


  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1 - APRESENTAÇÃO 

Olá pessoal, tudo bem? 

Meu nome é Rodrigo Vaslin e sou professor do Estratégia Carreira Jurídica de Direito 
Processual Civil e de Direitos Difusos e Coletivos.  

Graduado em Direito pela UFMG (2013/1), tendo sido agraciado com o Prêmio Barão 
do Rio Branco (melhor aluno), possuo especialização em Direito Processual Civil pela 
Universidade Cândido Mendes (2017/2018). Sou ex-juiz federal substituto dos 
Tribunais Regionais Federais da 1ª (2017) e da 4ª Região (2017/2020) e exerço, 
atualmente, o cargo de Juiz Federal Substituto do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (02/2020).  

Fui aprovado em 13 (treze) concursos públicos. Dentre eles, Procurador do Estado do 
Mato Grosso, Defensor Público de Minas Gerais, Defensor Público Federal, Promotor de Justiça do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, Juiz Federal Substituto da 1ª Região e Juiz Federal Substituto da 4ª 
Região.  

Deixo abaixo meu Instagram para qualquer dúvida, crítica ou sugestão sobre o material. Espero que vocês 
gostem! 

@rodrigovaslin 

Hoje, vou apresentar os 10 julgados mais importantes de Direito Processual Civil prolatados pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). 

2 - PRINCIPAIS JULGADOS DE PROCESSO CIVIL – 2020 

Julgado 1 

Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva 
do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de 

suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, 

e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 4412, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 18/11/2020 (info 1000). 

Vamos entender o contexto. 
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O art. 102, I, “r” da CRFB prevê o seguinte: 

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

I - processar e julgar, originariamente: 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

A jurisprudência do STF era assente em fazer a seguinte diferenciação: 

1) MS, HS e habeas data contra ato do CNJ: competência do STF; 

2) Ações ordinárias impugnando ato do CNJ: Em regra, serão julgadas na Justiça Federal (1ª instância). 

Ao longo de 2019, porém, o STF prolatou alguns julgados restringindo cada vez mais a atuação da 1ª instância em 
demandas contra o CNJ. 

Ex1: 

Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. Isso é 
fundamental para resguardar a capacidade decisória do STF, evitar a banalização da jurisdição extraordinária 
e preservar a própria funcionalidade da Corte. 

No entanto, será de competência originária do STF julgar as ações ordinárias: 

• que impugnem atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar; 

• que desconstituam ato normativo de tribunal local; e 

• que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário. 

• Por outro lado, não são de competência do STF as demandas contra atos do CNJ: 

• que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais; 

• que não digam respeito a interesse exclusivo de toda magistratura ou 

• que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam 

a regulamentação distinta do Poder Judiciário, de que seriam exemplo os relacionados a concursos públicos 
ou licitações dos tribunais locais. 

STF. 1ª Turma. Rcl 15564 AgR/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 
10/9/2019 (Info 951). 



 

 

 

Ex2:  Compete ao STF apreciar ação ordinária ajuizada contra ato do Conselho Nacional de Justiça. STF. 2ª 
Turma. Rcl 15551 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/11/2019 (Info 961). 

Em Novembro de 2019, o Min. Gilmar Mendes, na ADI 4412/DF, concedeu medida cautelar para determinar 
“a suspensão de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ 
praticados noâmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, §4º, da CF”. 

Para o Ministro, como base nos precedentes acima mencionados, percebia-se que o STF estava fazendo uma 
revisão de sua jurisprudência desta Corte quanto à competência para julgaras ações envolvendo os atos dos 
Conselhos constitucionais. 

No julgamento que se sucedeu, de fato, houve mudança de entendimento. O que prevalece agora é o 
seguinte: 

Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva 
do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas 

competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-

A, parágrafo 2º, da Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 4412, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 18/11/2020 (info 1000). 

Julgado 2 

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de 
seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração 
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de 
pessoal. STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 
(repercussão geral – Tema 992) (Info 968). 

Havia dúvida sobre qual a justiça competente para controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de 
seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta 
e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas. 

Alguns julgados do STF entendiam pela competência da Justiça do Trabalho para julgar processos que 
discutiam direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público cujo cargo era regido pela CLT. 

STF: A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é 
competente para processar e julgar ações nas quais se discutem questões relativas à fase pré-
contratual envolvendo particulares e pessoas jurídicas de direito privado integrantes da 
administração indireta. Nesse sentido, ARE 788.593 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 
DJe de 27/2/2015, assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PETROBRAS. FASE PRÉ- CONTRATUAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO.” 



 

 

 

Todavia, em 5/5/2020, o STF decidiu, em sede repercussão geral (tema 992), no sentido contrário, isto é, 
pela competência da Justiça Comum e não da Justiça Trabalhista. 

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de 
seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração 
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de 
pessoal. Como o concurso público é um processo administrativo que visa à admissão do 
empregado, controvérsias relativas a essa fase devem ser pautadas por normas de direito 
público, prevalecendo a competência da Justiça Comum (estadual ou federal). Antes da 
admissão, sequer existe uma relação regida pela CLT. Na fase pré-contratual há apenas uma 
expectativa do candidato de que a relação seja concretizada, caso venha a ser contratado. 
Apenas depois de iniciada a relação de trabalho é que se instaura a competência da Justiça do 
Trabalho. STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020 
(repercussão geral – Tema 992) (Info 968). 

Vale salientar que o STJ já pensava dessa forma: 

Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 115): Tese 1: A Justiça do Trabalho não tem competência 
para decidir os feitos m que se discutem critérios utilizados pela administração para a seleção e 
a admissão de pessoal em seus quadros, uma vez que envolve fase anterior à investidura no 
emprego público. 

Julgado 3 

Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou 
não se observe proveito econômico com a extinção sem resolução do mérito da execução fiscal, 
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação EQUITATIVA, com 
observância dos critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. STJ. 1ª Turma. REsp 1.776.512-
SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/05/2020 (Info 672). 

Vamos entender a problemática. 

Sabe-se que os honorários consubstanciam remuneração devida aos advogados em razão da prestação de 
serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva quanto processual. Normalmente, divide-se em: 

a) Honorários contratuais: contrato celebrado com o cliente; 

b) Honorários sucumbenciais: derivados da vitória em um processo judicial. 

Como o juiz vai fixar os honorários sucumbenciais? 

O juiz perpassará por etapas: 

1º - percentual sobre o valor da condenação 

2º - não sendo possível a 1ª etapa, fixação pelo proveito econômico 



 

 

 

Em decisões meramente declaratórias e constitutivas que tenham gerado proveito econômico para o 
vencedor; e de improcedência em ações condenatórias (cujo proveito econômico é ter evitado a condenação 
no valor pretendido pelo autor), o juiz fixará os honorários tendo em vista esse proveito econômico. 

