
Fredie Didier Jr. 
Professor-associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (graduação, 


mestrado e doutorado). Coordenador do curso de graduação da Faculdade Baiana de Direito, 

Membro da Associação Internacional de Direito Processual (lAPL), do Instituto Iberoamericano 


de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste 

de Professores de Processo. Mestre (UFBA), Doutor (PUC/SP), livre-docente (USP) 


e Pós-doutorado (Universidade de Lisboa). Advogado e consultor jurídico. www.frediedidier.com.br 


de 

INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 

PARTE GERAL EPROCESSO DE CONHECIMENTO 


17a edição 

Conforme o Novo CPC. o Provimento no 37/2014 (Conselho Nacional de Justiça). 
a Resolução no 118/2014 (Conselho Nacional do Ministério Público) e as Leis 
nos 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos). 13.043/2014. 13.058/2014 
e 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) 

2015 

liJl EDITORA
f fosPODIVM 
www.editorajuspodivm.com.br 

STJ00100487 - v. 1 

www.editorajuspodivm.com.br
www.frediedidier.com.br


Itl EDITORA 
j1sPODIVM 

www.editorajuspodívm.com.br 

Rua Mato Grosso, 175 Pituba, CEP: 41830-151 - Salvador Bahia 
Tel: (71) 3363-8617 I Fax: (71) 3363-5050 • E-mail: fale@editorajuspodivm.com.br 

Copyright: Edições JusPODlVM 


Conselho Editorial: Dirley da Cunha Ir., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Didier Ir., José Henrique Moura, 

José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robério Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, 

Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha. 


Capa: Rene Bueno e Daniela Jardim (www.buenojardim.com.br) 

DlagramaçAo: Maitê Coelho 

Didier Jr., Fredie 
D556 Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. 
17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 

v.1. 

Inclui bibliografia. 

ISBN: 978-85-442-0353-8 


I. Direito processual Brasil. 2. Processo civil Brasil. 
3. Jurisdição. 4. Competência (Autoridade legal). 5. Conciliação 
(Processo civil). 6. Preclusão (Direito processual). 7. Litisconsórcio. 
8. Extinção do processo. 9. Suspensão do processo. I. Título. 

CDD: 347.81053 

Todos os direitos desta edição reservados à Edições JusPODIVM. 

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização 
do autor e da Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem 
prejuízo das sanções civis cabíveis. 

1 -, (: t 


STJ00100487 - v. 1 

www.buenojardim.com.br
www.editorajuspod�vm.com.br


Sumário 


Nota do autor à 17" edição.....................•...............•..............................................................•.......... 

Prefácio ..•..•.......................................................•..•....•................................................................•..... 


Capitulo 1 li> Introdução ao Direito Processual Civil ................................................... 

1. 	 Introdução ................................................................................................................................ . 

2. 	 Conceito de processo................................................................................................................ . 

3. 	 Teoria Geral do Processo, Ciência do Direito Processual Civil e Direito Processual CiviL........... 

4. 	 Processo e direito material. Instrumentalidade do processo. 

Relação circular entre o direito material e o processo............................................................... 
5. 	 Algumas características do pensamento jurídico contemporâneo ............................................. 

6. 	 Neoconstitucionalismo, neoprocessualismo ou formalismo valorativo. 

Aatual fase metodológica da ciência do processo ................................................................... . 
7. 	 A ciência do processo e a nova metodologia jurídica............................................................... . 


7.1. Constituição e processo. Oart. 10 do CPC........................................................................ . 

7.2. Princípios processuais ..................................................................................................... . 
].3. A nova feição da atividade jurisdicional e o Direito processual: 

sistema de precedentes, criatividade judicial e cláusulas gerais processuais ................. . 
7.4. Processo e direitos fundamentais .................................................................................... . 


8. Aplicação da norma processual no tempo................................................................................ . 

9. A tradição jurídica brasileira: nem civillaw nem common law ................................................ 


Capítulo 2 li> Normas fundamentais do processo civil ............................................... 

1. Direito Processual Fundamental ............................................................................................... . 

2. princípios ................................................................................................................................... 


2.1. Princípio do devido processo legal .................................................................................. . 

2.1.1. Considerações gerais........................................................................................... . 

2.1.2. Conteúdo............................................................................................................. . 

2.1.3. Devido processo legal formal e devido processo legal substanciaL .................. . 

2.1.4. Devido processo legal e relações jurídicas privadas ........................................... . 


2.2. Princípio da dignidade da pessoa humana....................................................................... 

2.3. Princípio do contraditório ................................................................................................ . 


2.3.1. Generalidades e a regra da prOibição de decisão-surpresa................................. . 

2.3-2. Dever de o juiZ zelar pelO efetivo contraditório .................................................. . 


2.4. Princípio da ampla defesa ............................................................................................... . 

2.5. princípio da publicidade ................................................................................................... 

2.6. Princípio da duração razoável do processo....................................................................... 

2.7. Princípio da igualdade processual (paridade de armas) ................................................... 

2.8. Princípio da eficiência...................................................................................................... . 

2.9. Princípio da boa-fé processual ......................................................................................... . 


2.9.1. Generalidades ..................................................................................................... . 

2.9.2. Fundamento constitucional do princípio da boa·fé processuaL.......................... 

2.9.3. Destinatário da norma ......................................................................................... 


21 

25 


29 

29 

30 

34 


37 

39 


42 

46 

46 

48 


50 

54 

56 

57 


61 

61 

63 

63 

63 

64 

67 

72 

75 

78 

78 

84 

85 

86 

93 

97 

98 


104 

104 

107 

109 


7 


STJ00100487 - v. 1 



fREOIE DIDIER JR. 

2.9.4. 	 Concretização do princípio da boa-fé processual................................................. 110 


2.10. Princípio da efetividade .................................................................................................... 113 


2.11. Princípio da adequação (legal, jurisdicional e negocia0 do processo............................... 114 

2.11.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 114 


2.11.2. 	 Critérios de adequação ........................................................................................ 115 


2.11.3. 	 Adequação jurisdicional do processo................................................................... 117 


2.11.4. 	 Adequação negociai do processo ......................................................................... 120 


2.12. Princípio da cooperação e o modelo do processo civil brasileiro ..................................... 120 


2.12.1. 	 Nota introdutória.................................................................................................. 120 


2.12.2. 	 "Princípios" dispositivo e inquisitivo. Modelos tradicionais 

de organização do processo: adversarial e inquisitoriaL.................................... 120 


2.12.3. 	 Processo cooperativo: um terceiro modelo de organização do processo. 

Princípios e regras de cooperação. Eficácia do princípio da cooperação.............. 124 


2.12.4. 	 Dever de o juiz zelar pelo efetivo contraditório, 

princípio da cooperação e dever de auxílio ......................................................... 131 


2.13. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo ................................. 132 


2.14. Princípio da primazia da decisão de mérito ..................................................................... 136 


2.15. Princípio da proteção da confiança................................................................................... 137 


2.15.1. 	 Proteção da confiança e segurança jurídica ......................................................... 137 


2.15.2. 	 Pressupostos para a proteção da confiança......................................................... 138 


2.15.3. 	 Princípio da proteção da confiança e o direito processual civil........................... 141 


3. Regras ........................................................................................................................................ 145 


3.1. 	 Regras da instauração do processo por iniciativa 

da parte e de desenvolvimento do processo por impulso oficial..................................... 145 


,.1.1. Instauração do processo por iniciativa da parte .................................................. 145 


,.1.2. Desenvolvimento do processo por impulso oficial............................................... 145 


302. 	 Regra da obediência à ordem cronológica de conclusão .................................................. 146 


,.2.1. Generalidades ...................................................................................................... 146 


302.2. Regras que excetuam o dever de respeito à ordem cronológica de conclusão ...... 147 


3-2.3. Calendário processual e dever de observância 

da ordem cronológica de conclusão..................................................................... 150 


3.2.4. 	 Consequências do descumprimento da regra...................................................... 150 


3.2.5. 	 Extensão da regra à atuação do escrivão ou chefe de secretaria......................... 151 


3.2.6. 	 Direito transitório ................................................................................................. 151 


4. Norma fundamental de interpretação do Código de Processo Civil: 
o postulado hermenêutica da unidade do Cód;80.. ................................................................... 151 


Capítulo 3 .. Jurisdição ............................................................................................................. 153 


1. Conceito e características da jurisdição ..................................................................................... 153 


1.1. 	 Conceito............................................................................................................................ 153 


1.2. 	 Decisão por terceiro imparcial - heterocomposição.......................................................... 154 


1.3. 	 A jurisdição como manifestação do Poder: 

a imperatividade e a inevitabilidade da jurisdição ........................................................... 156 


1.4. 	 A jurisdição como atividade criativa ................................................................................. 157 


1.5. 	 Jurisdição como técnica de tutela de direitos mediante um processo.............................. 162 


1.6. 	 A jurisdição sempre atua em uma situação jurídica concreta .......................................... 162 


1.7. 	 Insuscetibilidade de controle extemo............................................................................... 163 

1.8. 	 Aptidão para a coisa julgada............................................................................................. 163 


2. Equivalentes jurisdicionais ........................................................................................................ 164 


2.1. 	 Generalidades ................................................................................................................... 164 


8 


STJ00100487 - v. 1 



110 


113 

,0 .............................. . 114 


114 

115 

117 

120 

120 


120 

s 


120 

• do processo. 

1 cooperação ............. . 124 


131 

•................................. 	 132 


136 


137 

137 

138 


civil .......................... . 141 


145 


145 


145 


145 

146 

146 


gica de conclusão ...... 147 


150 

150 


·etaria........................ . 151 


151 


151 


153 


153 

153 

154 


156 


157 

,so ...••.......•••••.••..•.•..... 	 162 


162 


163 


163 

164 


164 


SUMARIO 

2.2. 	 Autotutela ......................................................................................................................... 164 

2.3. 	 Autocomposição................................................................................................................ 165 

2.4. 	 Julgamento de conflitos por tribunal administrativo 


(solução estatal não·jurisdicional de conflitos) ................................................................ 166 

3. Arbitragem ................................................................................................................................ . 169 

4. Princípios da jurisdição.............................................................................................................. 174 


4.1. Territorialidade ................................................................................................................. . 174 

4.2. Indelegabitidade............................................................................................................... . 175 

4.3. Inafastabilidade ............................................................................................................... . 177 

4.4. Juiz natural ...................................................................................................................... . 182 


5. A jurisdição voluntária .............................................................................................................. . 185 

5.1. Generalidades .................................................................................................................. . 185 

5-2. Classificação dos procedimentos de jurisdição voluntária de Leonardo Greco ................. 189 

5.3. A jurisdição voluntária como administração pública de interesses privados.................... 190 

5.4. A jurisdição voluntária como atividade jurisdicional.. ...................................................... . 191 


Capítulo 4 li- Competência ....................................................................................................... 197 

1. 	 Conceito e considerações gerais............................................................................................... . 197 

2. 	 Distribuição da competência..................................................................................................... . 198 

3. 	 Princípios da tipicidade da competência e da indisponibilidade 


da competência. Regra da inexistência de vácuo de competência ........................................... . 199 

4. 	 Regra da Kompetenzkompetenz ................................................................................................ 200 

5. 	 A perpetuação da jurisdição ..................................................................................................... . 200 

6. 	 Competência por distribuição ................................................................................................... . 202 

7. 	 Classificação da competência ................................................................................................... . 203 


7.1. Competência do foro (territorial) e competência do juízo ............................................... . 203 

7.2. Competência originária e derivada ................................................................................... 203 

7.3. Competência relativa e competência absoluta ................................................................ . 203 


7.3.1. A translatio iudicii ............................................................................................... . 204 

7.3.2. Distinções entre a incompetência relativa e a incompetência absoluta............... 205 


8. 	 Foros concorrentes, forum shopping, 

forum non conveniens e princípio da competência adequada .................................................. 206 


9. 	 Competência constitucional ...................................................................................................... . 209 

10. Competência internacional ....................................................................................................... . 210 


10.1. Considerações gerais ........................................................................................................ 210 


10.2. Competência internacional concorrente ou cumulativa (arts. 21 e 22, CPC) ..................... 213 

10.3. Competência internacional exclusiva (art. 23, CPC) ......................................................... . 213 

10.4. Competência concorrente e litispendência (art. 24, CPC) ................................................. 214 


11. Métodos para identificar o juízo competente ............................................................................ 214 

12. Critérios determinativos de distribuição da competência ......................................................... . 215 


12.1. Consideração introdutória ................................................................................................ . 215 

12.2. Objetivo: em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do valor da causa........ 215 

12.3. Territorial .......................................................................................................................... . 217 

12.4. Funcional ......................................................................................................................... . 218 


12.4.1. Generalidades ...................................................................................................... 218 

12.4.2. Competência funcional x competência territorial absoluta .................................. 218 


13. Principais regras de competência territorial ............................................................................. . 220 

14. Foros distritais e subseções judiciárias...................................................................................... 225 

15. Modificações da competência................................................................................................... . 226 


15.1. Generalidades .................................................................................................................. . 226 


9 


STJ00100487 - v. 1 



FREDIE DIDIER JR. 

15.2. Não alegação da incompetência relativa........................................................................... 226 

15.3. Foro de eleição.................................................................................................................. 227 


15.3.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 227 

15.3.2. 	 Ineficácia da cláusula abusiva de foro de eleição................................................ 228 

15.3.3. 	 Foro de eleição internacional............................................................................... 230 


15.4. Conexão e continência...................................................................................................... 230 

15.4.1. 	 Considerações gerais sobre a conexão. Conceitos legais 


de conexão e continência. Insuficiência do conceito legal. 