3º - não sendo possíveis as duas primeiras etapas, fixação pelo valor da causa. 

Estabelecido o parâmetro sobre o qual incidirá o percentual (valor da condenação, proveito econômico ou 
valor da causa), agora o magistrado passará a analisar qual percentual é devido (entre 10% e 20%). 

Aí sim o magistrado levará em conta o grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza 
e importância da causa; e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 

Art. 85, § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento 
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, 
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 

I - o grau de zelo do profissional; 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Esses mesmos critérios de apreciação equitativa do §2º se aplicarão quando o proveito econômico for 
inestimável ou irrisório, bem como para causas cujo valor da causa for muito baixo, tudo conforme art. 85, 
§8º, CPC. 

Art. 85, § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 

ENUNCIADO 6, I Jornada CJF – A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação 
equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC. 

Assim, de acordo com Leonardo da Cunha e João Otávio Neto1, a fixação por equidade passou a ser aplicável 

apenas residualmente, às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 
quando o valor da causa for muito baixo. 

 

 

1 CUNHA, Leonardo Carneiro; NETO, João Otávio Terceiro. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE NOS 

CASOS DE “VALOR EXCESSIVO”: UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista de Processo 
| vol. 311/2021 | Jan / 2021 



 

 

 

Além da previsão do art. 85, §8º, essa ideia é reforçada pelo art. 140, parágrafo único, do CPC, segundo o 
qual o juiz decidirá por equidade apenas nos casos previstos em lei. 

Atenção: Em alguns casos em que o valor da causa é extremamente alto e o trabalho do advogado é 
diminuto, muitos juízes estavam aplicando essa equidade do art. 85, §8º, CPC e diminuindo o valor dos 
honorários advocatícios. 

Se a fixação da verba honorária por equidade é permitida quando sua fixação se mostrar irrisória, 
de rigor utilizar-se uma interpretação extensiva do referido dispositivo para permitir sua 
aplicação quando a verba honorária se mostrar excessiva. (...)" (TJSP, Agravo de Instrumento n. 
2089443-98.2018.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de Godoi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 
17/08/2018, grifou-se) 

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Honorários. Redução 
da verba honorária. Valor fixado em montante exorbitante, diante da diminuta complexidade da 
causa. Impossibilidade, nesta hipótese, de utilização de percentual do valor da causa, admitindo-
se, excepcionalmente, o arbitramento por equidade. Inteligência dos arts. 85, §2º, IV e §8º do 
CPC. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em 
parte. Recurso parcialmente provido." (TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0211179-
51.2013.8.26.0014, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15/08/2018, 
grifou-se) 

E o STJ? 

Temos decisões destoantes: 

1ª corrente (3ª e 4ª Turmas - 2ª Seção do STJ): Não é possível a apreciação equitativa pelo simples fato de a 
verba honorária se mostrar excessiva.  

A 2ª Seção (reunião das 3ª e 4ª Turmas), por meio do REsp 1.746.072-PR, rechaçou tal prática2: 

A importante questão fora afetada à 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, para julgar recurso 
especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que deu 
provimento a agravo de instrumento de uma empresa, a fim de reduzir os honorários 
advocatícios com fundamento na equidade. 

Segundo se extrai dos autos do respectivo processo, a empresa credora, na fase de cumprimento 
de sentença contra o Banco do Brasil, indicou como valor a ser executado o montante de R$ 
2.886.551,03. Após a apresentação de impugnação pelo executado, o juiz, amparando-se em 
prova pericial contábil, reduziu o valor para R$ 345.340,97, arbitrando os honorários 

 

 

2https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/paradoxo-corte-definicao-honorarios-advocaticios-sucumbencia-
stj  

https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/paradoxo-corte-definicao-honorarios-advocaticios-sucumbencia-stj
https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/paradoxo-corte-definicao-honorarios-advocaticios-sucumbencia-stj


 

 

 

sucumbenciais devidos ao procurador da instituição financeira em R$ 100 mil, com base em 
critério equitativo, previsto no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. O Tribunal 
de Justiça do Paraná, provendo o recurso, reduziu os honorários advocatícios para R$ 5 mil, 
igualmente com base na equidade. Ambas as partes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. 

Lastreando-se na redação do indigitado parágrafo 2º do artigo 85, o banco argumentou que os 
honorários deveriam ficar entre 10% e 20% do proveito econômico obtido com o parcial 
acolhimento da impugnação do cumprimento da sentença. Asseverou ainda que a fixação dos 
honorários com base na equidade só se aplicaria às causas de valor muito baixo ou de proveito 
econômico inestimável ou irrisório. 

Diante desse contexto, a ministra Nancy Andrighi, relatora sorteada, com arrimo no parágrafo 8º 
do artigo 85, defendeu a majoração dos honorários de R$ 5 mil para R$ 40 mil do recorrente, 
ponderando ser possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10% a 20% 
estabelecidos no parágrafo 2º. Segundo sustentou a ministra, o conceito de “inestimável”, na 
redação do parágrafo parágrafo 8º, abrange igualmente as causas de grande valor. 

Não obstante, abrindo a divergência em voto-vista, acabou prevalecendo o voto do ministro Raul 
Araújo, ao sustentar “que o espírito que deve conduzir o intérprete no momento da fixação 
do quantum da verba é o da objetividade”, aduzindo que o novel Código de Processo Civil 
estabeleceu “três importantes vetores interpretativos”, que tendem a conferir “maior segurança 
jurídica e objetividade” à matéria em discussão. 

Segundo o relator designado, ministro Raul Araújo, a regra geral e obrigatória é a de que os 
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, 
consoante os termos do parágrafo 2° do artigo 85. O percentual pode ainda incidir sobre o 
proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa: 

“Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85 a 
instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 
ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito 
baixo o valor da causa”. 

De modo muito didático, consignou o ministro relator, que: 

“a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2º, impede que o 
julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8º 
do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”. 

Para o ministro, é nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão “inestimável valor 
econômico” somente às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, 
por exemplo, nas causas de estado e de direito de família: 

“Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no novo 
Código, concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do parágrafo 3° do mesmo dispositivo”. 



 

 

 

Desse modo, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, com os votos, convergentes ao do 
relator, dos ministros Luis Felipe Salomão, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, assentou o entendimento de que os honorários 
advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for 
possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 

Com estes fundamentos, a 2ª Seção rejeitou o recurso da empresa e deu provimento ao do 
Banco do Brasil, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico — 
diminuição do valor pretendido — obtido pela instituição financeira.  

REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, 
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019 (informativo 645). 

2ª corrente (1ª e 2ª Turmas do STJ): Pode haver apreciação equitativa nos casos em que a verba honorária 
se mostrar excessiva. 

Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do 
§ 3o. do art. 85 do Código  Fux,  mas  isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba  
honorária,  tendo  em  vista  que o trabalho profissional foi daqueles  que  podem  ser  
classificados  como  sumários, simples ou descomplicados.  Essa  orientação  se  mostraria, porém, 
excessivamente apegada à literalidade   das   regras  legais.  Seria  um  demasiado  amor  ao 
formalismo,  desconsiderando  a  pressão  dos  fatos processuais, em apreço  ao  cumprimento 
da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.  

O  art.  1o.  do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios  e  valores,  bem como 
a lei, significando isso a chamada justiça  no  caso  concreto,  influenciada  pelas  características 
e peculiaridades   do   fato-suporte   da  demanda,  o  que  deve  ser adequadamente ponderado. 

Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23),   o   labor   
advocatício   foi  bastante  simples  e descomplicado,  tendo em vista que a mera informação 
de pagamento de dívida  tributária,  moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria  
execução;  não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma 
conciliatória. 

Desse  modo,  atentando-se  para ao princípio da dita justiça no caso  concreto,  que  deve,  
sempre,  reger  a jurisdição, ele há de prevalecer  sobre  outras  premissas,  embora igualmente 
prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração 
do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se  em  1%  a  verba  honorária  
advocatícia  sobre  o valor da execução. (STJ, REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, 1ª Turma, d.j. 05/09/2019. 

A  regra  do  art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta 
interpretação exclusivamente pelo método literal.   Por   mais  claro  que  possa  parecer  seu  
conteúdo,  é juridicamente  vedada  técnica  hermenêutica  que  posicione a norma inserta  em  
dispositivo  legal  em  situação  de  desarmonia  com a integridade do ordenamento jurídico. 

Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve  ser  interpretado  de acordo 



 

 

 

com a reiterada jurisprudência do STJ,  que havia consolidado o entendimento de que o juízo 
equitativo é  aplicável  tanto  na  hipótese em que a verba honorária se revela ínfima  como  

excessiva,  à  luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015) 
(STJ, REsp 1789913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, d.j. 12/02/2019). 

Atenção: A 1ª Turma, em outro julgado, até fez referência ao REsp. 1.746.072-PR citado acima, que perfilha 
a 1ª corrente, mas decidiram que, diante da particularidade do caso concreto, deveria ser adotada a 
apreciação equitativa: 

Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou 
não se observe proveito econômico com a extinção sem resolução do mérito da execução fiscal, 
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância 
dos critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Interpretando as regras do art. 85 do CPC/2015, a Segunda Seção, no julgamento do REsp 
1.746.072/PR, pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve 
seguir a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser 
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo 
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre 
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar 
o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) 
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por 
apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 

Tem-se que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" foram erigidos como base 
de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, como referido pelo art. 85, §§ 2° e 3°, 
do CPC/2015. Para o caso das execuções fiscais, essas bases de cálculo, em regra, têm correlação 
com o crédito tributário e os encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (art. 6°, § 4º, 
da Lei 6.830/1980). 

Para o caso das execuções fiscais, há situações jurídicas que implicam o acolhimento da 
pretensão do devedor sem que algum proveito econômico seja obtido, não havendo impacto no 
crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá 
continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou dos demais 
responsáveis, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela 
lei. 

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que 
o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para 
essa providência, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário 
cobrado, o qual, a depender do resultado da ação conexa em que está sendo discutido, ainda 
poderá ser exigido em sua totalidade. 

Não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma 
transferência, um diferimento da discussão relativa ao bem da vida controvertido. E esse tempo 



 

 

 

ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do 
devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, 
já que atualizável na forma da lei. 

Não se trata de afirmar que o proveito econômico obtido com a sentença de extinção da 
execução não é mensurável, o que atrairia a regra do art. 85, § 4°, III, do CPC/2015 (erige como 
base de cálculo subsidiária para honorários o valor atualizado da causa). Trata-se de afirmar que 
é inexistente ou irrisório o proveito econômico alcançado com a extinção da execução sem 
julgamento do mérito, uma vez que a obrigação tributária, o crédito tributário e a existência de 
relação jurídica tributária (bens da vida controvertidos) ainda são discutidos em sede de ações 
conexas, só se observando algum proveito econômico com o julgamento definitivo daquelas 
ações. 

Também não é o caso de se negar vigência ao §6° do art. 85 do CPC/2015 que determina, como 
anotado acima, a aplicação dos critérios previstos nos §§ 2º e 3º, independentemente de qual 
seja o conteúdo da decisão. Antes, busca-se evitar a indevida aplicação em duplicidade da nova 
tarifação dos honorários sucumbenciais estabelecida pelo legislador. 

Na linha do que foi acima desenvolvido, a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito 
não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico auferível da sentença, 
uma vez que ainda possível a cobrança do crédito na eventualidade da exclusão da causa 
suspensiva da exigibilidade, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, 
mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015. 
REsp 1.776.512-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
12/05/2020, DJe 22/05/2020 (info 672). 

O que devo adotar em prova, Professor? 

Acredito que não irão cobrar esse posicionamento em prova objetiva, por ora. De toda forma, se cair, sugiro 
adotar a posição provisória da 2ª Seção, já que é um precedente formado pela reunião de 2 turmas do STJ. 

Atenção! A Corte Especial está julgando o tema (REsp. 1.644.077/PR - honorários pagos pela Fazenda 
Pública ao advogado de uma sócia que foi excluída da execução fiscal contra a empresa) e já há dois votos 
(Min. Nancy Andrighi e Min. Herman Benjamin) para limitar honorários em causas contra a Fazenda 
Pública. 

Julgado 4 

É recorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. STF. Plenário. ADI 
3396 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/8/2020 (Info 985). 

Em outubro de 2018, em recurso extraordinário – processo de índole subjetiva, o STF havia decidido que: 

A decisão do Relator que ADMITE ou INADMITE o ingresso do amicus curiae é irrecorrível. STF. 
Plenário. RE 602584 AgR, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018. 



 

 

 

Depois desse Recurso Extraordinário acima citado, o STF terminou o julgamento da ADI 3.396 (06/08/2020) 
e decidiu que, à luz do artigo 7º, § 2º, da Lei 9868/99 (Lei da ADI, ADC e ADO), é cabível sim o recurso de 
agravo contra a decisão que não permitiu o ingresso do amicus curiae. 

Neste novo julgado (ADI 3396 AgR/DF), a decisão foi tomada por uma apertada maioria:  

i- 5 Ministros votaram pela recorribilidade: Celso de Mello, Rosa Weber, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski.  

ii- 4 Ministros votaram pela irrecorribilidade: Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e Cármen Lúcia.  

Os Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso não votaram.  