Aconexão por prejudicialidade ou por pretiminaridade....................................... 230 


15-4.2. Forma de alegação. .............................................................................................. 234 

15.4.3. 	 Distinção entre a alegação de modificação de competência 


e a alegação de incompetência relativa............................................................... 234 

15.4.4. 	 Conexão entre demanda executiva e demanda 


de conhecimento e conexão entre demandas executivas.................................... 235 

15.4.5. 	 Conexão por afinidade. Um novo modelo 


de conexão para o julgamento de casos repetitivos............................................ 236 

15.5. Prevenção ......................................................................................................................... 237 

15.6. Outras regras de modificação da competência................................................................. 238 


16. Recorribiilidade da decisão sobre competência......................................................................... 238 

17. Conflito de competência............................................................................................................ 240 


17.1. Conceito............................................................................................................................ 240 

17.2. Incompetência. remessa dos autos e conflito de competência ........................................ 241 

17.3. legitimidade e participação do Ministério Público............................................................ 241 

17·4. Competência..................................................................................................................... 241 

17·5· Procedimento.................................................................................................................... 243 


18. 	Competência da justiça Federal................................................................................................. 244 

18.1. Características................................................................................................................... 244 

18.2. Competência dos juízes federais em razão da pessoa ..................................................... 244 


18.2.1. 	 Oart. 109, I. CF/1988 ............................................................................................ 244 

18.2.1.1. As causas.............................................................................................. 244 

18.2.1.2. As pessoas ............................................................................................ 245 

18.2.1.3. As exceções .......................................................................................... 250 


18.2.2. 	 Oart. 109, 11. CF/1988 ........................................................................................... 252 

18.2.3. 	 Oart. 109, VIII, CF/1988 ........................................................................................ 253 


18.3. Competência funcional: art. 109. X, segunda parte .......................................................... 254 

18.4. Competência da justiça Federal em razão da matéria...................................................... 255 


18.4.1. 	 Oart. 109. 111. CF/1988 .......................................................................................... 255 

18.4.2. 	 Causas do art. 109. V·A: grave violação a direitos humanos................................ 256 

18.4.3. 	 Oart. 109, XI, CF/1988: disputa sobre direitos indígenas ..................................... 260 

18.4.4. 	 Art. 109, X. parte final: causas referentes à nacionalidade e à naturalização ...... 261 


18.5. Competência territorial da justiça Federal........................................................................ 261 

18.5.1. 	 Considerações gerais............................................................................................ 261 

18.5.2. 	 Art. 109. §3°, CF/1988: juízo estadual com competência federal.......................... 264 


18.6. Competência do Tribunal Regional Federal (art. 108 da CF!1988) ..................................... 267 


capítulo s • Mediaçio e Conciliaçio ................................................................................. 273 

1. 	 Apolítica pública de tratamento adequado dos conflitos jurídicos. 


OprincípiO do estímulo da solução do litígio por autocomposição ........................................... 273 

2. 	 AResolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de justiça ........................................................ 274 

3. 	 Mediação e conciliação: distinções e semelhanças ................................................................... 275 


10 


STJ00100487 - v. 1 



226 

227 

227 

228 

230 

230 


230 

234 


a 

234 


235 


236 

237 

238 

238 

240 

240 

241 

241 

241 

243 

244 

244 

244 

244 

244 

245 

250 

252 

253 

254 

255 

255 


5............................... . 	 256 

260 


e ã naturalização ...... 	 261 

261 

261 


leral .......................... 	 264 

267 


273 


273 

274 

275 


SUMARIO 

4. Normas que regem a mediação e a conciliação ........................................................................ 277 

5. Ocentro de solução de conflitos .............................................................................................. 278 

6. As câmaras privadas de mediação e conciliação ..................................... .................................. 278 

1. As câmaras administrativas de mediação e conciliação ............................................................ 279 

8. Considerações críticas ............................................................................................................... 279 


Capítulo 6 li" Teoria da Ação: da ação e do direito de ação ...................................... 281 

1. Direito de ação, ação, procedimento e direito afirmado ........................................................... . 281 

2. Odireito de ação como um complexo de situações jurídicas ................................................... . 283 

3. A demanda e a relação jurídica substancial ............................................................................. . 286 

4. Elementos da ação ................................................................................................................... . 287 


4.1. Causa de pedir e pedido.................................................................................................. . 287 

4.2. Partes................................................................................................................................ 287 


5. Classificação das ações.............................................................................................................. 288 

5.1. 	 Classificação segundo a natureza da relação jurídica discutida: real e pessoal .............. . 288 

5.2. 	 Classificação segundo o objeto do pedido mediato: mobiliária ou imobiliária ............... .. 289 

5.3. 	 Classificação segundo o tipo de tutela jurisdicional: 


conhecimento, cautelar e executiva. Ações sincréticas ................................................... . 289 

5.4. 	 Ações de conhecimento: condenatórias, constitutivas e declaratórias ............................ . 289 


5.4.1. 	 Ações condenatórias: as ações de prestação ...................................................... . 289 

5.4.2. 	 Ações constitutivas ............................................................................................. . 290 

5.4.3. 	 Ações (meramente) declaratórias ........................................................................ 292 

5.4.4. 	 Oart. 20 do cpc. Distinção entre ação meramente declaratória 


e ação de condenatória. Oart. 515, I, do CPc..................................................... . 295 

5.4.5. 	 Ações mandamentais e ações executivas em sentido amplo. 


As classificações quinária e quaternária das ações ............................................. 297 

5.5. Ações dúplices .................................................................................................................. 301 


6. Cumulação de ações................................................................................................................. . 302 

1. Concurso de ações (concurso de direitos) ................................................................................. 302 

8. As condições da ação e o novo CPC .......................................................................................... 304 


capitulo 7 li" Pressupostos processuais............................................................................. 309 

1. Pressuposto processual: noções gerais .................................................................................... . 309 

2. Pressupostos de existência e requisitos de validade................................................................. 310 

3. Alguns "mitos" sobre os pressupostos processuais ................................................................. . 312 

4. A classificação proposta............................................................................................................. 313 

5. Pressupostos processuais subjetivos........................................................................................ . 314 


5.1. 	 Capacidade de ser parte ................................................................................................... 314 

5.2. 	 Existência de órgão investido de jurisdição ...................................................................... 316 

5.3. 	 Pressuposto processual objetivo: a existência de ato inicial 


do procedimento que introduza o objeto da decisão ....................................................... 316 

6. Requisitos processuais subjetivos de validade .......................................................................... 316 


6.1. CapaCidade processual .................................................................................................... . 316 

6.1.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 316 

6.1.2. 	 Possíveis consequências da incapacidade processual ......................................... 319 


6.2. Capacidade processual das pessoas casadas .................................................................. . 320 

6.2.1. 	 Consideração introdutória ................................................................................... . 320 

6.2.2. 	 Capacidade processual dos cônjuges nas ações reais imobiliárias ..................... . 320 


6.2.2.1. Oart. 1.647 do Código Civil................................................................... 320 

6.2.2.2. A restrição da capacidade processual .................................................. . 321 


11 


STJ00100487 - v. 1 



FREDIE DWIER lR. 

6.2.2.3. 	 Forma e prova do consentimento......................................................... 323 

6.2.2.4. 	 Aplicação à união estável documentada............................................... 323 

6.2.2.5. 	 Ocontrole da ilegitimidade processual do cônjuge .............................. 324 

6.2.2.6. 	 Suprimento judicial do consentimento 


(art. 74 do CPC e art. 1.648 do Código Civil) ......................................... 325 

6.2.3. 	 Dívidas solidárias e litisconsórcio necessário 


entre os cônjuges (incisos 11 e 111 do § 1° do art. 73 do CPC) ............................... 326 

6.3. 	 Ocurador especial............................................................................................................ 328 

6.4. 	 Capacidade postulatória ................................................................................................... 333 


6.4.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 333 

6.4.2. 	 Ato praticado por advogado sem procuração....................................................... 335 

6.4.3. 	 A procuração........................................................................................................ 337 


6.5. 	 Competência..................................................................................................................... 338 

6.6. 	 Imparcialidade .................................................................................................................. 338 


7. 	 Requisito processual objetivo intrínseco: respeito ao formalismo processuaL........................ 339 

8. 	 Requisitos processuais objetivos extrínsecos e negativos ......................................................... 340 

9. 	 Alegitimação para agir e o interesse processual ...................................................................... 342 


9.1. 	 Observação introdutória.................................................................................................... 342 

9.2. 	 Oart. 17 do CPc................................................................................................................ 342 

9.3. 	 Legitimação para agir........................................................................................................ 343 


9·3·1. Noção ................................................................................................................... 343 

9.3.2• Classificação......................................................................................................... 344 

9.3.3. 	 Substituição processual ou legitimação extraordinária ........................................ 346 

9.3.4. 	 Fonte normativa da legitimação extraordinária.................................................... 350 


9.3.4.1. 	 Generalidades ....................................................................................... 350 

9.3.4.2. 	 Alegitimação extraordinária negociai................................................... 351 


9.3.5. 	 Substituição processual e sucessão processual................................................... 356 

9.3.6. 	 Substituição processual e representação processual........................................... 356 

9.3.7. 	 Legitimidade ordinária como questão de mérito.................................................. 356 


9.4. 	 O interesse de agir............................................................................................................ 359 

9·4.1. Generalidades ...................................................................................................... 359 

9.4.2. 	 Ointeresse-utilidade ............................................................................................ 360 

9.4.3. 	 O interesse-necessidade e as ações necessárias ................................................. 361 

9.4.4. 	 Interesse de agir nas ações declaratórias ............................................................ 362 

9.4.5. 	 Odenominado interesse-adequação.................................................................... 364 


9.5. 	 Ateoria da asserção: exame da legitimidade e do interesse 

de agir à luz do que foi afirmado pela parte.................................................................... 365 


10. 	As diversas posições jurídicas que um sujeito pode assumir em um mesmo processo: 

a dinamicidade das capacidades processuais, do interesse processual e da legitimidade ....... 368 


Capítulo 8 ... Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais................................................... 371 

1. 	 Nota explicativa ......................................................................................................................... 371 

2. 	 Ato e procedimento ................................................................................................................... 372 

3. 	 Conceito de fato jurídico processual.......................................................................................... 372 

4. 	 Classificação dos fatos jurídicos processuais em sentido amplo............................................... 375 

5. 	 Negócios processuais................................................................................................................. 376 


5.1. 	 Noções gerais, espécies e claSSificação ............................................................................ 376 

5.2. 	 Negócios processuais atípicos........................................................................................... 380 


5.2.1. 	 Acláusula geral de negociação sobre o processo. 

OprincípiO da atipicidade da negociação sobre o processo................................. 380 


12 


STJ00100487 - v. 1 



323 

323 


Jge .............................. 324 


325 


'C) .......••.•...••.•••••.•••.••.• 	 326 

328 

333 

333 

335 

337 

338 

338 


ssual .......................... . 339 

340 

342 


342 

342 

343 

343 

344 

346 

350 

350 

351 

356 

356 

356 

359 

359 

360 

361 

362 

364 


365 

esmo processo: 

e da legitimidade ....... 368 


371 

371 

372 


372 

375 

376 

376 

380 


,0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 380 


SUMÁRIO 

5·2.2. Regras gerais da negociação processual ............................................................. . 382 

5·2·3· Negócios processuais celebrados pelas partes com o juiz ..........•........................ 383 

5·2·4· Momento de celebração...................................................................................... . 383 

5·2·5· Requisitos de validade ...........................................................•............................. 384 


5.2.5.1. Generalidades ............•.......................................................................... 384 

5.2.5.2. Capacidade.......................................................................................... . 384 

5.2.5.3. 	 Objeto .................................................................................................. . 387 

5.2.5.4. Forma.................................................................................................... 389 


5·2.6. Anulabilidade ....................................................................................................... 390 

5.2.7. 	 Eficácia e revogabilidade..................................................................................... . 390 

5.2.8. 	 Inadimplemento e ônus da alegação ................................................................... 391 

5.2.9. 	 Efetivação ............................................................................................................ . 391 

5.2.10. 	 princípio da boa-fé e negociação processual ....................................................... 392 

5.2.11. 	 Interpretação....................................................................................................... . 392 


5.2.12. 	 Negócios processuais coletivos e negócios processuais 

que dizem respeito a processos indeterminados................................................. 393 


6. Ato ilícito processuaL............................................................................................................... . 394 


Capítulo 9 ... Invalidades Processuais................................................................................. 397 

1. Consideração introdutória.......................................................................................................... 397 

2. Noções básicas sobre os planos da existência, validade e eficácia dos fatos jurídicos............. 398 

3. Sistema de invalidades processuais .......................................................................................... 400 


3.1. Sistema de invalidades processuais e sistema de invalidades do direito materiaL......... 400 

3-2. Oato processual defeituoso produz efeitos até a sua invalidação. 


roda invalidade processual é decretada ........................................................................... 401 

3.3. 	 Os tipos de defeito processual.......................................................................................... 401 


3.4. 	 Não há invalidade sem prejuízo ....................................................................................... 404 


3.5. 	 Intervenção do Ministério Público e invalidade ................................................................ 405 

3.6. 	 Princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos. 


Oprincípio da fungibilidade.............................................................................................. 405 


3.7. 	 Sanabilidade dos defeitos processuais ............................................................................. 406 

3.8. 	 Invalidade do procedimento (inadmissibilidade) e invalidade 


de cada um dos atos do procedimento ............................................................................ 407 

3.9. 	 Invalidação de atos do juiz, das partes e dos auxiliares da justiça.................................. 409 

3.10. 	Máxima da proporcionalidade e princípios da cooperação 


e da eficiência aplicados ao sistema das invalidades processuais................................... 412 

3.11. 	Oprincípio da boa-fé processual e a regra da proibição 


do venire contra lactum proprium ................................................................................... 413 

3.12. Princípio da proteção da confiança................................................................................... 415 

3.13. Decisão sobre a invalidade e preclusão............................................................................ 416 


Capítulo 10 ... Preclusão............................................................................................................. 417 

1. Conceito...._........................................................................................................ _ .._.................... 417 

2. Fundamentos da preclusão e o seu papel no formalismo processual....................................... 418 

3. Classificação ........................... .......................................... ........................ .......................... ....... 420 


3.1. Generalidades ................................................................................................................... 420 

3.2. Preclusão temporal........................................................................................................... 421 

3.3. Preclusão lógica ................................................................................................................ 422 


3.4. Preclusão consumativa ..................................................................................................... 424 

3.5. Preclusão-sanção ou preclusão punitiva........................................................................... 424 


13 


STJ00100487 - v. 1 



FREOIE DIOIER la. 

4. Natureza jurídica........................................................................................................................ 425 

4.1. Apreclusão como fato e como efeito jurídico .................................................................. 425 

4.2. Apreclusão como sanção ................................................................................................. 426 


5. Preclusão, prescrição e decadência ........................................................................................... 427 

6. Preclusão para o juiz ................................................................................................................. 428 

7. Efeitos da preclusão .................................................................................................................. 429 


capítulo 11 .. Teoria da Cogniçio Judicial....................................................................... 431 

1. Conceito de cognição................................................................................................................. 431 

2. Conceito de questão .................................................................................................................. 431 

3. Resolução das questões: resolução incidenter tantum e resolução principaliter...................... 432 

4. Objeto do processo e objeto litigioso do processo .................................................................... 434 

5. Objeto da cognição judicial (tipologia das questões) ................................................................ 438 


5.1. Consideração introdutória................................................................................................. 438 

5.2. 	 Questões de fato e questões de direito............................................................................ 438 

5.3. 	 Questões prévias: questões preliminares e questões prejudiciais.................................... 440 

5.4. 	 Pressupostos processuais e mérito: 


questões de admissibilidade e questões de mérito ......................................................... 443 

6. Espécies de cognição................................................................................................................. 445 


Capítulo 12 .. Litisconsórcio.................................................................................................... 449 

1. Conceito..................................................................................................................................... 449 

2. Classificação .............................................................................................................................. 449 


2.1. Ativo, passivo e misto....................................................................................................... 449 

2.2. Inicial e ulterior................................................................................................................. 449 

2.3. Unitário e simples............................................................................................................. 450 


2.3.1. 	 Unitário ................................................................................................................ 450 

2.3.2. 	 Simples ou comum .............................................................................................. 451 


2.4. Necessário e facultativo.................................................................................................... 451 

2.4.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 451 

2.4.2. 	 Litisconsórcio necessário unitário. litisconsórcio facultativo unitário 


e hipóteses de intervenção iussu iudieis ............................................................. 452 

2.4.3. 	 Litisconsórcio necessário por força de lei............................................................. 455 

2.4.4. 	 Síntese das combinações possíveiS entre os litisconsórcios 


unitário, simples, necessário e facultativo........................................................... 456 

2.4.5. 	 Litisconsórcio necessário ativo............................................................................. 456 

2.4.6. 	 Natureza da sentença proferida contra litisconsorte necessário não citado ........ 462 

2.4.7. 	 Litisconsórcio necessário e negócio jurídico processuaL..................................... 463 

2.4.8. 	 Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada................................................ 464 


3. 	 Regime de tratamento dos litisconsortes .................................................................................. 466 

4. 	 Modalidades especiais de Litisconsórcio facultativo e cumulação de pedidos.......................... 468 


4.1. litisconsórcio sucessivo.................................................................................................... 468 

4.2. Litisconsórcio eventual...................................................................................................... 468 

4.3. Litisconsórcio alternativo .................................................................................................. 470 


5. 	 Litisconsórcio por comunhão, por conexão ou por afinidade. Litisconsórcio 

facultativo impróprio. litisconsórcio recusável. litisconsórcio multitudinário ........................... 470 


Capítulo 13 .. Intervenção de terceiro................................................................................ 475 