O Ministro Celso de Mello3 (relator) esclareceu que se posicionou, no caso concreto, pelo conhecimento do 
recurso, pois ele foi interposto em 2011 e, nessa época, havia precedentes que admitiam o cabimento do 
recurso. Logo, o Ministro Celso de Mello afirmou que votou baseado na realidade daquela época.  

Vale ressaltar, no entanto, que o Ministro explicou que, atualmente, o Plenário do STF tem entendido que é 
irrecorrível a decisão do relator que admite ou inadmite o ingresso de amicus curiae em processos de 
controle concentrado. De igual modo, que o colegiado tem considerado inaplicável o art. 138 do CPC/2015 
aos processos do controle concentrado de constitucionalidade. 

O entendimento atual do Ministro Celso de Mello é o de a decisão que inadmite o amicus é irrecorrível.  

De toda essa explicação, conclui-se que o tema ainda está em aberto. 

Vai caber à Corte, portanto, definir se cabe ou não recurso nos processos vindouros.  

Aliás, o tema voltará a ser discutido no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), que apreciará constitucionalidade do 
polêmico art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.  

No referido processo (índole subjetiva), diversas entidades solicitaram o ingresso como amicus curiae, que 
foi negado.  

Foram interpostos diversos agravos internos. 

 

 

3 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A decisão do Relator que INADMITE o ingresso do amicus curiae é recorrível?. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/64de166633d61c8326232568b42beef1>. Acesso em: 
12/12/2020 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/64de166633d61c8326232568b42beef1


 

 

 

O Ministro Relator, Alexandre de Moraes, baseando-se no artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.898/99, não conheceu 
dos recursos.  

Já Marco Aurélio se manifestou pela possibilidade da interposição do recurso. 

Aguardemos os desdobramentos. 

Atenção: no mesmo julgado, o STF definiu que: 

A pessoa física não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da 
Corte em ação direta. STF. Plenário. ADI 3396 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 
6/8/2020 (Info 985). 

Julgado 5 

É aplicável ao INSS a multa prevista no art. 334, § 8°, do CPC/2015, quando a parte autora 
manifestar interesse na realização da audiência de conciliação e a autarquia não comparecer no 
feito, mesmo que tenha manifestando seu desinteresse previamente. 

A nova legislação processual civil instrumentaliza a denominada Justiça Multiportas, 
incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente por meio das modalidades de 
conciliação e mediação. 

O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande mudança da nova 
Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, que estabelecia ser 
optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação dada pela Lei n. 
8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual civil 
adveniente. 

No caso analisado, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, contudo, a parte 
autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da audiência de 
conciliação, com a indispensável presença das partes. 

Assim, não comparecendo o INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa 
prevista no art. 334, § 8° do CPC/2015, que estabelece que o não comparecimento injustificado 
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 
Justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor 
da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Qualquer interpretação passadista desse 
dispositivo será um retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à 
Justiça. REsp 1.769.949-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe 02/10/2020 (info 680) 

Aproveitando o tema: 

A decisão que aplica a multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à 
audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não pode ser impugnada por 



 

 

 

agravo de instrumento, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, II, do CPC. Tal 
decisão poderá, no futuro, ser objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do 
CPC. STJ. 3ª Turma. REsp 1.762.957-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
10/03/2020 (Info 668). 

Julgado 6 

Ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por carta do réu 
revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença. 

(...) na lei processual vigente, há expressa previsão de que o réu sem procurador nos autos, 
incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado 
por carta, não se mostrando aplicável, neste especial momento de instauração da fase executiva, 
o quanto prescreve o art. 346 do CPC. REsp 1.760.914-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020 (info 673) 

Vamos entender o assunto. 

Se o exequente requerer o cumprimento dentro do prazo de um ano, haverá, normalmente, intimação na 
pessoa do advogado. 

Todavia, ainda é possível que a intimação do executado seja pessoal, por carta com AR OU por meio 
eletrônico apenas se o devedor: 

a) não tiver advogado constituído nos autos; ou 

b) for representado pela Defensoria Pública. 

Art. 513, II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública 
OU quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; 

Art. 513, III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador 
constituído nos autos. 

Atenção1: O art. 513, §2º, IV diz que será citado por edital o executado que, na fase de conhecimento, tiver 
também sido citado por edital e for revel. 

Art. 523, IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 
conhecimento. 

A doutrina critica muito essa redação. Ora, se o sujeito é citado por edital na fase de conhecimento, será 
designado um curador para apresentar sua defesa e, portanto, ele não será revel (ausência de contestação). 

Ainda, há um problema. Como a curadoria especial é exercida pela Defensoria, haverá intimação pelo inciso 
II ou pelo IV?  



 

 

 

O STJ, no informativo 673, a 3ª Turma decidiu que deve sim haver nova intimação no cumprimento de 
sentença. 

(...) Com relação à citação ficta do revel, o inciso IV do §2º do art. 513 do novo Código, deu 
tratamento diverso daquele dado pelo STJ, sob a vigência do CPC de 1973. Atualmente, o revel 
citado por edital ou por hora certa deverá ser intimado na fase executiva também por edital. 

Perceba-se que não será suficiente, segundo a lei, a intimação pessoal da Defensoria Pública, 
quando atuar como curador especial do réu revel citado na forma do art. 256 do CPC, sendo 
necessário também, nova intimação editalícia do executado para cumprir a sentença em que 
restou condenado. (...) 

Atenção2: No mesmo julgado acima alinhavado, o STJ MUDOU DE POSIÇÃO quanto à necessidade de 
intimação na execução quando o réu é citado no processo de conhecimento, mas não apresenta contestação 
(réu revel). Nesse caso, o STJ entendia, na vigência do CPC/73, que o prazo para cumprimento da obrigação 
seria contado do trânsito em julgado e não haveria necessidade de intimação pessoal do devedor para dar 
cumprimento à sentença. 

2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos 
processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos.  

3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 
desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a 
revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 
dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 
especial improvido. (STJ, REsp 1.241.749, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 
27/09/2011)  

No julgado veiculado no informativo 673, a 3ª Turma do STJ decidiu que deve sim haver nova intimação no 
cumprimento de sentença. 

Ainda que citado pessoalmente na fase de conhecimento, é devida a intimação por carta do réu 
revel, sem procurador constituído, para o cumprimento de sentença. 

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento 
do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente na 
fase de conhecimento, permaneceram revéis. 

Inicialmente, registre-se que o STJ, sob a égide do CPC/1973, ao interpretar o conteúdo 
normativo do art. 322, dipositivo correpondente ao art. 346 do novo CPC, concluiu que "Após a 
edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se 
no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada 
na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 
pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença." (REsp 1.241.749/SP, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011). 



 

 

 

Faz-se necessário registrar, ainda, que nas hipóteses em que o revel era citado fictamente, esta 
Corte Superior concluíra desnecessária qualquer intimação do executado para os fins do art. 475-
J do CPC/1973. 