1. 	 Introdução às intervenções de terceiro...................................................................................... 475 


1.1. Conceitos fundamentais ................................................................................................... 475 


14 


STJ00100487 - v. 1 



425 

425 

426 

427 

428 

429 


431 

431 

431 


cipaliter..................... . 432 

434 

438 

438 

438 

440 


443 

445 


449 

449 

449 

449 

449 

450 

450 

451 

451 

451 


o unitário 

452 

455 


IS 

456 

456 


isário não citado ........ 	 462 

463 

464 

466 


~idos ......................... . 	 468 

468 

468 

470 


'cio 
lário ....••......•.............. 	 470 


475 

475 

475 


SUMÁRIO 

1.1.1. Conceito de parte ................................................................................................ . 475 

1.1.2. Conceito de terceiro ............................................................................................ . 476 

1.1.3. Conceito de intervenção de terceiro..................................................................... 476 

1.1.4. Processo incidente e incidente do processo ....................................................... . 476 


1.2. Fundamentos para as intervenções de terceiro ............................................................... . 477 

1.3. Efeitos no processo........................................................................................................... 478 

1.4. Controle pelo magistrado................................................................................................. . 478 

1.5. Cabimento ........................................................................................................................ 479 


1.5.1. Regra geral .......................................................................................................... . 479 

1.5.2. Juizados Especiais Cíveis..................................................................................... . 479 


2. Assistência ................................................................................................................................. 479 

2.1. Considerações gerais ....................................................................................................... . 479 

2.2. Procedimento.................................................................................................................... 480 

2.3. Assistência simples.......................................................................................................... . 481 


2.3.1. Considerações gerais........................................................................................... . 481 

2.3.2. 	 Poderes do assistente simples............................................................................ . 483 


2.3-2.1. Combinação das regras decorrentes 

dos arts. 121, par. ún., e 122, CPc..................................................... 483 


2.3.2.2. 	 Análise do par. ún. do art. 121 do CPC: 

omissões negociais e não negociais do assistido ................................. 48, 


2.3.3. 	 Eficácia preclusiva da intervenção ...................................................................... . 486 

2.4. 	 Assistência litisconsorcial ................................................................................................ . 487 

2.5. 	 Intervenção de legitimado extraordinário para a defesa de direitos coletivos 


(lato sensu) como assistente simples em processo individuaL. ..................................... . 489 

3. Denunciação da lide .................................................................................................................. 491 


3.1. Generalidades .................................................................................................................. . 491 

3.2. Facultatividade da denunciação da lide ........................................................................... . 494 

3.3. Posição processual do denunciado ................................................................................... 495 

3.4. A denunciação da lide em caso de evicção (art. 125, I, CPC)........................................... . 497 

3.5. A denunciação da lide com base no inciso 11 do art. 125 do CPC .................................... . 498 


3.5.1. 	 Considerações gerais........................................................................................... . 498 

3.5.2. 	 A concepção restritiva ......................................................................................... . 499 

3.5.3. 	 A concepção ampliativa....................................................................................... 501 

3.5.4. 	 A posição do Superior Tribunal de Justiça ............................................................ 504 

3.5.5. 	 Síntese conclusiva: a nossa opinião.................................................................... . 505 


3.6. 	 Procedimento da denunciação da lide formulada pelo autor (arts. 126-127. CPC) ........... 506 

3.7. Procedimento da denunciação da lide formulada pelo réu (arts. 126 e 128, CPC)............ 507 


4- Chamamento ao processo......................................................................................................... 507 

5. Denunciação da lide e chamamento ao processo em causas de consumo ............................... 510 

6. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica .......................................................... 513 


6.1. 	 Generalidades .................................................................................................................. . 513 

6.2. 	 Adesconsideração da personalidade jurídica: suas origens como instrumento 


de supressão do privilégio da limitação da responsabilidade ......................................... . 514 

6.3. 	 A desconsideração da personalidade jurídica: a construção doutrinária brasileira.......... . 516 

6.4. 	 Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica.............................. 519 


7. Intervenção de amicus curiae................................................................................................... . 522 

8. Outras intervenções decorrentes da resposta do réu ................................................................ 526 

9. A intervenção iussu iudieis ........................................................................................................ 527 

10. Intervenções especiais dos entes públicos............................................................................... . 529 

11. Intervenção litisconsorcial voluntária ou litisconsórcio facultativo ulterior simples .................. 532 


15 


STJ00100487 - v. 1 



FRfDIE DIDIER JR. 

12. 	 Interven~o de terceiro especial no processo 

da a~o de alimentos (art. 1.698 do Código Civil) ..................................................................... 535 


Capítulo 14 .. Alienação da coisa ou do direito litigioso ........................................... 541 


Capítulo 15 .. Formação do processo e petição inicial............................................... 547 

1. 	 Formação do processo............................................................................................................... 547 

2. 	 Petição inicial e demanda.......................................................................................................... 548 

3. 	 Requisitos da petição inicial ...................................................................................................... 548 


3.1. Forma................................................................................................................................ 548 

p. Assinatura de quem possua capacidade postulatória....................................................... 548 

3.3. 	 Indicação do juízo a que é dirigida a demanda................................................................ 549 

3.4. 	 Qualificação das partes ... ........... ....................................... ................................................ 549 

3.5. Causa de pedir: o fato e o fundamento jurídiCO do pedido.............................................. 551 

,.6. Opedido ........................................................................................................................... 555 

,.7. Atribuição de valor à causa .............................................................................................. 555 

3.8. 	 Aindica~o dos meios de prova com que o autor 


pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados ........................................................ 555 

3.9. 	 Opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação......................... 555 

3.10. Documentos indispensáveis à propositura da demanda .................................................. 556 


4. 	 Emenda da petição inicial.......................................................................................................... 556 

5. 	 Indeferimento da petição inicial................................................................................................ 558 


5.1. Considerações gerais .................. -.................................................................................... 558 

5.2. Hipóteses de indeferimento.............................................................................................. 562 


5.2.1. Inépcia ................................................................................................................. 562 

5.2.2. Ilegitimidade da parte .......................................................................................... 564 

5.2.,. Falta de interesse processual............................................................................... 564 

5.2.4. Não atendimento ao disposto nos arts. 106 e 321 ............................................... 564 


6. 	 Pedido........................................................................................................................................ 565 

6.1. Conceito e divisão............................................................................................................. 565 

6.2. Requisitos ......................................................................................................................... 566 

6.3. Cumulação de pedidos ..................................................................................................... 567 


6.3.1. Cumulação própria: simples ou sucessiva ........................................................... 567 

6.3.2. Cumulação imprópria: subsidiária ou alternativa................................................. 568 

6.3.3. Cumulação inicial e cumulação ulterior ............................................................... 572 

6.3.4. Requisitos para a cumula~o. .............................................................................. 573 


6.3.4.1. 	 Compatibilidade dos pedidos................................................................ 573 

6.3.4.2. 	 Competência......................................................................................... 573 

6.3.4.3. 	 Identidade do procedimento ou conversibilidade 


para o procedimento comum. Cláusula geral 

de adaptabilidade do procedimento comum. ....................................... 574 


6.4. Ampliação da demanda .................................................................................................... 576 

6.5. Redução da demanda ....................................................................................................... 577 

6.6. Alteração objetiva da demanda ........................................................................................ 578 

6.7. Espécies de pedido........................................................................................................... 579 


6.7.1. Pedido genérico.................................................................................................... 579 

6.7.2. Pedido alternativo................................................................................................ 582 

6.7.3. Pedido relativo a obrigação indivisível................................................................. 584 


6.8. Interpretação do pedido e pedido implícito...................................................................... 586 


16 


STJ00100487 - v. 1 



.................................... 535 


.................................... 541 


547 

547 

548 

548 

548 

548 

549 

549 

551 

555 

555 


555 

!diação........................ . 
 555 


556 

556 

558 

558 

562 

562 

,64 

564 

,64 

565 

565 

566 

567 

567 

568 

572 

57; 

573 

573 


le 

574 

576 

577 

578 

579 

579 

582 

584 

586 


SUMÁRIO 

6.8.1. 	 Interpretação da petição inicial. Regras gerais 

sobre a interpretação dos atos postulatórios....................................................... 586 


6.8.2. 	 Pedido implícito ................................................................................................... 590 


Capítulo 16 ~ Improcedência liminar do pedido .......................................................... 593 

1. Conceito e regime jurídico ........................................................................................................ . 593 

2. Hipóteses expressas de improcedência liminar do pedido ........................................................ 596 


2.1. Pedido contrário a precedente obrigatório........................................................................ 596 

2.2. Reconhecimento de prescrição ou decadência ................................................................ . 598 


3. Hipótese atípica de improcedência liminar do pedido.............................................................. . 604 


Capítulo 17 ~ Citação ................................................................................................................. 607 

1. Generalidades ........................................................................................................................... . 607 

2. A citação como "pressuposto processual" ................................................................................ 607 

3. Comparecimento espontâneo do citando ................................................................................. . 608 

4. Pessoalidade da citação............................................................................................................. 609 

5. local da citação ......................................................................................................................... 610 

6. Impedimento legal para a citação.............................................................................................. 610 

7. Efeitos da citação....................................................................................................................... 611 

8. A citação e a interrupção da prescrição pelo despacho citatório .............................................. . 613 

9. Modalidades ............................................................................................................................. . 615 


9.1. Citação pelo correio ......................................................................................................... . 615 

9.2. Citação por oficial de justiça............................................................................................ . 616 


9.3. Citação por mandado com hora certa............................................................................... 617 

9.4. Citação pelo escrivão ou chefe de secretaria .................................................................... 618 

9.5. Citação por edital ............................................................................................................ .. 619 

9.6. Citação por meio eletrônico ............................................................................................. . 620 


capítulo 18 ~ Audiência preliminar de conciliação ou mediação....................... .. 623 


Capítulo 19 ~ Teoria da exceção, resposta do réu e revelia ..................................... 627 

1. Teoria da exceção ...................................................................................................................... 627 


1.1. 	 Acepções do termo "exceção" ......................................................................................... . 627 

1.2. 	 Exceção em sentido substancial e exceção em sentido processual. 


Os contradireitos (exceções substanciais) e o seu regime jurídico processual................ . 628 

1.3. 	 Da exceção como direito de defesa ................................................................................. . 630 

1.4. 	 Ação versus exceção ......................................................................................................... 631 


2. Espécies de defesa .................................................................................................................... 63 2 


2.1. Mérito e admissibilidade .................................................................................................. 632 


2.2. Objeções e exceções ......................................................................................................... 633 

2.3. 	 Peremptória e dilatória .................................................................................................... . 635 

2.4. 	 Direta e indireta ............................................................................................................... . 636 

2.5. Instrumental e interna .................................................................................................... .. 636 


;. Resposta do réu ........................................................................................................................ . 637 

4- A contestação ........................................................................................................................... . 637 


4.1. 	 Noção geral ...................................................................................................................... . 637 

4.2. 	 Prazo................................................................................................................................ . 637 

4.3. 	 A regra da eventualidade ou da concentração da defesa ................................................ . 638 

4.4. 	 Defesas de admissibilidade............................................................................................. . 640 


17 


STJ00100487 - v. 1 



FREDIE DIDIER ]R. 

4.4.1. 	 Inexistência ou nulidade de citação..................................................................... 640 

4.4.2. 	 Incompetência do juízo. Odireito de o réu alegar 


incompetência no foro do seu domicílio.............................................................. 640 

4.4.3. 	 Incorreção do valor da causa............................................................................... 641 

4.4.4. Inépcia da petição inicial ..................................................................................... 642 

4-4-,. Perempção, litispendência e coisa julgada........................................................... 642 

4.4.6. 	 Conexão e continência ......................................................................................... 642 

4.4.7. 	 Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização........... 642 

4.4.8. 	 Alegação de convenção de arbitragem................................................................. 643 


4·4·8.1. Generalidades ....................................................................................... 643 

4.4.8.2. 	 Alegação de convenção de arbitragem 


e a Kompetenzkompetenz do juízo arbitral.......................................... 644 

4.4.8.3. 	 Decisão sobre a alegação de convenção de arbitragem........................ 646 


4.4.9. 	 Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Odireito 

de substituição do réu e o dever de o réu indicar o legitimado 

passivo. Novas hipóteses de intervenção de terceiro. ......................................... 647 


4.4.10. 	 Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar............. 648 

4.4.11. Indevida concessão do benefício da gratuidade concedido ao autor................... 649 


4.,. Defesas que têm de ser alegadas fora da contestação 

e que podem ser alegadas depois da contestação........................................................... 649 


4.6. 	 Crítica à interpretação literal do art. 337 do cpc. Quebra do dogma 

da primazia da defesa de admissibilidade sobre a defesa de mérito............................... 650 


4.7. 	 Ônus da impugnação especificada.................................................................................... 652 

4.7.1. 	 Noção ................................................................................................................... 652 

4.7.2. 	 Representantes judiciais que estão dispensados 


deste ônus (art. 341, par. ún .. CPC) ..................................................................... 652 

4.7.3. 	 Afirmações de fato que, mesmo não impugnadas 


especificadamente, não serão havidas como verdadeiras ................................... 654 

4.8. 	 Forma e requisitos ............................................................................................................ 655 

4.9. 	 Pedido do réu ................................................................................................................... 6" 

4.10. Aditamento e indeferimento da contestação .................................................................... 6,6 

4.11. Interpretação .................................................................................................................... 6,7 


,. Reconvenção.............................................................................................................................. 657 

5.1. 	 Noções gerais.................................................................................................................... 657 

5.2. Reconvenção e ampliação subjetiva do processo ............................................................. 658 

,.3. Requisitos ......................................................................................................................... 661 


,.3.1. Haja uma causa pendente ................................................................................... 661 

,.3.2. Aobservância do prazo de resposta.................................................................... 661 

5.3.3. Competência ........................................................................................................ 661 

,.3.4. Compatibilidade entre os procedimentos............................................................. 661 

5.3.5. Conexão ............................................................................................................... 662 

,.3.6. Interesse processual ............................................................................................ 662 

5.3.7. Cabimento............................................................................................................ 663 

,.3.8. Despesas processuais .......................................................................................... 663 


5.4. Reconvenção e substituição processual............................................................................ 663 

,.,. Reconvenção e pedido contraposto .................................................................................. 664 


6. Arevelia...... ...... ................... ................... ............................ ....................................................... 664 

6.1. 	 Noção................................................................................................................................ 664 

6.2. 	 Efeitos............................................................................................................................... 665 

6.3. 	 Mitigações à eficácia da revelia........................................................................................ 665 


6.3.1. 	 Apresunção de veracidade não é efeito necessário da revelia ........................... 665 


18 


STJ00100487 - v. 1 



SUMÁRIO 

640 


640 

641 

642 

642 

642 


a de autorização........... 	 642 

643 

643 


644 

)itragem ....................... . 646 

direito 

timado 


647 

imo preliminar ............. 648 

jo ao autor.................. . 649 


649 

ma 
~rito.............................. . 	 650 


652 

652 


652 


5................................. .. 654 

655 

655 

656 

657 

657 

657 

658 

661 

661 

661 

661 

661 

662 

662 

663 

663 

663 

664 

664 

664 

665 

665 


velia ........................... 665 


6.302. 	 Revelia não implica necessariamente vitória do autor........................................ . 667 

6.3.3. 	 Matérias que podem ser alegadas após o prazo de defesa................................. 667 

6.3.4. 	 Proibição de alteração de pedido ou da causa de pedir (art. 329, 11, CPC).......... . 668 

6.3.5. 	 Intervenção do réu revel ..................................................................................... . 668 

6.3.6. 	 Necessidade de intimação do réu revel 

que tenha advogado constituído nos autos ......................................................... 668 