O CPC de 2015, no entanto, alterou este cenário, em parte em relação ao efeito processual da 
revelia consubstanciado na ciência do revel acerca dos atos processuais (art. 346 do CPC) e 
fortemente em relação à sua cientificação para o cumprimento de sentença (art. 513 do CPC). 

Com relação à citação ficta do revel, o inciso IV do §2º do art. 513 do novo Código, deu 
tratamento diverso daquele dado pelo STJ, sob a vigência do CPC de 1973. Atualmente, o revel 
citado por edital ou por hora certa deverá ser intimado na fase executiva também por edital. 

Perceba-se que não será suficiente, segundo a lei, a intimação pessoal da Defensoria Pública, 
quando atuar como curador especial do réu revel citado na forma do art. 256 do CPC, sendo 
necessário também, nova intimação editalícia do executado para cumprir a sentença em que 
restou condenado. 

Em se tratando de revel que não tenha sido citado por edital e que não possua advogado 
constituído, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC/2015 foi claro ao reconhecer que a intimação 
do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento, quando 
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 
ressalvada a hipótese do inciso IV". 

Pouco espaço a lei atual deixou para outra interpretação, pois ressalvou, apenas, a hipótese em 
que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, nova intimação para o cumprimento 
da sentença, em que pese exigi-la na via do edital. 

Em conclusão, na lei processual vigente, há expressa previsão de que o réu sem procurador nos 
autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser 
intimado por carta, não se mostrando aplicável, neste especial momento de instauração da fase 
executiva, o quanto prescreve o art. 346 do CPC. REsp 1.760.914-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020 (info 
673) 

Atenção3: Por fim, e se o sujeito comparecer espontaneamente? 

Enunciado 84, I JDPC do CJF – O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos 
prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. 

Julgado 7 

A preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo 
precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma 
constitucional. STJ, AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020, info 670) 



 

 

 

Contextualizando o assunto. 

Atualmente, os precatórios são pagos na seguinte ordem: 

a) créditos alimentares de idosos, portadores de doenças graves ou pessoas com deficiência (art. 100, §2º 
- fila da suprepreferência) cujo precatório não supere o montante de 3 vezes o limite do RPV (que irá variar 
a depender do ente pagador). 

Art. 100, § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão 
hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, OU sejam portadores de doença grave, OU 
pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre 
todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto 
no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será 
pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 94, de 2016) 

A preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição Federal não pode ser reconhecida 
mais de uma vez em um mesmo precatório.  

Assim, Se o valor do precatório for maior (ex: 300 salários mínimos em face da União), o idoso, portador de 
doença grave ou deficiente irá receber o limite (3 vezes o valor do RPV – 60 SM = 180 salários mínimos) e o 
restante (120 salários mínimos) será recebido na “fila comum”. 

Professor, e se um sujeito for idoso E portador de doença grave. Será que ele vai ter dupla preferência no 
mesmo precatório? Assim, poderia o limite de 3 vezes o valor do RPV ser dobrado. Em vez de receber só 180 
salários mínimos como crédito superpreferencial, ele receberia 360 salários mínimos. 

Não pode. 

A preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo 
precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma 

constitucional. Aliás, o próprio § 2º do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento 
para preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de 
apresentação do precatório. Portanto, as hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença 
grave ou deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que 
tenha como destinatário um mesmo credor. (STJ, AgInt no RMS 61.014-RO, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020, info 670) 

b) créditos alimentares de pessoas não idosas, não portadoras de doenças graves e não portadoras de 
deficiência (art. 100, §1º - fila da preferência); 

c) créditos não alimentares (“fila comum”). 

Atenção: E se o credor superpreferencial possuir MAIS DE UM PRECATÓRIO para receber? A soma desses 
precatórios que deve dar até o triplo do RPV? 



 

 

 

Não. O limite de 3 vezes o montante do RPV serve para cada precatório. 

A limitação de valor para o direito de preferência previsto no art. 100, § 2º, da CF aplica-se para 
cada precatório de natureza alimentar, e não para a totalidade dos precatórios alimentares de 
titularidade de um mesmo credor preferencial, ainda que apresentados no mesmo exercício 
financeiro e perante o mesmo devedor. RMS 46.155-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
julgado em 22/9/2015, DJe 29/9/2015 (informativo 570). 

Aproveitando o tema dos precatórios, não poderia deixar de dizer que é fato notório que o Poder Público 
não consegue cumprir o cronograma de pagamento dos precatórios. É recorrente o atraso de anos e até de 
décadas nesse pagamento. 

Tanto é assim que atualmente há um comércio paralelo a negociação de precatórios, chancelado pela EC 
62/2009, por meio do art. 100, §§ 13 e 14, CRFB. 

Diante desse panorama, o STF decidiu que: 

A cessão de crédito alimentar preferencial previsto no § 1º do art. 100 da CF/88, não implica 
alteração de sua natureza. Assim, permanece sendo crédito de natureza alimentar e deverá ser 
pago de forma preferencial (RE 631537, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 
22/05/2020, repercussão geral, tema 361). 

Vale ressaltar que esse já era o entendimento constante na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho 
Nacional de Justiça: 

Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, 
independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o 
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal 
providenciar o registro junto ao precatório. 

§ 1º A cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência 
de que trata o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, 
mantida a posição na ordem cronológica originária, em qualquer caso. 

MUITA ATENÇÃO! O referido julgado se aplica APENAS para os créditos de natureza alimentar (art. 100, 
§1º), que tratam da “fila de preferência”.  

Em se tratando de crédito derivado da fila de “superpreferência” (art. 100, §2º), o próprio §13 do art. 100 é 
categórico em afirmar que que o cessionário não terá direito à superpreferência de que gozava o credor 
originário. 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos 
§§ 2º e 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 



 

 

 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

Também segundo a parte final do art. 100, §13º, se a cessão de crédito for parcial em montante que 
equivalha a dispensa de precatório e a expedição de RPV, o cessionário não irá se beneficiar dessa regra (art. 
100, §3º). O cessionário receberá por precatório.  

§ 13. (...), não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

Julgado 8 

Durante a pandemia, a 4ª Turma do STJ, diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em 
razão dos esforços expendidos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço do vírus, entendeu ser 
recomendável o cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar. STJ. 4ª Turma. HC 
561.257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/05/2020 (Info 671). 

Todavia, posteriormente, a 3ª Turma, entendeu de maneira contrária, isto é, não seria possível a 
colocação de devedor de pensão alimentícia em prisão domiciliar, a despeito da crise sanitária causada pelo 
coronavírus. Para o colegiado, a medida mais adequada é a suspensão da prisão civil durante o período da 
pandemia. 

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), admite-se, excepcionalmente, a 
suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado. 

A pandemia de covid-19 foi declarada publicamente pela Organização Mundial da Saúde - OMS - 
em 11 de março de 2020. Com base nessa realidade, o Conselho Nacional de Justiça editou a 
Recomendação CNJ n. 62/2020, que no seu artigo 6º recomenda "aos magistrados com 
competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por 
dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto 
local de disseminação do vírus". 

Ao aprofundar a reflexão sobre o tema, percebe-se que assegurar aos presos por dívidas 
alimentares o direito à prisão domiciliar é medida que não cumpre o mandamento legal e que 
fere, por vias transversas, a própria dignidade do alimentando. 

Assim, não há falar na relativização da regra do art. 528, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil 
de 2015, que autoriza a prisão civil do alimentante em regime fechado quando devidas até 3 
(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 
processo. Válido consignar que a lei federal incorporou ao seu texto o teor da Súmula 309/STJ 
("O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo"). 



 

 

 

Por esse motivo, não é plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social, o que, 
aliás, já é a realidade da maioria da população, isolada em prol do bem-estar de toda a 
coletividade. 

Nesse sentido, DIFERENTEMENTE do que assentado em recentes precedentes desta Corte (HC 
566.897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/3/2020, e HC 568.021/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, DJe 25/03/2020), que aplicaram a Recomendação n. 62 do CNJ, afasta-se a 
possibilidade de prisão domiciliar dos devedores de dívidas alimentares para apenas suspender 
a execução da medida enquanto pendente o contexto pandêmico mundial. 

Portanto, a excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública permite o diferimento 
provisório da execução da obrigação cível enquanto pendente a pandemia. A prisão civil 
suspensa terá seu cumprimento no momento processual oportuno, já que a dívida alimentar 
remanesce íntegra, pois não se olvida que, afinal, também está em jogo a dignidade do 
alimentando, em regra, vulnerável. STJ. 3ª Turma. HC 574.495-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 26/05/2020 (Info 673). 

Depois das decisões acima expostas, foi sancionada a Lei nº 14.010/2020, que adotou a mesma solução 
jurídica da 4ª Turma do STJ e do CNJ e previu a seguinte regra:  

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 
3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser 
cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das 
respectivas obrigações.  

Diante disso, a 3ª Turma do STJ também teve que se curvar ao entendimento: STJ. 3ª Turma. HC 578.282/SP, 
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/08/2020.  

Ainda, em outubro de 2020, o STJ esclareceu toda a situação, apontando que: 

É ilegal/teratológica a prisão civil do devedor de alimentos, sob o regime fechado, no período de 
pandemia, anterior ou posterior à Lei n. 14.010/2020. 

Em atenção: I) ao estado de emergência em saúde pública declarado pela Organização Mundial 
de Saúde, que perdura até os dias atuais, decorrente da pandemia de Covid-19, doença causada 
pelo Coronavírus (Sars-Cov-2); II) à adoção de medidas necessárias à contenção da disseminação 
levadas a efeito pelo Poder Público, as quais se encontram em vigor; III) à Recomendação n. 62 
do Conselho Nacional de Justiça consistente na colocação em prisão domiciliar das pessoas 
presas por dívida alimentícia; e, mais recentemente, IV) à edição da Lei n. 14.010/2020, de 10 de 
junho de 2020, que determinou, expressamente, que, até 30 de outubro de 2020, a prisão civil 
por dívida de alimentos seja cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo 
da exigibilidade das respectivas obrigações, mostra-se flagrante a ilegalidade no ato atacado. 

As Turmas de Direito Privado do STJ são uníssonas em reconhecer a indiscutível 
ilegalidade/teratologia da prisão civil, sob o regime fechado, no período de pandemia, anterior 
ou posterior à Lei n. 14.010/2020. 



 

 

 

A divergência subsistente no âmbito das Turmas de Direito Privado refere-se apenas ao período 
anterior à edição da Lei n. 14.010/2020, tendo esta Terceira Turma, no tocante a esse interregno, 
compreendido ser possível o diferimento da prisão civil para momento posterior ao fim da 
pandemia; enquanto a Quarta Turma do STJ tem reconhecido a necessidade de aplicar o regime 
domiciliar.  

Ainda no mesmo tema, o STJ pontuou que: 

Não se aplica o rito excepcional da prisão civil como meio coercitivo para o adimplemento dos 
alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito. HC 523.357-MG, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020 

Por fim, aproveitando o assunto “alimentos”, em agosto de 2020, não poderia deixar de sublinhar que o STJ 
voltou atrás e não permite mais a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. 

Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são 
utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do 
ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos 
alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos 
alimentos indenizatórios e aos voluntários. 

5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi 
introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado 

pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são 
equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações 
familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.  

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua 
família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a 
obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa 
que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, 
mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere 
aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende 
exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se 
socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas 
remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo 
estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não 
se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir 
àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a 
proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, 



 

 

 

indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos 
quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens 
descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim 
como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às 
demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar 
sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, 
engenheiros, farmacêuticos, e a tantas  outras categorias. STJ, CE, REsp 1815055 / SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, d.j. 26/08/20. 

Julgado 9 

A reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação 
dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos. O § 5º do art. 988 trata 
sobre situações nas quais NÃO SE ADMITE reclamação. O meio adequado e eficaz para forçar a 
observância da norma jurídica oriunda de um precedente, ou para corrigir a sua aplicação 
concreta, é o recurso, instrumento que, por excelência, destina-se ao controle e revisão das 
decisões judiciais. STJ. Corte Especial. Rcl 36.476-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
05/02/2020 (Info 669). 

Na redação originária do CPC/15, constava o cabimento da reclamação para garantir observância de 
precedente proferido em julgamento de caso repetitivo. 

Art. 988, IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente 
proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 

Ocorre que, antes de o CPC/15 entrar em vigor (18/03/2016), na vacatio legis, os tribunais superiores se 
movimentaram para aprovar uma mudança redacional. 

Com o medo de que chovessem reclamações em Brasília, a redação originária do inciso IV foi revogada e 
criaram uma condição de admissibilidade no §5º, II, qual seja, a prévia necessidade de esgotamento das 
instâncias ordinárias. 

Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão 
geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial 
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 
2016) 

Ex1: Da sentença prolatada não caberá reclamação. A parte deverá interpor apelação e, depois do acórdão, 
ingressar com reclamação. 

Ex2: Da decisão monocrática do relator também não caberá reclamação, pois contra ela é cabível agravo 
interno (art. 1.021). 



 

 

 

Assim, a redação trouxe a ideia de que apenas depois de esgotadas as instâncias ordinárias (TJ´s, TRF´s), seria 
possível ajuizar reclamação. 

Entretanto, em 28/10/2016, na Rcl 24.686 ED-AgR/RJ (informativo 845), o STF foi além e restringiu ainda 
mais o uso da reclamação. 