6.3-7. Possibilidade de ação rescisória por erro de fato ............................................... . 669 

6.3.8. 	 Querela nullitatis ................ , ................................................................................ . 669 

6.3.9. 	 Impedimento à extensão da coisa julgada à resolução 


da questão prejudicial incidental ......................................................................... 669 

6.4. Revelia na reconvenção ................................................................................................... . 670 


capítulo lO to Arguição de impedimento ou suspeição ............................................. 671 

1. Generalidades ........................................................................................................................... . 671 

2. Hipóteses de impedimento....................................................................................................... . 672 

3. Hipóteses de suspeição ............................................................................................................ . 674 

4. Suspensão do processo ............................................................................................................ . 677 

5. Procedimento, decisão e recursos ............................................................................................ . 677 

6. Eficácia externa da decisão sobre a suspeição e o impedimento............................................. . 680 

1. Arguição de impedimento ou suspeição do tribunal ou da maioria absoluta do tribunal ....... .. 681 

8. Impedimento ou suspeição provocados. Imparcialidade aceita e abuso do direito.................. . 682 


capítulO 21 to Providêndas preliminares e julgamento 

conforme o estado do processo ..................................................................................... 685 

1. Saneamento e fase de saneamento. As providências preliminares ........................................... 685 

2. Julgamento conforme o estado do processo.............................................................................. 687 

3. Julgamento antecipado do mérito............................................................................................. . 688 

4. Da decisão de saneamento e organização do processo............................................................. 691 


4.1. Generalidades .................................................................................................................. . 691 

4.2. 	 Audiência de saneamento e organização em cooperação com as partes ........................ . 693 

4.3. 	 Oacordo de organização do processo .............................................................................. 694 

4.4. 	 Ocalendário processual ................................................................................................... . 695 

4.5. 	 Eficácia preclUSiva da decisão de saneamento e de organização 


do processo em relação ao reexame das questões que podem ser 

decididas a qualquer tempo pelO órgão jurisdicional ...................................................... . 697 

4.5.1. 	 Consideração introdutória ................................................................................... . 697 

4.5.2. 	 Ojuízo de admissibilidade positivo e a preclusão.............................................. . 698 


capítulo 11 to Extinção do Processo ................................................................................... 705 

1. Observação introdutória ............................................................................................................ . 705 

2. Conteúdo das decisões judiciais. As decisões totais e as decisões parciais ............................. . 706 

3. Decisões que não examinam o mérito (art. 48, do CPC).......................................................... . 707 


3.1. Generalidades e a primazia da decisão de mérito............................................................ 707 

p. Distribuição por dependência em caso de renovação da demanda (art. 286, 11) ............. . 708 

;.'. Efeito regressivo da apelação (art. 485, § 7·).................................................................... 709 

3.4. Análise do art. 486 do CPC ................................................................................................ 709 

3.5. Indeferimento da petição inicial ...................................................................................... . 713 

3.6. Abandono do processo pelas partes ................................................................................. 713 

3.1. Abandono do processo pelO autor ................................................................................... . 714 

3.8. Falta de "pressupostos processuais" ............................................................................... . 716 


19 


STJ00100487 - v. 1 



FREOIE DIOIER JR. 

,.9. Existência de perempção, litispendência e coisa julgada ................................................. 716 

,.10. Ausência de interesse ou legitimidade ............................................................................. 718 

3.11. Existência de convenção de arbitragem............................................................................ 720 

3.12. Desistência do prosseguimento do processo (revogação da demanda) ........................... 720 


3.12.1. 	 Generalidades ...................................................................................................... 720 

3.12.2. 	 Desistência parcial............................................................................................... 721 

3.12.3. Desistência da ação e renúncia ao direito sobre o Qual se funda a ação ............ 721 

,.12.4. Momento.............................................................................................................. 722 

3.12.5. 	 Desistência da ação e desistência do recurso...................................................... 723 

3.12.6. 	 Desistência da ação e consentimento do réu ...................................................... 723 

3.12.7. 	 Efeito anexo da decisão Que homologa a desistência da ação ............................ 724 

3.12.8. 	 Desistência da ação e julgamento de casos repetitivos....................................... 724 

3.12.9. 	 Caso especial: desistência no caso de ente federal ser réu ................................. 725 

3.12.10. Desistência em processo coletivo ........................................................................ 725 

3.12.11. Desistência e despesas processuais .................................................................... 726 


3.13. Falecimento do autor e intransmissibilidade do direito litigioso ...................................... 726 

3.14. Anãlise do § 3" do art. 485 do CPC .......................................................................... 727 


4. Decisões Que examinam o mérito (art. 487 Do CPC).................................................................. 728 

4.1. 	 Observação introdutória.................................................................................................... 728 

4.2. 	 Julgamento do mérito: a procedência e a improcedência................................................. 729 


4·2.1. Generalidades ...................................................................................................... 729 

4.2.2. 	 Adecisão que não acolhe a afirmação 


de contradireito como uma decisão de mérito .................................................... 730 

4.3. Homologação da autocomposição das partes................................................................... 732 

4.4. Decisão sobre a decadência ou a prescrição .................................................................... 734 


capítulo 23 ~ Suspensão do processo ............................................................................... 737 

1. Noções gerais............................................................................................................................. 737 

2. Hipóteses de suspensão............................................................................................................ 738 


2.1. Morte ou perda da capacidade processual de parte, representante legal ou advogado... 738 

2.2. Convenção das partes....................................................................................................... 740 

2.3. Arguição de impedimento ou suspeição........................................................................... 741 

2.4. Admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas........................................ 742 

2.5. Prejudicialidade ou preliminaridade externa (art. 31" V, UaU).......................................... 742 

2.6. Depender da verificação de um fato ou da produção de uma prova (art. ,1" V, "b").... 744 

2.7. 	 Força maior....................................................................................................................... 744 

2.8. 	 Pendência de processo perante tribunal marítimo. .......................................................... 745 

2.9. 	 Decisão de mérito depender da verificação da ocorrência de delito. ............................... 745 

2.10. 	Suspensão do processo em razão da concessão 


de medida liminar em ação declaratória de constitucionalidade ..................................... 745 

2.11. Outros casos de suspensão .............................................................................................. 746 


,. Prática de atos durante a suspensão do processo .................................................................... 747 


Bibliografia ....................................................................................................................................... 751 


10 


STJ00100487 - v. 1 



Fredie Didier Jr. 
Paula Sarno Braga 
Rafael Alexandria de Oliveira 

Curso de DIREITO 
PROCESSUAL 

CIVIL 
Teoria da prova, direito probatório, 
decisão, precedente, coisa julgada, 

processo estrutural e tutela provisória 

2022 

1 );I EDITORA f fasPODIVM 
www.editorajuspodivm.com.br 

17ª 
Edição 

revista 
atualizada 
ampliada 

STJ00113720 - V. 2 



ltl EDITORA 
fasPODIVM 

www.editorajuspodivm.com.br 

-'1 ... \ 2 ,-,_ •/' .., 
·V-t.l)d----

Rua Canuto Saraiva, 131 - Mooca - CEP: 03113-01 O - São Paulo - São Paulo 

lei: (11) 3582.5757 

• Contato: https://www.editorajuspodivm.com.br/sac 

Copyright: Edições JusPODIVM 

Diagramação: Lupe Comunicação e Design (lupecomunicacaO@gmail.com) 

Capa: Ana Caquetti 

D556 Didier Jr., Fredie 
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória / Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 17. ed. - São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. 
v.2. 

896 p. 

Bibliografia. 
ISBN: 978-85-442-3594-2 

1. Direito processual - Brasil. 2. Prova (Direito). 3. Julgamento - Brasil. 4. Juízes -

Decisões. 5. Prova criminal. 6. Prova documental. 7. Prova pericial. 8. Testemunhas -

Proteção. 1. Braga, Paula Sarno. li. Oliveira, Rafael Alexandria de. Ili. Título. 

CDD: 347.81053 

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM. 

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem 
a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime 
descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis. 

STJ00113720 - V. 2 



Sumário
Nota dos autores à 16ª edição ...................................................................................................................................... 23

Nota dos autores à 10ª edição ...................................................................................................................................... 25

Prefácio .................................................................................................................................................................................... 29

Capítulo 1  Audiência de instrução e julgamento ......................................... 33

1. Conceito e generalidades ...................................................................................................................................... 33

2. Conteúdo e estrutura .............................................................................................................................................. 35

2.1. Considerações iniciais ................................................................................................................................. 35

2.2. Abertura da audiência. Pregão inicial .................................................................................................. 36

2.3. Tentativa de autocomposição ................................................................................................................. 37

2.4. Produção das provas orais ........................................................................................................................ 38

2.5. Alegações finais. Memoriais (razões finais escritas) ....................................................................... 39

2.6. Sentença ........................................................................................................................................................... 40

2.7. Conversão do julgamento em diligência ........................................................................................... 40

3. Documentação da audiência. Lavratura do termo de audiência ......................................................... 40

4. Designação, antecipação e adiamento da audiência de instrução e julgamento ........................ 41

5. A unidade e continuidade da audiência. Casos excepcionais de suspensão.................................. 44

6. A audiência pública .................................................................................................................................................. 45

Capítulo 2  Teoria geral da prova e parte geral do direito probatório ....... 51

1. Noções introdutórias ............................................................................................................................................... 51

2. Acepções da palavra “prova” ................................................................................................................................. 52

3. Meios e fontes de prova ......................................................................................................................................... 53

4. O direito fundamental à prova. Relação entre o princípio do contraditório e o direito à
prova ............................................................................................................................................................................... 54

5. Classificação da prova ............................................................................................................................................. 57

6. Prova e busca da verdade ...................................................................................................................................... 58

7. Finalidade da prova .................................................................................................................................................. 64

8. Destinatário da prova .............................................................................................................................................. 66

9. Objeto da prova ......................................................................................................................................................... 67

9.1. Observação preliminar ............................................................................................................................... 67

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira6

9.2. Características do fato probando .......................................................................................................... 68

9.2.1. Controvérsia .................................................................................................................................... 68

9.2.2. Relevância ........................................................................................................................................ 68

9.2.3. Determinação ................................................................................................................................. 69

9.3. Fatos que independem de prova (art. 374, CPC) ............................................................................ 69

9.3.1. Fato notório ..................................................................................................................................... 69

9.3.2. Afirmado por uma parte e confessado pela parte adversária ou admitido 
no processo como incontroverso .......................................................................................... 71

9.3.3. Fatos em cujo favor milita presunção legal de existência .......................................... 71

9.3.3.1. Conceito de presunção legal .............................................................................. 71

9.3.3.2. Presunções legais absolutas. As ficções jurídicas ....................................... 72

9.3.3.3. Presunções legais relativas .................................................................................. 73

9.3.3.4. Um caso específico de presunção legal relativa: a recusa da 
parte a submeter-se a exame genético ......................................................... 74

9.3.3.4.1. O art. 232 do Código Civil, o par. ún. do art. 2º-A da 
Lei n. 8.560/1992; o enunciado n. 301 da súmula 
do STJ .................................................................................................. 74

9.3.3.4.2. A aplicação dessas regras nas ações de investiga-
ção de paternidade/maternidade e de investiga-
ção de ascendência genética .................................................... 76

9.3.3.5. A necessidade de construção do conceito de presunções norma-
tivas. As presunções negociais. .......................................................................... 78

9.4. Prova da fonte normativa e prova da interpretação das fontes normativas (“prova do 
Direito”) ............................................................................................................................................................. 79

9.5. Prova de fato ocorrido no estrangeiro ................................................................................................ 81

10. Regras da experiência, indícios e presunções ............................................................................................... 81

10.1. As regras da experiência ............................................................................................................................ 81

10.1.1. Generalidades ................................................................................................................................ 81

10.1.2. Espécies de regras da experiência......................................................................................... 83

10.1.3. Distinção entre regra da experiência e fato notório ..................................................... 84

10.1.4. Funções da regra da experiência ........................................................................................... 84

10.2. Indícios e presunções judiciais ............................................................................................................... 85

10.2.1. Indícios .............................................................................................................................................. 85

10.2.2. A relação entre os indícios, as regras da experiência e as presunções ................. 86

10.2.3. Presunções judiciais (simples, comuns ou “hominis”) ................................................... 89

10.2.4. A prova prima facie ....................................................................................................................... 90

10.2.5. Prova por amostragem ............................................................................................................... 93

10.2.6. Prova de uma história ................................................................................................................. 97

11. Procedimento probatório ...................................................................................................................................... 98

12. Natureza jurídica das normas sobre prova ...................................................................................................100

13. Normas estruturantes do direito probatório ...............................................................................................103

13.1. Poderes instrutórios do juiz. Considerações sobre o garantismo processual ..................103

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 7

13.2. Aquisição processual da prova .............................................................................................................114

13.2.1. Generalidades. A homogeneidade da eficácia probatória .......................................114

13.2.2. Relevância de saber quem promoveu a produção da prova ..................................115

13.3. Atipicidade dos meios de prova. As provas atípicas ...................................................................116

13.4. Proibição de prova ilícita .........................................................................................................................118

13.4.1. Generalidades ..............................................................................................................................118

13.4.2. Prova moralmente ilegítima...................................................................................................118

13.4.3. Prova ilícita e prova ilegítima ................................................................................................119

13.4.4. Critérios para aferição da ilicitude .......................................................................................119

13.4.5. Provas ilícitas por derivação ...................................................................................................120

13.4.6. Exceções à proibição da prova ilícita por derivação. Art. 157 do Código 
de Processo Penal .......................................................................................................................120

13.4.7. Prova ilícita negocial ..................................................................................................................121

13.4.8. Direito fundamental à produção de prova e direito fundamental a não 
ter contra si uma prova produzida ilicitamente ............................................................121

13.4.9. Proibição de prova ilícita e proteção da intimidade e da privacidade ................123

13.4.10. Proibição de prova ilícita e sigilo telefônico ...................................................................123

13.4.11. Interceptação telefônica para instrução processual civil ...........................................124

13.4.12. Proibição de prova ilícita e aplicativos de mensagens. .............................................125

13.4.13. Consequência da inadmissibilidade da prova por ilicitude .....................................127

13.4.14. Decisão baseada em prova ilícita: nulidade e rescindibilidade ..............................129

13.5. Sistema de valoração da prova pelo juiz: convencimento motivado ou persuasão 
racional ............................................................................................................................................................129

13.5.1. Generalidades ..............................................................................................................................129

13.5.2. “Livre” convencimento motivado ........................................................................................130

13.5.3. Limites à valoração da prova pelo juiz ..............................................................................130

13.5.3.1. Prova constante dos autos, corolário do princípio do contradi-
tório ..............................................................................................................................130

13.5.3.2. Motivação racional ................................................................................................131

13.5.3.3. Motivação controlável .........................................................................................132

13.5.3.4. Regras episódicas de prova legal ....................................................................132

13.5.3.5. Respeito às regras da experiência ..................................................................134

13.6. Ônus da prova ..............................................................................................................................................135

13.6.1. Conceito. Dimensões (funções) objetiva e subjetiva ..................................................135

13.6.2. Ônus da prova como regra de julgamento e de aplicação subsidiária ..............139

13.6.3. Distribuição legal do ônus da prova ..................................................................................139

13.6.3.1. Generalidades ..........................................................................................................139

13.6.3.2. A “inversão ope legis” do ônus da prova .....................................................142

13.6.3.3. Prova diabólica. Prova duplamente diabólica ...........................................143

13.6.3.4. Ônus da prova de fato negativo .....................................................................146

13.6.4. Distribuição convencional do ônus da prova .................................................................149

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira8

13.6.5. Distribuição do ônus da prova feita pelo juiz ................................................................152