Na ocasião, decidiu que quando o CPC exige que se esgotem as instâncias ordinárias, significa que a parte 
só poderá apresentar reclamação ao STF depois de ter apresentado todos os recursos cabíveis não apenas 
nos Tribunais de 2º grau, mas também nos Tribunais Superiores (STJ, TST e TSE).  

Assim, nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com 
repercussão geral, somente é cabível reclamação ao STF quando esgotados todos os recursos cabíveis nas 
instâncias antecedentes. 

Desde 2016, é assim que o STF tem decidido: 

O cabimento da reclamação constitucional está sujeito ao esgotamento das instâncias ordinárias 
E especial (art. 988, § 5º, II, do CPC). STF. 2ª Turma. Rcl 28789 AgR, Rel. Dias Toffoli, julgado em 
29/05/2020 

O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a 
impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal 
superior. STF. 2ª Turma. Rcl 37492 AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 22/05/2020. 

E o STJ? 

O STJ foi mais rigoroso ainda. 

No dia 5/02/2020, a Corte Especial do STJ, na Rcl 36.476/SP, definiu que as partes NÃO PODEM se valer da 
reclamação para questionar a aplicação de uma tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos pela segunda 
instância. 

Márcio Cavalcante4 resume os três argumentos principais: 

1) Aspecto topológico: 

 

 

4 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em 
recurso especial repetitivo. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/5248e5118c84beea359b6ea385393661>. Acesso em: 
12/12/2020 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/5248e5118c84beea359b6ea385393661


 

 

 

As hipóteses de cabimento da reclamação foram elencadas nos incisos do caput do art. 988. O § 5º do art. 
988 trata sobre situações nas quais não se admite reclamação. 

2) Aspecto político-jurídico: 

O § 5º do art. 988 foi introduzido no CPC pela Lei nº 13.256/2016 com o objetivo justamente de proibir 
reclamações dirigidas ao STJ e STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas.  

A parte final do § 5º é fruto de má técnica legislativa. 

3) Aspecto lógico-sistemático: 

Se for admitida reclamação nessa hipótese isso irá em sentido contrário à finalidade do regime dos recursos 
especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, diante 
dos litígios de massa. 

Se for admitida reclamação nesses casos, o STJ, além de definir a tese jurídica, terá também que fazer o 
controle da sua aplicação individualizada em cada caso concreto. Isso gerará sério risco de 
comprometimento da celeridade e qualidade da prestação jurisdicional. 

Assim, uma vez uniformizado o direito (uma vez fixada a tese pelo STJ), é dos juízes e Tribunais locais a 
incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 

O meio adequado e eficaz para forçar a observância da norma jurídica oriunda de um precedente, ou para 
corrigir a sua aplicação concreta, é o recurso, instrumento que, por excelência, destina-se ao controle e 
revisão das decisões judiciais. 

O que ocorreu no caso? 

Sabe-se que as hipóteses previstas no CPC/2015 para que seja negado seguimento ao recurso 
especial/extraordinário podem ser divididas em dois grandes grupos: 

• não admissibilidade em virtude da falta de um ou mais requisitos dos recursos excepcionais, como 
intempestividade, não demonstração do dispositivo violado, não comprovação de dissídio 
jurisprudencial etc; 

• inadmissibilidade decorrente da inexistência de repercussão geral já reconhecida pelo STF ou por ser 
o recurso contrário a entendimento pacificado em sede de RECURSOS REPETITIVOS. 

No primeiro caso, a parte que teve seu recurso não admitido pode interpor agravo em recurso 
especial/extraordinário (arts. 1.030, § 1º c/c 1.042, do CPC/2015). 

Já no segundo caso, contra a decisão que nega seguimento ao recurso por força de repercussão geral ou 
RECURSO REPETITIVO, cabe agravo interno, a ser julgado pelo próprio TJ ou TRF (conforme arts. 1.030, § 
2º c/c 1.021, do CPC/2015. 

Pois bem. 



 

 

 

A parte interpôs agravo interno, mas o Tribunal local manteve a decisão que negou seguimento ao recurso 
especial, aduzindo que o julgado estava em conformidade com o entendimento do STJ. 

A parte discordou, pois entendia que o Tribunal local não havia seguido o entendimento do STJ, mas, ao 
revés, teria o contrariado. 

Nesse momento, a parte pode manejar a reclamação, alegando que seus casos não se enquadram no 
repetitivo e que a segunda instância teria errado ao aplicar a tese? 

Embora o STF e significativa parcela doutrinária entendam que sim, o STJ concluiu que não. 

Para a Corte Especial, o STJ não pode se tornar um tribunal de revisão de todas as decisões baseadas em 
repetitivo neste país. 

Para os Ministros, a linha de corte seria o agravo interno no próprio TJ ou TRF. Depois, só haveria 
possibilidade de impugnação por ação rescisória para discutir o equívoco da aplicação da tese. 

Julgado 10 

A tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-
feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, entre eles os feriados locais. QO no REsp 
1.813.684-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 03/02/2020, DJe 
28/02/2020 (info 666) 

Vamos com calma entender toda a situação. 

Se o recorrente não comprova o feriado local no ato de interposição do recurso, deve o relator conceder-lhe 
o prazo de 5 dias para sanar o vício? 

1ª corrente: Enunciado 551, FPPC e enunciado 66, I JDPC do CJF dizem que sim. 

Enunciado 551, FPPC: (art. 932, parágrafo único; art. 6º; art. 10; art. 1.003, §6º) Cabe ao relator, 
antes de não conhecer do recurso por intempestividade, conceder o prazo de cinco dias úteis 
para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo 
recursal a justificar a tempestividade do recurso.  

Enunciado 66, I JDPC do CJF: Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou 
da suspensão do expediente forense, posteriormente à interposição do recurso, com 
fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC. 

2ª corrente (STJ): Não. 

No CPC/73, era admissível comprovação posterior da tempestividade de recurso no STJ ou no STF quando o 
recurso houver sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente 
forense no tribunal a quo. STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 137.141-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
julgado em 19/9/2012. 



 

 

 

 Com o NCPC, porém, isso mudou, uma vez que o art. 1.003, §6º prevê expressamente a necessidade de o 
recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição. 

Art. 1.003, § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do 
recurso. 

Assim, o recorrente não pode comprovar posteriormente e seu recurso será considerado intempestivo.  

Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil (art. 1.003, §6º,  seja  em  
atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída  pelo  STJ  à luz do CPC/73 não 
subsiste ao CPC/15: ou se comprova  o  feriado  local  no  ato  da  interposição do respectivo 
recurso,  ou  se  considera  intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa 
julgada. 6. Agravo interno desprovido. STJ. Corte Especial. AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. 
Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2017.  