13.6.5.1. Generalidades ..........................................................................................................152

13.6.5.2. Pressupostos formais gerais ..............................................................................153

13.6.5.2.1. Decisão motivada .........................................................................153

13.6.5.2.2. Momento da redistribuição .....................................................154

13.6.5.2.3. Proibição de a redistribuição implicar prova diabó-
lica reversa .......................................................................................156

13.6.5.2.4. Regra de ônus da prova que pode ser alterada por 
decisão judicial ..............................................................................157

13.6.5.3. A regra geral de distribuição do ônus da prova feita pelo juiz ..........157

13.6.5.4. A inversão do ônus da prova feita pelo juiz em causas de con-
sumo ............................................................................................................................160

13.6.5.5. A inversão do ônus da prova em benefício do titular de dados  .....161

14. Prova emprestada ...................................................................................................................................................163

14.1. Generalidades ..............................................................................................................................................163

14.2. Respeito ao contraditório........................................................................................................................164

14.3. Critérios de valoração da prova emprestada ..................................................................................164

14.4. Prova emprestada produzida em segredo de justiça .................................................................165

14.5. Prova produzida por juízo incompetente ........................................................................................165

14.6. Interceptação telefônica autorizada no processo penal como prova emprestada no 
juízo cível ........................................................................................................................................................165

15. Preclusão para o juiz em matéria de prova ..................................................................................................167

16. Conexão probatória e cooperação jurisdicional nacional (art. 69, CPC). ........................................170

Capítulo 3  Produção antecipada da prova ..................................................173

1. Generalidades ...........................................................................................................................................................173

2. Natureza jurídica ......................................................................................................................................................175

3. Fundamentos do pedido de produção antecipada de prova e petição inicial ............................176

4. O processo de justificação ...................................................................................................................................178

5. Competência .............................................................................................................................................................179

6. Competência para a produção antecipada de prova e arbitragem ..................................................181

7. Tutela provisória liminar do direito à produção da prova .....................................................................182

8. Citação dos interessados ......................................................................................................................................182

9. Despacho inicial e esboço do procedimento..............................................................................................184

10. Produção antecipada da prova e interrupção da prescrição ...............................................................185

11. Defesa e recursos .....................................................................................................................................................185

12. Pedido contraposto de produção antecipada de prova ........................................................................187

13. Intervenção de terceiro atípica: ampliação do polo passivo ................................................................188

14. Sentença, Coisa julgada e entrega dos autos .............................................................................................189

15. honorários advocatícios de sucumbÊncia ....................................................................................................190

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 9

Capítulo 4  Depoimento pessoal ....................................................................193

1. Noções gerais ............................................................................................................................................................193

2. Espécies: o depoimento por provocação, o interrogatório e o autodepoimento ......................194

3. Depoimento do presentante e do representante .....................................................................................198

4. Recusa de depor ......................................................................................................................................................199

4.1. Noção ...............................................................................................................................................................199

4.2. Escusa de depor ..........................................................................................................................................199

4.2.1. Noção ...............................................................................................................................................199

4.2.2. Direito ou dever de silêncio ...................................................................................................200

4.2.3. Direito ao silêncio em relação a fatos criminosos ou torpes ...................................201

4.2.4. Direito ao silêncio sobre fatos relacionados à vida familiar ou à atividade 
profissional ....................................................................................................................................204

4.2.5. Regra geral de escusa ...............................................................................................................206

5. Procedimento do depoimento ..........................................................................................................................206

Capítulo 5  Confissão .......................................................................................209
1. Generalidades ...........................................................................................................................................................209

2. Natureza jurídica ......................................................................................................................................................210

3. Distinções ....................................................................................................................................................................211

3.1. Confissão e reconhecimento do pedido ..........................................................................................211

3.2. Confissão e admissão ................................................................................................................................213

4. Espécies de confissão ............................................................................................................................................214

5. Eficácia da confissão ...............................................................................................................................................215

6. Ineficácia da confissão de quem não pode dispor dos direitos relacionados aos fatos 
confessados ................................................................................................................................................................217

7. A eficácia da confissão por representante ....................................................................................................219

8. Irrevogabilidade da confissão ............................................................................................................................220

9. Invalidação da confissão ......................................................................................................................................220

9.1. Generalidades ..............................................................................................................................................220

9.2. Impossibilidade de invalidação da confissão por dolo ..............................................................221

9.3. O erro de fato como causa de invalidação ......................................................................................222

10. Indivisibilidade da confissão ...............................................................................................................................224

Capítulo 6  Prova documental, ata notarial e exibição de documento 
ou coisa .............................................................................................................225
1. Conceito de documento ......................................................................................................................................225

1.1. Noção histórica de documento ............................................................................................................225

1.2. Definição atual de documento .............................................................................................................228

1.3. Documento não é apenas documento escrito ..............................................................................229

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira10

2. Documento e prova documental .....................................................................................................................230

3. Prova documental e prova documentada ....................................................................................................231

4. Importância da prova documental ..................................................................................................................234

5. Elementos do documento ...................................................................................................................................236

5.1. Autoria do documento .............................................................................................................................236

5.1.1. Autoria material e autoria intelectual ................................................................................236

5.1.2. Documento autógrafo e heterógrafo ................................................................................236

5.1.3. Documentos públicos e particulares .................................................................................237

5.1.4. Subscrição e identificação da autoria ................................................................................238

5.1.5. Autenticidade ...............................................................................................................................240

5.2. Suporte ............................................................................................................................................................241

5.2. Conteúdo .......................................................................................................................................................243

6. Documento e instrumento ..................................................................................................................................244

7. Data do documento ...............................................................................................................................................245

8. Eficácia probatória do documento ..................................................................................................................247

8.1. Introdução .....................................................................................................................................................247

8.2. Força probante dos documentos públicos .....................................................................................247

8.2.1. Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo 
do documento público ............................................................................................................247

8.2.2. A caracterização da escritura pública como “prova plena”. Crítica à utili-
zação da expressão “prova plena” ........................................................................................249

8.2.3. O instrumento público como forma solene do ato jurídico (art. 406, CPC)......251

8.2.4. O documento público irregular (art. 407, CPC) .............................................................253

8.3. Força probante dos documentos particulares ...............................................................................255

8.3.1. Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art. 
408, caput, CPC) ..........................................................................................................................255

8.3.2. Eficácia probatória dos documentos testemunhais (art. 408, p. único, CPC) ...257

8.3.3. Eficácia probatória do telegrama, radiograma, do fac-símile e dos outros 
meios de transmissão de dados ...........................................................................................258

8.3.4. Eficácia probatória das cartas, dos registros domésticos e das notas lan-
çadas pelo credor no documento representativo da obrigação ...........................258

8.3.5. Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil ...............260

8.3.6. Indivisibilidade do documento particular (art. 412, p. único, CPC) e da 
escrituração contábil (art. 419, CPC)...................................................................................261

8.4. Originais, cópias, certidões e traslados .............................................................................................262

9. Ata notarial (art. 384, CPC) ..................................................................................................................................267

10. Vícios do documento: a irregularidade e a falsidade...............................................................................270

11. Documento eletrônico ..........................................................................................................................................272

11.1. Noção ...............................................................................................................................................................272

11.2. Segurança e confiabilidade ....................................................................................................................275

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 11

11.2.1 Generalidades .................................................................................................................................275

11.2.2. A presunção de integridade e de autenticidade dos documentos gera-
dos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ......278

11.2.3. A possibilidade de usar métodos de certificação de documentos públi-
cos e particulares fora do âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil): hipótese típica de negócio probatório ..................................279

11.3. O processo em autos eletrônicos ........................................................................................................282

11.4. O documento eletrônico no processo em autos de papel.......................................................283

12. Blockchain ...................................................................................................................................................................284

12.1. O que é blockchain .....................................................................................................................................284

12.2. Segurança e imutabilidade ....................................................................................................................287

12.3. Transparência ...............................................................................................................................................289

12.4. Blockchain como prova atípica .............................................................................................................290

12.5. Ethereum e a ampliação do uso da blockchain .............................................................................292

13. Produção da prova documental .......................................................................................................................293

13.1. Momentos da proposição e da produção da prova. O “document dump” como ilícito 
processual ......................................................................................................................................................293

13.2. Juntada posterior de documentos ......................................................................................................296

13.3. Momento para manifestação sobre os documentos (art. 437, CPC) ....................................298

13.4. Possíveis atitudes da parte contra quem a prova documental é produzida  
(art. 436, CPC) ...............................................................................................................................................298

14. Meios de obtenção da prova documental ...................................................................................................299

14.1. Requisição de documentos (art. 438, CPC) .....................................................................................299

14.2. Exibição de documento ou coisa (arts. 396 a 404, CPC) ............................................................302

14.2.1. Generalidades ..............................................................................................................................302

14.2.2. Pedido de exibição formulado em face da parte adversária ...................................304

14.2.3. Procedimento da exibição promovida em face de terceiro particular ................308

14.2.4. Exibição de documentos e produção antecipada de prova. ...................................311

14.2.5. Exibição de documentos e negócios processuais. O Redfern Schedule ............313

14.2.6. Exibição de documentos e a fishing expedition ...........................................................314

15. Arguição de falsidade ............................................................................................................................................317

15.1. Noção ...............................................................................................................................................................317

15.2. Natureza jurídica e finalidade................................................................................................................318

15.3. Legitimidade e interesse .........................................................................................................................319

15.4. Procedimento ...............................................................................................................................................320

Capítulo 7  Prova testemunhal .......................................................................321
1. Noções gerais ............................................................................................................................................................321

2. Admissibilidade da prova testemunhal .........................................................................................................322

3. Capacidade para testemunhar ..........................................................................................................................324

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira12

3.1. Generalidades ..............................................................................................................................................324

3.2. Incapazes de testemunhar. As relações entre o CPC, o Estatuto da Criança e do  
Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei n. 13.431/2017 .....................325

3.3. Impedidos de testemunhar. ...................................................................................................................328

3.4. Suspeitos para testemunhar. .................................................................................................................329

3.5. O art. 228 do Código Civil. ......................................................................................................................330

3.6. A possibilidade de testemunho de pessoas incapazes, impedidas e suspeitas. .............330

4. Direito ao silêncio ....................................................................................................................................................331

5. Local e tempo do testemunho ..........................................................................................................................331

6. Juntada do rol e intimação da testemunha .................................................................................................335

7. Substituição da testemunha ...............................................................................................................................337

8. Procedimento de colheita do depoimento ..................................................................................................337

8.1. Método de inquirição ...............................................................................................................................337

8.2. Qualificação e contradita.........................................................................................................................338

8.3. Compromisso e escusa de depor ........................................................................................................338

8.4. Inquirição direta pelos advogados e pelo juiz ...............................................................................339

8.5. Testemunho em língua estrangeira e em Libras ...........................................................................342

8.6. Dever de urbanidade ................................................................................................................................343

8.7. Testemunhos em conferência (witness conferecing ou hot tubbing)  ....................................343

8.8. Testemunho por escrito (witness statement) ...................................................................................344

9. Documentação do testemunho ........................................................................................................................345

Capítulo 8  Prova pericial ................................................................................349

1. Conceito e generalidades ....................................................................................................................................349

2. Fontes da prova pericial .......................................................................................................................................352

3. Espécies de perícia ..................................................................................................................................................354

4. O perito e o assistente técnico ..........................................................................................................................356

4.1. O perito e suas funções ...........................................................................................................................356

4.2. Requisitos para escolha do perito .......................................................................................................360

4.3. Nomeação de mais de um perito. Perícia complexa. Expert teaming ................................365

4.4. Escusa e recusa do perito ........................................................................................................................366

4.5. Substituição do perito ..............................................................................................................................368

4.6. Assistente técnico e suas funções .......................................................................................................369

4.7. Quadro comparativo .................................................................................................................................370

5. Admissibilidade ........................................................................................................................................................371

6. Procedimento de produção da prova pericial ............................................................................................373

6.1. Requerimento ou determinação de ofício ......................................................................................373

6.2. Nomeação do perito, indicação do assistente e formulação de quesitos .........................374

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 13

6.3. Realização da perícia. A “teleperícia”. ..................................................................................................376

6.4. Conteúdo do laudo pericial ...................................................................................................................378

6.5. Manifestação das partes. Esclarecimentos do perito ..................................................................380

7. Perícia em local diverso ........................................................................................................................................383

8. Perícia simplificada .................................................................................................................................................384

9. A cadeia de custódia e sua aplicação no Processo Civil .........................................................................385

10. Escolha consensual do perito ............................................................................................................................387

11. Valoração do resultado da perícia. Possibilidade de “segunda perícia” ou “outra perícia” .......388

12. Despesas......................................................................................................................................................................393

Capítulo 9  Inspeção judicial ..........................................................................399

1. Noção ............................................................................................................................................................................399

2. Postulação e admissão/determinação da prova. Momento adequado para a sua pro-
dução ............................................................................................................................................................................399

3. Inspeção como prova principal e única.........................................................................................................400

4. Fonte da inspeção ...................................................................................................................................................400

5. Inspeção de pessoa. O direito de não ser inspecionado........................................................................401

6. Inspeção de pessoa (terceiro) ............................................................................................................................401

7. Inspeção direta e indireta ....................................................................................................................................402

8. Inspeção indireta como perícia informal ......................................................................................................402

9. Partes assistidas por expert.................................................................................................................................403

10. Local da inspeção ....................................................................................................................................................403

11. Participação das partes na produção da prova ..........................................................................................403

12. Conclusão e documentação da inspeção. Auto da inspeção como pressuposto de 
existência ....................................................................................................................................................................404

13. Documentação da inspeção feita na sede do juízo .................................................................................404

14. Manifestação sobre resultado da prova ........................................................................................................405

Capítulo 10  Decisão judicial ...........................................................................407

1. Nota introdutória .....................................................................................................................................................407

2. Sistematização dos pronunciamentos judiciais .........................................................................................408

2.1. Introdução: conceito e classificação dos pronunciamentos judiciais ..................................408

2.2. As decisões proferidas pelo juízo singular .......................................................................................408

2.2.1. Generalidades ..............................................................................................................................408

2.2.2. Sentença .........................................................................................................................................408

2.2.3. Decisão interlocutória ...............................................................................................................410

2.3. As decisões proferidas em órgão colegiado ...................................................................................411

2.4. Decisões unipessoais proferidas em tribunal .................................................................................412

3. A sentença como norma jurídica individualizada .....................................................................................412

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira14

4. Elementos da decisão judicial ............................................................................................................................416

4.1. Introdução .....................................................................................................................................................416

4.2. Relatório ..........................................................................................................................................................416

4.3. Fundamentação ..........................................................................................................................................417

4.3.1. A legitimação da atividade jurisdicional e a regra da motivação ..........................417

4.3.2. Racionalidade e controlabilidade  .......................................................................................420

4.3.3. Integridade e coerência  ..........................................................................................................423

4.3.4. O conteúdo da fundamentação ...........................................................................................423

4.3.4.1. Fundamentação de admissibilidade e fundamentação de mérito ..... 424

4.3.4.2. Fundamentação de fato e fundamentação de direito...........................425

4.3.5. Dever de observância das consequências práticas da decisão (art. 20 da 
LINDB) ..............................................................................................................................................431

4.3.5.1. Introdução .................................................................................................................431

4.3.5.2. O propósito do art. 20 da LINDB .....................................................................432

4.3.5.3. Estrutura normativa ..............................................................................................433

4.3.5.3.1. Postulado hermenêutico ...........................................................434

4.3.5.3.2. Dever de motivação ....................................................................438

4.3.5.3.3. O art. 20 da LINDB e o art. 489 do CPC ...............................439

4.3.5.4. O dever de considerar as consequências práticas da decisão ...........440

4.3.5.4.1. Introdução: o pragmatismo jurídico e seus riscos .........440

4.3.5.4.2. Conteúdo dogmático do dever de considerar as 
consequências práticas da decisão ......................................441