O STJ reafirmou o entendimento pela Corte Especial, no REsp 1.813.684, ao analisar a segunda-feira de 
Carnaval, que não é feriado nacional. 

Por maioria de votos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a 
comprovação de feriado local na segunda-feira de Carnaval deve ser feita no ato da 
interposição do recurso. Com a conclusão do julgamento na última quarta-feira (2), o colegiado 
afastou a tese de que os feriados forenses não previstos em lei federal poderiam ser 
considerados fatos notórios e, assim, dispensariam a necessidade de demonstração de 
suspensão do expediente no tribunal local.  

Entretanto, com base no artigo 927, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015, a corte 
decidiu modular os efeitos da decisão para estabelecer que ela valerá para os recursos 
interpostos após a publicação do acórdão no REsp 1.813.684. Para os recursos interpostos em 
data anterior, será permitida a abertura de prazo para a demonstração da ocorrência da 
suspensão de prazos em virtude do feriado local (d.j. 02/10/2019) 

Assim: 

a) Se o recurso especial foi interposto antes de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 
1.813.684-SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de 
origem: é possível a abertura de vista para que a parte comprove isso mesmo após a interposição 
do recurso, sanando o vício.  

b) Se o recurso especial foi interposto depois de 18/11/2019 (data de publicação do REsp 
1.813.684-SP) e a parte não comprovou que segunda-feira de carnaval era feriado no Tribunal de 
origem: não é possível a abertura de vista para que a parte comprove esse feriado, ou seja, o 
vício não pode mais ser sanado.  

A Corte Especial, em Fevereiro de 2020, decidiu que a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 
1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, entre 
eles os feriados locais. 



 

 

 

A tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-
feira de carnaval. 

O propósito da questão de ordem é definir, diante da contradição entre as notas taquigráficas e 
o acórdão publicado no DJe de 18/11/2019, se a modulação de efeitos deliberada na sessão de 
julgamento concluída em 02/10/2019, quando se permitiu a posterior comprovação da 
tempestividade de recursos dirigidos ao STJ, abrange especificamente o feriado da segunda-feira 
de carnaval, ou se diz respeito a todos e quaisquer feriados. 

Havendo contradição entre as notas taquigráficas e o voto elaborado pelo relator, deverão 
prevalecer as notas, pois refletem a convicção manifestada pelo órgão colegiado que apreciou a 
controvérsia. 

Consoante o que revelam as notas taquigráficas, os debates estabelecidos no âmbito da Corte 
Especial, bem como a sua respectiva deliberação colegiada nas sessões de julgamento realizadas 
em 21/08/2019 e 02/10/2019, limitaram-se exclusivamente à possibilidade, ou não, de 
comprovação posterior do feriado da segunda-feira de carnaval, motivada por circunstâncias 
excepcionais que modificariam a sua natureza jurídica de feriado local para feriado nacional 
notório. 

Nesse contexto, a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao 
feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, entre eles os feriados 
locais. QO no REsp 1.813.684-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado 
em 03/02/2020, DJe 28/02/2020 (info 666) 

Desse modo, o que vale é o seguinte:  

Depois da entrada em vigor do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser 
feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo 
previsto na lei processual civil. Esse entendimento está em vigor desde o início da vigência do 
CPC/2015 e não se submete a modulação de efeitos.  

No caso do feriado de segunda-feira de carnaval (e apenas neste), aplica-se a modulação dos 
efeitos prevista no REsp 1813684/SP. STJ. Corte Especial. QO no REsp 1813684/SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 03/02/2020 (Info 666). 

Da mesma forma, o STF tem o entendimento de que a comprovação do feriado local deve sim ser feito no 
ato de interposição. 

A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais 
pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser 
comprovada no momento de sua interposição. STF. 1ª Turma. ARE 1109500 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 20/04/2018. 

Aproveitando o tema, como o recorrente deve comprovar o feriado? 



 

 

 

A comprovação da existência de feriado local que dilate o prazo para interposição de recursos 
dirigidos ao STJ deverá ser realizada por meio de documentação idônea, não sendo suficiente a 
simples menção ou referência nas razões recursais. A ocorrência de feriado local, recesso, 
paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, no ato da interposição 
do recurso que pretende seja conhecido por este Tribunal, por documento oficial ou certidão 
expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões 
recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública. STJ. 3ª Turma. REsp 
1.763.167-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020 
(Info 665). 

Nesse passo, o STJ não aceitou o seguinte documento: 

A existência de feriado, de recesso forense ou ponto facultativo local que ocasione a suspensão 
do prazo processual necessita de comprovação por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato 
normativo ou certidão exarada por servidor habilitado. A simples juntada de ato emanado pelo 
Poder Executivo Estadual, lei e decreto estaduais, determinando ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais, por si só, não comprova a inexistência de expediente forense para 
aferição da tempestividade do recurso, em razão da desvinculação administrativa e da separação 
entre os Poderes. Desse modo, caberia à recorrente, no momento da interposição recursal, fazer 
a juntada de documento idôneo, o qual, no caso, consistia no inteiro teor do Aviso do tribunal 
estadual, a fim de vincular a decretação do feriado nas repartições públicas estaduais com a 
suspensão dos prazos pela Corte de Justiça. STJ. 3ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 1.510.568-RJ, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/03/2020 (Info 669). 

Vale apresentação do calendário com a anotação do feriado local? 

1ª corrente: O STJ já aceitou o calendário. 

O calendário disponível no sítio do Tribunal de Justiça que mostra os feriados na localidade é 
documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do 
recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. STF. 1ª Turma. RMS 36114/AM, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 22/10/2019 (Info 957). 

2ª corrente (majoritária): A maior parte dos julgados do STJ são no sentido da inadmissibilidade. 

A jurisprudência do STJ entende que cópia de calendário editado pelo Tribunal de origem não é 
hábil a ensejar a comprovação da existência de feriado local, pois é necessária a juntada de cópia 
de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte a quo, comprovando a ausência de expediente 
forense na data em questão. STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1829351/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 30/03/2020. 

Atenção! 

A tempestividade recursal pode ser aferida, excepcionalmente, por meio de informação 
constante em andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico, quando informação 
equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem induz a parte em erro.  



 

 

 

Se no caso, por exemplo, a movimentação processual existente no site do TJ constar que o prazo 
vencerá no dia 10/11, mas, na verdade, vencerá dia 9/11. 

Nesse caso, a parte foi induzida em erro pela informação constante no sítio oficial do TJ; o STJ, 
excepcionalmente, considerou tempestivo o recurso. STJ. Corte Especial. EAREsp 688.615-MS, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 04/03/2020 (Info 666). 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final da nossa exposição!  

Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas, entrem em contato conosco.  

Rodrigo Vaslin  

 
rodrigovaslin@gmail.com 

 
rodrigovaslin 
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