4.3.5.5. Conclusão do ponto e balanço crítico ..........................................................446

4.3.6. Decisão sem fundamentação ................................................................................................448

4.3.6.1. Ausência de fundamentação e fundamentação deficiente ................448

4.3.6.2. Exemplos de decisões não fundamentadas (art. 489, § 1º, CPC) ......448

4.3.6.2.1. Decisão que se limita à indicação, reprodução ou 
paráfrase do ato normativo, sem explicar sua rela-
ção com a causa ou a questão decidida (art. 489, 
§ 1º, I) .................................................................................................450

4.3.6.2.2. Decisão que emprega conceitos jurídicos indeter-
minados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso (art. 489, § 1º, II) .....................................453

4.3.6.2.3. Decisão que invoca motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1º, III) .......457

4.3.6.2.4. Decisão que não enfrenta todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infir-
mar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, 
§ 1º, IV) ..............................................................................................458

4.3.6.2.5. Decisão que se limita a invocar precedente ou 
enunciado de súmula, sem identificar seus fun-
damentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamen-
tos (art. 489, § 1º, V) ....................................................................462

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 15

4.3.6.2.6. Decisão que deixa 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 
(art. 489, § 1º, VI) ...........................................................................464

4.3.6.2.7. Decisão que deixa de indicar as consequências 
práticas da solução adotada com base em princí-
pio normativo menos densificado ........................................466

4.3.6.2.8. Outros exemplos ...........................................................................466

4.3.6.2.9. Dever de consideração de todos os argumentos 
suscitados (art. 489, § 1º, IV) e decisão de organi-
zação do processo prevista no art. 357, CPC. ..................471

4.3.6.3. Consequência da ausência de fundamentação .......................................472

4.3.6.4. O art. 489, § 1º e o ônus da fundamentação analítica dos atos 
postulatórios ............................................................................................................474

4.3.7. A fundamentação e a coisa julgada ...................................................................................474

4.4. Dispositivo .....................................................................................................................................................478

4.4.1. Conceito ..........................................................................................................................................478

4.4.2. A teoria dos capítulos de sentença .....................................................................................482

4.4.3. Repercussões da teoria dos capítulos de sentença .....................................................485

5. Requisitos da decisão judicial ............................................................................................................................487

5.1. A congruência da decisão judicial .......................................................................................................487

5.2. A congruência externa .............................................................................................................................488

5.2.1. Introdução: a abrangência dos arts. 141 e 492 do CPC .............................................488

5.2.2. A congruência objetiva ............................................................................................................491

5.2.2.1. Decisão ultra petita ...............................................................................................491

5.2.2.2. Decisão extra petita ..............................................................................................495

5.2.2.3. Decisão citra petita................................................................................................499

5.2.2.3.1. Generalidades ................................................................................499

5.2.2.3.2. Espécies de decisão citra petita .............................................500

5.2.2.3.3. Problemas específicos da decisão citra petita .................504

5.2.3. A congruência subjetiva ..........................................................................................................505

5.3. A congruência interna ..............................................................................................................................508

5.3.1. Introdução: uma comparação com os requisitos do pedido ..................................508

5.3.2. Certeza (art. 492, p. ún., CPC). A sentença condicional ..............................................509

5.3.3. Liquidez ...........................................................................................................................................513

5.3.4. Clareza e coerência ....................................................................................................................519

6. Interpretação da decisão judicial......................................................................................................................522

7. Decisões objetivamente e/ou subjetivamente complexas ...................................................................530

8. Decisões definitivas e decisões provisórias. Decisões de mérito e decisões de admissi-
bilidade ........................................................................................................................................................................532

8.1. As “sentenças definitivas” e as “sentenças terminativas” ............................................................532

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira16

8.2. Classificação baseada na profundidade do exame (decisão definitiva e decisão pro-
visória) e na natureza da questão decidida (decisão de admissibilidade e decisão de 
mérito) .............................................................................................................................................................534

9. A decisão e o fato superveniente .....................................................................................................................536

9.1. O art. 493 do CPC .......................................................................................................................................536

9.2. Causa de pedir e causa de defesa supervenientes ......................................................................539

9.3. Pressupostos para a aplicação do art. 493 do CPC ......................................................................545

9.4. Aplicação do art. 493 do CPC na instância recursal ....................................................................546

10. A decisão que acolhe exceção substancial dilatória ................................................................................547

11. Conteúdo da decisão .............................................................................................................................................553

11.1. Conteúdo e efeitos: distinção ................................................................................................................553

11.2. Classificação das decisões de procedência quanto ao seu conteúdo .................................555

11.2.1. Introdução .....................................................................................................................................555

11.2.2. Decisões condenatórias ...........................................................................................................557

11.2.3. Decisões constitutivas ..............................................................................................................560

11.2.4. Decisões meramente declaratórias .....................................................................................564

12. Efeitos da decisão judicial ....................................................................................................................................566

12.1. Eficácia principal .........................................................................................................................................566

12.2. Eficácia reflexa ..............................................................................................................................................566

12.3. Eficácia anexa (eficácia de fato) ............................................................................................................568

12.3.1. Generalidades ..............................................................................................................................568

12.3.2. Hipoteca judiciária .....................................................................................................................569

12.4. Eficácia probatória ......................................................................................................................................574

13. Decisão determinativa ..........................................................................................................................................576

14. Publicação, retratação e integração da decisão .........................................................................................578

Capítulo 11  Precedente judicial .....................................................................581

1. Noções fundamentais ............................................................................................................................................581

1.1. Decisão, precedente e ratio decidendi (ou holding) .....................................................................581

1.2. Obiter dictum (ou dictum) ........................................................................................................................584

1.3. Identificação da ratio decidendi (ou holding) ..................................................................................587

1.4. Espécies de decisão e precedente ......................................................................................................591

1.4.1. Decisão de admissibilidade, decisão de mérito e o precedente ............................591

1.4.2. Decisão que homologa autocomposição e precedente ...........................................591

2. A norma do precedente .......................................................................................................................................592

3. Eficácia jurídica do precedente .........................................................................................................................594

3.1. Precedente como ato-fato jurídico .....................................................................................................594

3.2. Efeitos dos precedentes ...........................................................................................................................595

3.2.1. Generalidades ..............................................................................................................................595

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 17

3.2.2. Precedente com eficácia vinculante/obrigatória ..........................................................596

3.2.3. Precedente com eficácia persuasiva ...................................................................................597

3.2.4. Precedente com eficácia de obstar a revisão de decisões ........................................598

3.2.5. Precedente com eficácia de obstar a invalidação de ato jurídico .........................599

3.2.6. Precedente com eficácia autorizante .................................................................................600

3.2.7. Precedente com eficácia rescindente ou deseficacizante.........................................601

3.2.8. Precedente que permite revisão de coisa julgada .......................................................602

3.3. Precedentes obrigatórios no direito brasileiro...............................................................................603

3.3.1. Generalidades ..............................................................................................................................603

3.3.2. Classificação pelo procedimento de formação .............................................................605

3.3.2.1. Precedentes oriundos de decisões em controle concentrado 
de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal ............605

3.3.2.2. Precedentes cuja ratio decidendi foi enunciada em súmula ..............606

3.3.2.3. Precedentes produzidos por incidente em julgamento de tri-
bunal: casos repetitivos e assunção de competência. O micros-
sistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios .....607

3.3.2.4. Precedentes oriundos do plenário ou do órgão especial ....................608

3.4. Reconstruindo algumas normas jurídicas fundamentais (princípios e regras) à luz da 
eficácia dos precedentes no direito brasileiro ...............................................................................609

3.4.1. Princípio da legalidade .............................................................................................................610

3.4.2. Princípio da igualdade ..............................................................................................................610

3.4.3. Princípio da segurança jurídica ............................................................................................612

3.4.4. Regra da motivação das decisões judiciais .....................................................................613

3.4.5. Princípio do contraditório .......................................................................................................614

3.5. Distinção entre a eficácia do precedente, coisa julgada e eficácia da intervenção.......615

4. Deveres gerais dos tribunais relacionados ao sistema de precedentes judiciais ........................616

4.1. Generalidades ..............................................................................................................................................616

4.2. Dever de uniformização da jurisprudência .....................................................................................617

4.3. Dever de manter a jurisprudência estável .......................................................................................618

4.4. Dever de dar publicidade aos precedentes ....................................................................................619

4.5. Dever de coerência e dever de integridade ....................................................................................620

4.5.1. Premissas ........................................................................................................................................620

4.5.2. Dever de coerência ....................................................................................................................623

4.5.2.1. Generalidades ..........................................................................................................623

4.5.2.2. Alguns critérios para aferição da coerência ...............................................625

4.5.2.2.1. Conformidade com o repertório conceitual da Te-
oria Geral do Direito e da Dogmática Jurídica ................626

4.5.2.2.2. Recondução a uma mesma norma superior ....................627

4.5.2.2.3. Conformidade com a regra que impõe requisitos 
para a congruência interna da decisão ..............................628

4.5.3. Dever de integridade ................................................................................................................628

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira18

5. A dinâmica do precedente ..................................................................................................................................631

5.1. Súmula, jurisprudência e precedente. Produção e interpretação. Técnica de redação 
de enunciado sumulado ..........................................................................................................................632

5.2. Técnica de confronto, interpretação e aplicação do precedente: distinguishing ............636

5.3. Técnicas de superação do precedente: overruling e overriding ..............................................639

5.3.1. Generalidades ..............................................................................................................................639

5.3.2. Overruling difuso e overruling concentrado ....................................................................642

5.3.3. Fundamentação do overruling ..............................................................................................643

5.3.4. Eficácia temporal da revogação do precedente ...........................................................645

5.3.5. Modulação de efeitos da superação do precedente. A sinalização 
(signaling). Regime de transição e respeito aos atos constituídos sob a 
orientação anterior (arts. 23 e 24 da LINDB) ...................................................................647

5.3.6. Superação antecipada (anticipatory overruling) ............................................................654

5.3.7. Superação parcial (overriding) ...............................................................................................655

6. A “súmula vinculante” ............................................................................................................................................656

Capítulo 12  Coisa julgada...............................................................................661

1. Coisa julgada – noção. Efeito negativo e positivo da coisa julgada ..................................................661

2. A coisa julgada como efeito jurídico ...............................................................................................................663

3. Pressupostos para a formação da coisa julgada ........................................................................................664

4. Fundamento constitucional da coisa julgada .............................................................................................665

5. Coisa julgada formal ..............................................................................................................................................665

6. Coisa julgada e tríplice identidade ..................................................................................................................666

7. Regimes de formação da coisa julgada: coisa julgada pro et contra, secundum eventum 
litis e secundum eventum probationis ..............................................................................................................668

8. Coisa julgada e negócios processuais ............................................................................................................669

9. Limites objetivos da coisa julgada ...................................................................................................................671

9.1. Generalidades ..............................................................................................................................................671

9.2. Revisão de noções sobre a teoria da cognição judicial .............................................................671

9.2.1. Questão principal e questão incidental ............................................................................671

9.2.2. Conceito de mérito (objeto litigioso) – visão tradicional ..........................................672

9.2.3. Conceito de mérito (objeto litigioso) – posição adotada – o exercício do 
contradireito pelo réu ...............................................................................................................673

9.3. Questão principal expressamente decidida ....................................................................................674

9.4. Decisão de mérito ......................................................................................................................................675

9.5. Coisa julgada parcial. A ação rescisória contra coisa julgada parcial ...................................675

9.6. Decisões de conteúdo processual e coisa julgada .......................................................................678

9.7. Incidentes processuais e coisa julgada .............................................................................................681

9.8. Extensão da coisa julgada às questões prejudiciais incidentais ............................................682

9.8.1. Conceito de questão prejudicial ..........................................................................................682

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 19

9.8.2. Questão prejudicial expressa e incidentalmente decidida .......................................683

9.8.3. Questão prejudicial incidental expressamente decidida e efeito devolu-
tivo do recurso .............................................................................................................................685

9.8.4. Dois regimes jurídicos distintos de coisa julgada: coisa julgada relativa à 
solução da questão principal e coisa julgada relativa à solução da questão 
prejudicial incidental .................................................................................................................685

9.8.5. Impedimentos à extensão da coisa julgada à resolução da questão pre-
judicial incidental ........................................................................................................................686

9.8.5.1. Objeção de impertinência .................................................................................686

9.8.5.2. Objeção de ausência de contraditório .........................................................686

9.8.5.3. Objeção de incompetência ...............................................................................688

9.8.5.4. Objeção de cognição insuficiente ..................................................................689

9.8.5.5. Objeção de ausência de remessa necessária. ............................................689

9.8.6. Alegação das objeções à extensão da coisa julgada à prejudicial incidental ..690

9.8.7. Instrumento para o controle da coisa julgada relativa à prejudicial inci-
dental ...............................................................................................................................................691

9.8.8. Questão prejudicial principal ................................................................................................691

9.8.9. A sobrevivência da ação declaratória incidental ..........................................................691

9.8.10. Ação declaratória autônoma .................................................................................................692

9.8.11. Direito transitório ........................................................................................................................693

9.9. Questões cuja resolução não se torna indiscutível pela coisa julgada ...............................693

10. Limites subjetivos da coisa julgada .................................................................................................................694

10.1. Regra geral .....................................................................................................................................................694

10.2. Hipóteses de extensão da coisa julgada a terceiros ....................................................................695

10.3. Coisa julgada e obrigações solidárias (art. 274 do Código Civil) ...........................................697

11. Eficácia preclusiva da coisa julgada .................................................................................................................700

12. Limites temporais da coisa julgada .................................................................................................................703

12.1. Generalidades ..............................................................................................................................................703

12.2. Coisa julgada e relações jurídicas de trato continuado (art. 505, I)  .....................................704

12.3. Instrumentos de controle da coisa julgada .....................................................................................709

12.4. Teoria da relativização atípica da coisa julgada ............................................................................710

13. Coisa julgada e ações concorrentes ................................................................................................................714

Capítulo 13  Tutela provisória .........................................................................715

1. Noções gerais ............................................................................................................................................................715

1.1. Tutela definitiva: satisfativa e cautelar ...............................................................................................715

1.2. Características da tutela cautelar .........................................................................................................716

1.2.1. Referibilidade e temporariedade .........................................................................................716

1.2.2. A coisa julgada cautelar ...........................................................................................................717

1.3. Síntese .............................................................................................................................................................720

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira20

2. “Tutela provisória”: antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva ..................................721

2.1. Generalidades ..............................................................................................................................................721

2.2. Características ..............................................................................................................................................722

2.3. Espécies de tutela provisória: satisfativa (antecipada) e cautelar ..........................................723

3. Regime jurídico da tutela provisória: regras gerais ..................................................................................724

3.1. Introdução terminológica. ......................................................................................................................724

3.2. Fundamento: urgência ou evidência .................................................................................................724

3.3. Forma de requerimento: incidental ou antecedente ..................................................................726

3.4. Legitimidade .................................................................................................................................................728

3.5. Cabimento .....................................................................................................................................................731

3.6. Momento da concessão ..........................................................................................................................733

3.6.1. Considerações iniciais ...............................................................................................................733

3.6.2. Liminarmente ...............................................................................................................................734

3.6.3. Na sentença ...................................................................................................................................737

3.6.4. Em grau recursal .........................................................................................................................737

3.7. Manifestação do requerido ....................................................................................................................738

3.8. Instrução .........................................................................................................................................................739

3.9. Decisão ............................................................................................................................................................740

3.10. Precariedade: modificação ou revogação a qualquer tempo .................................................741

3.11. Recurso ............................................................................................................................................................743

3.12. Efeitos antecipáveis ...................................................................................................................................743

3.13. Forma de efetivação ..................................................................................................................................745

3.14. Concessão de ofício ...................................................................................................................................749

4. Tutela provisória de urgência .............................................................................................................................750

4.1. Considerações iniciais ...............................................................................................................................750

4.2. Pressupostos gerais ...................................................................................................................................752

4.2.1. Probabilidade do direito ..........................................................................................................752

4.2.2. Perigo da demora .......................................................................................................................753

4.3. Pressuposto específico: reversibilidade da tutela provisória satisfativa .............................756

4.4. Tutela de urgência satisfativa (antecipada) em caráter antecedente ..................................759

4.5. Estabilização da tutela de urgência satisfativa (antecipada) ...................................................761

4.5.1. Estabilização da decisão concessiva de tutela antecipada como técnica 
de monitorização do processo civil brasileiro ................................................................761

4.5.2. Pressupostos da estabilização da decisão concessiva de tutela antecipada ....764

4.5.2.1. Requerimento de tutela provisória satisfativa antecedente ...............764

4.5.2.2. Ausência de manifestação do autor pelo prosseguimento do 
processo para a tutela definitiva .....................................................................764

4.5.2.3. Decisão que concede a tutela provisória satisfativa antecedente ...766

4.5.2.4. Inércia do réu ...........................................................................................................767

STJ00113720 - V. 2 



SUMÁRIO 21

4.5.2.5. Síntese dos pressupostos para a estabilização da tutela provi-
sória satisfativa e negócio processual atípico sobre o tema ...............770

4.5.3. Ação de impugnação ou confirmação da decisão concessiva de tutela 
provisória satisfativa estabilizada ........................................................................................771

4.5.4. Estabilização da tutela satisfativa antecedente e coisa julgada. Confronto 
com a ação monitória ...............................................................................................................773

4.5.5. Despesas processuais e estabilização da tutela satisfativa antecedente ...........774

4.5.6. Aplicação da técnica da estabilização da tutela provisória à tutela reque-
rida em caráter incidental e à tutela provisória de evidência .................................775

4.6. Tutela de urgência cautelar em caráter antecedente .................................................................776

4.7. Fungibilidade das tutelas de urgência ..............................................................................................779

5. Tutela provisória de evidência ...........................................................................................................................780

5.1. Conceitos fundamentais ..........................................................................................................................780

5.2. Pressupostos .................................................................................................................................................783

5.2.1. Noções iniciais ..............................................................................................................................783

5.2.2. Tutela de evidência punitiva. Atos protelatórios e abusivos da parte.................784

5.2.3. Tutela de evidência documentada fundada em precedente obrigatório .........788

5.2.4. Tutela de evidência documentada de contrato de depósito ..................................791

5.2.5. Tutela de evidência documentada na ausência de contraprova documen-
tal suficiente ..................................................................................................................................793

6. Tutela provisória contra a Fazenda Pública ..................................................................................................794

6.1. Panorama legislativo – perspectiva histórica e atual ..................................................................794

6.2. Panorama doutrinário ...............................................................................................................................797

6.3. Panorama jurisprudencial .......................................................................................................................801

6.4. Exigência de trânsito em julgado para a expedição do precatório (EC n. 30/2001 e n. 
62/2009) ..........................................................................................................................................................804

6.5. Tutela provisória para a obrigação de fazer, não fazer e dar coisa em face do Poder 
Público .............................................................................................................................................................806

6.6. Tutela provisória contra o Poder Público em matéria tributária ............................................808

Capítulo 14  Processo Estrutural ....................................................................811

1. Histórico do assunto ..............................................................................................................................................811

2. Conceitos.....................................................................................................................................................................813

2.1. Problema estrutural ...................................................................................................................................813

2.2. Processo estrutural .....................................................................................................................................817

2.3. Decisão estrutural .......................................................................................................................................819

3. Características ...........................................................................................................................................................820

3.1. Características típicas, mas não essenciais: a multipolaridade, a coletividade e a 
complexidade ...............................................................................................................................................820

3.2. Características essenciais: o problema estrutural, a implementação de um estado 
ideal de coisas, o procedimento bifásico e flexível, e a consensualidade .........................825

STJ00113720 - V. 2 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2 – Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira22

4. Procedimento ............................................................................................................................................................826

4.1. Flexibilidade intrínseca e consensualidade .....................................................................................826

4.2. As duas fases do processo estrutural: o standard do processo falimentar ........................827

4.2.1. Primeira fase: constatação do estado de desconformidade e decisão 
estrutural que estabelece uma meta a ser atingida (um novo estado de 
coisas) ..............................................................................................................................................827

4.2.2. Segunda fase: implementação da meta estabelecida na decisão estrutural ...828

4.2.2.1. Definição do tempo, modo e grau de reestruturação, do regime 
de transição e da forma de avaliação/fiscalização das medidas 
estruturantes. ...........................................................................................................829

4.2.2.2. Liquidação estrutural ...........................................................................................836

4.2.2.3. Decisões em cascata .............................................................................................837

4.3. Algumas técnicas de flexibilização do procedimento no processo estrutural ................839

4.3.1. Atenuação das regras da congruência objetiva externa e da estabilização 
objetiva da demanda, com possibilidade de alteração do objeto. .......................839

4.3.2. Legitimidade democrática pela abertura do processo à participação de 
terceiros...........................................................................................................................................841

4.3.3. Atipicidade dos meios probatórios .....................................................................................843

4.3.4. Atipicidade das medidas executivas. Delegação de atividade executiva 
para entidades de infraestrutura específica (EIE): Claims Resolution Facilities ....844

4.3.5. Atipicidade da cooperação judiciária.................................................................................845

4.4. Adoção do procedimento comum do CPC, com trânsito de técnicas ................................847

Bibliografia ....................................................................................................................................851

STJ00113720 - V. 2 



FREDIE DIDIER JR. 
LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA 

Curso de Direito 

17ª 
edição 

revista, atualizada 
e ampliada 

PROCESSUAL 
CIVIL 
Meios de impugnação às Decisões 
Judiciais e Processo nos Tribunais 

2020 

IJI EDITORA f ]usPODIVM 
www.editorajuspodivm.com.br 

STJ00109428 - v.3 



,,, EDITORA 
fa.sPODIVM 

www.editorajuspodivm.com.br 

Rua Território Rio Branco, 87 - Pituba - CEP: 41830-530 - Salvador - Bahia 
Tel: (71) 3045.9051 

• Contato: https://www.editorajuspodivm.com.br/sac 

Copyright: Edições JusPODIVM 

Conselho Editorial: Eduardo Viana Portela Neves, Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie 
Didier Jr., José Henrique Mouta, José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robério Nunes 
Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha. 

Capa: Ana Caquetti 

Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. 

D556 Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de 
competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência 
originária de tribunal/ Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 17. ed. rev., atual. e 
ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. 

V. 3. 

896 p. 

Bibliografia. 

ISBN: 978-85-442-3291-0 

1. Direito processual. 2. Direito processual civil. 1. Título. 

Todos os direitos desta edição reservados à EdiçõesJusPODIVM. 

CDD 341.46 

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem 
a expressa autorização do autor e da Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime 
descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis. 

STJ00109428 - v.3 



Sumário
Nota dos autores à 17ª edição ...................................................................................................................................... 29

Nota dos autores à 13ª edição ...................................................................................................................................... 31

Prefácio .................................................................................................................................................................................... 35

PARTE 1 – O PROCESSO CIVIL NOS TRIBUNAIS

Capítulo 1  Da Ordem do Processo no Tribunal ............................................. 41

1. Generalidades ............................................................................................................................................................... 41

2. A função do regimento interno dos tribunais ................................................................................................ 42

3. Protocolo, registro e distribuição ......................................................................................................................... 43

4. Conexão e prevenção ............................................................................................................................................... 46

5. Distinções: voto, julgamento, acórdão e ementa.  ....................................................................................... 48

5.1. Generalidades ................................................................................................................................................ 48

5.2. O voto vencido e a sua função em um sistema de precedentes vinculantes .................... 49

5.3. Decisões plurais e voto concorrente .................................................................................................... 51

5.4. Fundamentação do voto e fundamentação do acórdão. As decisões plurais ................... 51

5.5. A ementa .......................................................................................................................................................... 52

5.6. Lavratura do acórdão e publicação ...................................................................................................... 54

6. A tutela provisória nos tribunais .......................................................................................................................... 57

7. A produção de prova em tribunal ....................................................................................................................... 58

8. Relator .............................................................................................................................................................................. 61

8.1. Generalidades ................................................................................................................................................ 61

8.2. Poderes do relator ........................................................................................................................................ 62

8.2.1. Generalidades ............................................................................................................................... 62

8.2.2. Poderes ordinatórios .................................................................................................................. 62

8.2.3. O dever geral de correção de defeitos processuais em tribunal (art. 
938, §§ 1º e 2º, CPC)................................................................................................................... 63

8.2.4. Poder instrutório ......................................................................................................................... 64

8.2.5. Poderes decisórios ...................................................................................................................... 64

8.2.5.1. Homologar autocomposição ............................................................................ 64

8.2.5.2. Decidir requerimento de tutela provisória .................................................. 65

8.2.5.3. Decidir requerimento de concessão de gratuidade da justiça, 
bem como o pedido de sua revogação ....................................................... 65

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha8

8.2.5.4. Proceder ao juízo de admissibilidade dos recursos ................................ 66

8.2.5.4.1. Generalidades. ................................................................................... 66

8.2.5.4.2. Dever geral de prevenção. ........................................................... 67

8.2.5.5. Proceder ao juízo de mérito dos recursos ................................................... 69

8.2.5.6. Decisões finais em processos de competência originária .................... 72

8.2.5.7. Decisões de conteúdo interlocutório ............................................................ 73

9. Proibição de decisão-surpresa em tribunal ..................................................................................................... 73

10. O julgamento ................................................................................................................................................................ 76

10.1. A colegialidade como regra ..................................................................................................................... 76

10.2. Convocação de outros juízes para a composição do quorum do julgamento .................. 77

10.3. Da ordem de julgamento, inclusão e publicação da pauta ....................................................... 78

10.4. Sustentação oral ............................................................................................................................................ 81

10.4.1. Generalidades ............................................................................................................................... 81

10.4.2. Hipóteses em que se admite e em que não se admite sustentação oral .......... 82

10.4.3. O momento para a apresentação da sustentação oral .............................................. 85

10.4.4. A publicidade como meio de viabilizar a sustentação oral ...................................... 86

10.4.5. Requerimento de sustentação oral ..................................................................................... 87

10.4.6. Sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas .............. 88

10.4.7. Sustentação oral por videoconferência  ........................................................................... 89

10.4.8. Negócios processuais sobre sustentação oral ................................................................ 89

10.4.9. Sustentação oral versus esclarecimento de fato ............................................................ 90

10.5. Pedido de vista. A Resolução n. 202/2015 do CNJ ......................................................................... 91

10.6. Votação própria para o juízo de admissibilidade e para cada um dos pedidos 
cumulados. A definição dos fundamentos determinantes ........................................................ 92

10.7. Ampliação do colegiado em caso de divergência ......................................................................... 96

10.7.1. Generalidades ............................................................................................................................... 96

10.7.2. Natureza jurídica da ampliação do colegiado e repercussões práticas 
de sua definição  ......................................................................................................................... 97

10.7.3. Observância do juiz natural ..................................................................................................101

10.7.4. Ampliação do julgamento na apelação ..........................................................................102

10.7.5. Ampliação do julgamento no agravo de instrumento .............................................104

10.7.6. Ampliação do julgamento em embargos de declaração ........................................104

10.7.7. Ampliação do julgamento no agravo interno em apelação ou em 
agravo de instrumento  ..........................................................................................................106

10.7.8. Ampliação do julgamento na ação rescisória ...............................................................107

10.7.9. Embargos de declaração contra acórdão proferido por órgão com 
composição ampliada .............................................................................................................110

10.7.10. Ampliação do colegiado em mandado de segurança ..............................................110

10.7.11. Casos em que não se aplica a ampliação da composição ......................................112

10.7.12. Direito intertemporal na ampliação da composição  ...............................................112

10.8. A dispersão de votos (ausência de maioria). O voto-médio ....................................................114

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 9

10.9. Proclamação do resultado ......................................................................................................................116

10.10. Modificação de voto ..................................................................................................................................117

PARTE 2 – RECURSOS

Capítulo 2  Teoria e Parte Geral dos Recursos .............................................121

1. Conceito de recurso .................................................................................................................................................121

2. Meios de impugnação de decisões judiciais .................................................................................................123

3. O princípio do duplo grau de jurisdição .........................................................................................................124

3.1. Constitucionalidade do princípio ........................................................................................................124

3.2. Conteúdo essencial do duplo grau .....................................................................................................125

3.3. Duplo grau vertical e duplo grau horizontal ..................................................................................126

3.4. Críticas ao duplo grau de jurisdição ...................................................................................................127

3.5. Limitações ao duplo grau .......................................................................................................................128

4. Classificação dos recursos .....................................................................................................................................129

4.1. Quanto à extensão da matéria: recurso parcial e recurso total ..............................................129

4.2. Quanto à fundamentação: fundamentação livre e fundamentação vinculada ..............132

5. Atos sujeitos a recurso e recursos em espécie .............................................................................................133

6. Desistência do recurso ............................................................................................................................................135

7. Renúncia ao direito de recorrer e aquiescência à decisão ......................................................................140

8. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito do recurso ............................................................................142

8.1. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito: distinção ................................................................142

8.2. Generalidades sobre o juízo de admissibilidade ..........................................................................143

8.3. Objeto do juízo de admissibilidade ....................................................................................................144

8.3.1. Consideração introdutória ....................................................................................................144

8.3.2. Cabimento ....................................................................................................................................144

8.3.2.1. Generalidades ........................................................................................................144

8.3.2.2. Princípio da fungibilidade dos recursos .....................................................145

8.3.2.3. Regra da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade .................147

8.3.2.4. Regra da taxatividade ....................................................................................... 148

8.3.3. Legitimidade ...............................................................................................................................148

8.3.3.1. Parte ...........................................................................................................................148

8.3.3.2. Recurso do assistente simples ........................................................................149

8.3.3.3. Amicus curiae ..........................................................................................................150

8.3.3.4. Terceiro......................................................................................................................151

8.3.3.5. Ministério Público ................................................................................................152

8.3.4. Interesse ........................................................................................................................................153

8.3.4.1. Generalidades ........................................................................................................153

8.3.4.2. Interesse recursal eventual ...............................................................................154

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha10

8.3.4.3. Interesse recursal e fundamentação da decisão recorrida .................155

8.3.4.3.1. Generalidades. .................................................................................155

8.3.4.3.2. Embargos de declaração. ...........................................................155

8.3.4.3.3. Coisa julgada secundum eventum probationis. ..................155

8.3.4.3.4. Extensão da coisa julgada à resolução da questão 
prejudicial incidental. ...................................................................156

8.3.4.3.5. Formação do precedente obrigatório. ..................................156

8.3.5. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer ....................158

8.3.6. Tempestividade ..........................................................................................................................159

8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos .................................164

8.3.8. Preparo ..........................................................................................................................................166

8.3.8.1. Generalidades ........................................................................................................166

8.3.8.2. Problemas relacionados ao preparo ............................................................168

8.3.8.2.1. Preparo insuficiente. .....................................................................168

8.3.8.2.2. Ausência de preparo ....................................................................170

8.3.8.2.3. Relevação da deserção ................................................................172

8.3.8.3. Sujeitos dispensados do preparo ..................................................................173

8.3.8.4. Recursos que dispensam o preparo .............................................................174

8.4. Natureza jurídica do juízo de admissibilidade ...............................................................................174

8.5. Juízo de mérito ............................................................................................................................................177

8.5.1. Conceito de mérito do recurso ...........................................................................................177

8.5.2. A causa de pedir recursal: o error in procedendo e o error in iudicando .............178

8.5.3. Cumulação de pedidos no recurso ...................................................................................180

8.5.4. Julgamento rescindente e julgamento substitutivo. O efeito substitu-
tivo dos recursos ................................................................................................................. 182

9. Princípio da proibição da reformatio in pejus. Vedação ao “benefício comum” do recurso ......183

10. Efeitos dos recursos..................................................................................................................................................184

10.1. Impedimento ao trânsito em julgado ...............................................................................................184

10.2. Efeito suspensivo ........................................................................................................................................185

10.3. Efeito devolutivo: extensão e profundidade (efeito translativo) ............................................186

10.4. Efeito regressivo ou efeito de retratação ..........................................................................................191

10.5. Efeito expansivo subjetivo (extensão subjetiva dos efeitos) ...................................................192

11. Recursos subordinados ..........................................................................................................................................193

11.1. Generalidades ..............................................................................................................................................193

11.2. O recurso adesivo .......................................................................................................................................194

12. Sucumbência recursal .............................................................................................................................................202

Capítulo 3  Apelação .......................................................................................209

1. Generalidades .............................................................................................................................................................209

1.1. Conceito e regra geral de cabimento ................................................................................................209

1.2. Situações excepcionais .............................................................................................................................210

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 11

1.2.1. Embargos infringentes de alçada ......................................................................................210

1.2.2. Sentença que decreta a falência ........................................................................................211

2. Apelação contra decisão interlocutória ...........................................................................................................212

2.1. Generalidades sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias no CPC-2015 ........212

2.2. Premissa geral para a compreensão do art. 1.009, § 1º, CPC: a apelação contra 
decisão interlocutória não agravável .................................................................................................213

2.3. Impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis pela parte vencida ...............214

2.4. Impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis pela parte vencedora ..........217

2.4.1. Generalidades: a apelação do vencedor prevista no § 1º do art. 
1.009 e a preclusão das decisões interlocutórias não agraváveis a 
ele desfavoráveis ...........................................................................................................217

2.4.2. A apelação do vencedor como espécie de recurso subordinado. Distin-
ção entre a apelação subordinada do vencedor e o recurso adesivo ...............219

2.4.3. A apelação do vencedor como espécie de recurso condicionado. Pro-
cedimento de julgamento ....................................................................................................222

2.4.4. Interposição de apelação autônoma pelo vencedor: aplicação da 
instrumentalidade das formas .............................................................................................224

3. Regularidade formal e prazo ................................................................................................................................225

4. Efeitos .............................................................................................................................................................................227

4.1. Efeito devolutivo .........................................................................................................................................227

4.1.1. Generalidades .............................................................................................................................227

4.1.2. Questão prejudicial incidental resolvida e efeito devolutivo da apelação ......230

4.1.3. Acordo de organização do processo (art. 357, § 2º, CPC) e profundida-
de do efeito devolutivo da apelação ................................................................................231

4.1.4. Apelação nos casos de improcedência liminar do pedido .....................................232

4.2. Efeito suspensivo ........................................................................................................................................233

4.2.1. Regra geral e as hipóteses em que a apelação não tem efeito suspen-
sivo automático (art. 1.012, § 1º, CPC) .............................................................................233

4.2.1.1. Generalidades ........................................................................................................233

4.2.1.2. Hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo 
automático ..............................................................................................................234

4.2.2. Modo para requerer efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º) .......239

4.3. Efeito de retratação ....................................................................................................................................241

5. Alegação nova de fato e alegação de fato novo em apelação .............................................................241

6. Procedimento .............................................................................................................................................................243

6.1. Procedimento da apelação perante o juízo a quo .......................................................................243

6.2. Procedimento da apelação no tribunal ............................................................................................245

7. Julgamento do mérito diretamente pelo tribunal (art. 1.013, § 3º, CPC) .........................................245

7.1. Generalidades ..............................................................................................................................................245

7.2. Hipóteses de aplicação da regra ..........................................................................................................248

7.2.1. Sentença de conteúdo processual (art. 1.013, § 3º, I, CPC).....................................248

7.2.2. Sentença que violou a regra da congruência (art. 1.013, § 3º, II, CPC) ..............249

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha12

7.2.3. Sentença que não examinou um pedido (art. 1.013, § 3º, III, CPC) .....................250

7.2.4. Sentença sem fundamentação (art. 1.013, § 3º, IV, CPC) .........................................251

Capítulo 4  Agravo de Instrumento ...............................................................253

1. Generalidades .............................................................................................................................................................253

1.1. Breve histórico legislativo .......................................................................................................................253

1.1.1. Os agravos no CPC-1939 ........................................................................................................253

1.1.2. Os agravos no CPC-1973 ........................................................................................................255

1.1.3. As mudanças operadas pela Lei n. 9.139/1995 ............................................................256

1.1.4. As modificações da Lei n. 10.352/2001 ...........................................................................257

1.1.5. As mudanças da Lei n. 11.187/2005 .................................................................................257

1.1.6. O agravo de instrumento no CPC-2015 ..........................................................................257

1.2. Cabimento .....................................................................................................................................................259

1.2.1. Decisões interlocutórias agraváveis ..................................................................................259

1.2.2. Decisões interlocutórias não agraváveis .........................................................................259

1.2.3. Decisão que decreta a falência ...........................................................................................260

1.2.4. Decisão que julga a fase de liquidação de sentença .................................................260

2. Decisões agraváveis .................................................................................................................................................262

2.1. Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de conhecimento .......262

2.2. Taxatividade e interpretação extensiva ............................................................................................262

2.3. A “taxatividade mitigada” do rol do caput do art. 1.015: o posicionamento da Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça ..........................................................................................265

2.4. Hipóteses típicas (art. 1.015, CPC) .......................................................................................................268

2.4.1. Tutela provisória (art. 1.015, I, CPC) ...................................................................................269

2.4.2. Decisão de mérito (art. 1.015, II, CPC) ..............................................................................270

2.4.2.1. Generalidades ........................................................................................................270

2.4.2.2. Decisão que aplica multa processual ..........................................................271

2.4.2.3. A decisão que indefere uma das provas em produção anteci-
pada de prova.  .....................................................................................................272

2.4.3. Decisão que rejeita alegação de convenção de arbitragem (art. 1.015, 
III, CPC) ...........................................................................................................................................273

2.4.3.1. Generalidades ........................................................................................................273

2.4.3.2. Decisão que versa sobre competência .......................................................274

2.4.3.3. Decisão interlocutória que nega eficácia a negócio jurídico 
processual ................................................................................................................274

2.4.3.4. Decisão do juízo arbitral sobre sua competência ..................................275

2.4.4. Decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica (art. 1.015, IV, CPC) ...................................................................................................276

2.4.5. Decisão sobre gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC) ..........................................277

2.4.6. Decisão sobre exibição ou posse de documento ou coisa (art. 1.015, 
VI, CPC) ................................................................................................................................... 278

2.4.7. Decisão que exclui litisconsorte (art. 1.015, VII, CPC) ................................................279

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 13

2.4.8. Decisão que rejeita pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, 
VIII, CPC) ........................................................................................................................................280

2.4.9. Decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros (art. 1.015, 
IX, CPC) ................................................................................................................................... 281

2.4.9.1. Generalidades ........................................................................................................281

2.4.9.2. Regra não aplicável à intervenção do amicus curiae, cujo 
deferimento é irrecorrível (art. 138, CPC) ...................................................282

2.4.10. Decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo aos 
embargos à execução (art. 1.015, X, CPC). .....................................................................283

2.4.11. Decisão sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 
373, § 1º (art. 1.015, XI, CPC). ...............................................................................................284

2.4.12. Outros casos previstos em lei. .............................................................................................285

2.5. A atipicidade do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocu-
tórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e no 
processo de inventário e partilha (art. 1.015, par. ún., CPC) ....................................................286

2.6. A recorribilidade das decisões interlocutórias no processo da ação popular ..................287

2.7. O problema do “protesto por nulidade” (art. 278, CPC) .............................................................288

2.8. O problema da decisão de saneamento (art. 357, § 1º, CPC) .................................................290

2.9. O problema das decisões interlocutórias não agraváveis anteriores e o agravo de 
instrumento contra decisão parcial ....................................................................................................291

3. Regularidade formal e prazo ................................................................................................................................294

3.1. Generalidades ..............................................................................................................................................294

3.2. Agravo de instrumento em autos eletrônicos ...............................................................................296

3.3. Agravo de instrumento em autos de papel ....................................................................................296

3.3.1. Cópias obrigatórias (art. 1.017, I, CPC) .............................................................................297

3.3.2. Desnecessidade de autenticação das cópias obrigatórias ......................................299

3.3.3. Ausência de cópias obrigatórias. Intimação para regularização. Conse-
quências ........................................................................................................................................300

3.3.4. Modos de interposição do agravo de instrumento ...................................................301

3.3.5. Comprovação da interposição do agravo de instrumento (art. 1.018, CPC) ...301

4. Procedimento do agravo de instrumento ......................................................................................................304

5. Aplicação do art. 1.013, § 3º, CPC ao agravo de instrumento ...............................................................307

6. Extinção do processo em julgamento de agravo de instrumento ......................................................308

7. Agravo de instrumento pendente e superveniência de sentença ......................................................309

Capítulo 5  Embargos de Declaração ............................................................313

1. Generalidades e cabimento .................................................................................................................................314

2. Fundamentação vinculada....................................................................................................................................314

2.1. Noções gerais ...............................................................................................................................................314

2.2. Erro material ..................................................................................................................................................315

2.3. Contradição ...................................................................................................................................................317

2.4. Omissão ..........................................................................................................................................................318

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha14

2.4.1. Generalidades .............................................................................................................................318

2.4.2. Presunção de omissão: ausência de manifestação sobre o julgamento 
de casos repetitivos ou de assunção de competência .............................................319

2.4.3. Presunção de omissão: violação do § 1º do art. 489 .................................................321

2.5. Obscuridade ..................................................................................................................................................322

2.6. Decisão ultra e extra petita – jurisprudência ....................................................................................323

2.7. Ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso – art. 897-A, CLT ...323

2.8. Fim da previsão dos embargos em caso de dúvida nos Juizados Especiais (art. 48, 
Lei 9099/1995)..............................................................................................................................................324

3. Decisões embargáveis ............................................................................................................................................325

3.1. Qualquer decisão (art. 1.022, caput, CPC) ........................................................................................325

3.2. Embargos de declaração contra decisão que julga anteriores embargos .........................327

3.3. Embargos de declaração contra decisão proferida em processo administrativo ...........327

4. Dispensa de preparo ...............................................................................................................................................328

5. Prazo ...............................................................................................................................................................................328

5.1. Regra geral: cinco dias ..............................................................................................................................328

5.2. Aplicação da dobra de prazo, no caso de litisconsortes com advogados diferentes 
(art. 1.022, § 1º, CPC) .................................................................................................................................329

5.3. Processo eleitoral: 3 dias (art. 275, Código Eleitoral) ...................................................................329

6. Embargos de declaração e preclusão ..............................................................................................................330

7. Regularidade formal dos embargos de declaração ...................................................................................331

8. Natureza da decisão que julga os embargos de declaração .................................................................331

9. Competência ...............................................................................................................................................................333

9.1. Órgão prolator da decisão embargada (art. 1.024, CPC) ...........................................................333

9.2. Inclusão em pauta, caso não sejam julgados na sessão subsequente (art. 1.024, 
§ 1º) ...................................................................................................................................................335

10. Fungibilidade com o agravo interno: necessidade de intimação para ajustar as razões 
(art. 1024, § 3º) ...........................................................................................................................................................335

11. Efeito devolutivo .......................................................................................................................................................335

12. Efeito de interromper o prazo para outros recursos (art. 1.026), para qualquer das partes ....337

12.1. Generalidades ..............................................................................................................................................337

12.2. Interrupção do prazo para embargos de declaração pela parte contrária: STJ, 
REsp 444.162/GO ................................................................................................................................. 338

12.3. Fim da discussão no âmbito dos Juizados Especiais (art. 50, Lei 9.099/1995) .................340

12.4. O efeito interruptivo dos embargos de declaração no processo eleitoral (art. 275, 
Código Eleitoral) ..........................................................................................................................................340

13. Efeito suspensivo .......................................................................................................................................................341

13.1. Regra ................................................................................................................................................................341

13.2. Possibilidade de requerimento de efeito suspensivo nos próprios embargos de 
declaração (art. 1.026, § 1º) ....................................................................................................................342

14. Efeito modificativo ....................................................................................................................................................343

14.1. Generalidades ..............................................................................................................................................343

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 15

14.2. Necessidade de contrarrazões (art. 1.023, § 2º; art. 897-A, § 2º, CLT) ..................................343

14.3. Regra da complementaridade do recurso já interposto (art. 1.024, § 4º, CPC) ...............344

14.4. Desnecessidade de ratificação  .............................................................................................................345

15. Embargos inadmissíveis e produção de efeitos. Regra geral e o art. 897-A, § 3º, CLT ................346

16. Embargos de declaração protelatórios ............................................................................................................347

16.1. Generalidades ..............................................................................................................................................347

16.2. Multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa .................................348

16.3. Na reiteração, elevação da multa, condicionado novo recurso ao depósito da multa 349

16.4. Exceção: beneficiário da gratuidade e a Fazenda Pública ........................................................351

16.5. Não permissão de terceiros embargos, após os dois primeiros terem sido conside-
rados protelatórios .....................................................................................................................................352

16.6. Embargos de declaração protelatórios no processo eleitoral .................................................353

17. Embargos de declaração e pré-questionamento .......................................................................................353

17.1. Generalidades. Consagração do pré-questionamento ficto – superação do enuncia-
do n. 211 da súmula do STJ e do entendimento mais recente do STF (art. 1.025, 
CPC) ..................................................................................................................................................................353

17.2. Embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento não têm caráter 
protelatório (súmula do STJ, n. 98)......................................................................................................356

18. Embargos de declaração e ordem cronológica: art. 12, § 1º, V, CPC ..................................................357

19. Embargos de declaração e amicus curiae .......................................................................................................357

20. Controle de constitucionalidade e o julgamento dos embargos de declaração ..........................358

Capítulo 6  Agravo Interno .............................................................................361

1. Generalidades e cabimento .................................................................................................................................361

2. Prazo ...............................................................................................................................................................................362

3. Dispensa de preparo, regularidade formal e contrarrazões ...................................................................364

4. Procedimento de julgamento..............................................................................................................................364

5. Agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente ........................365

6. Agravo interno e a regra de respeito à ordem cronológica de conclusão ......................................366

7. Agravo interno e embargos de declaração ...................................................................................................367

Capítulo 7  Recurso Ordinário Constitucional ..............................................369

1. Hipóteses de cabimento ........................................................................................................................................369

2. Regime jurídico ..........................................................................................................................................................370

3. Efeitos do recurso ordinário. Medida destinada a obtenção de efeito suspensivo .....................372

4. Interposição de recurso extraordinário no lugar do ordinário. Fungibilidade. Primazia 
do exame do mérito ................................................................................................................................................373

5. Procedimento .............................................................................................................................................................374

6. Recurso ordinário constitucional para o STF ................................................................................................376

7. Recurso ordinário constitucional para o STJ .................................................................................................377

7.1. Recurso ordinário constitucional em mandado de segurança ...............................................377

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha16

7.2. Recurso ordinário constitucional em causas internacionais ....................................................378

7.2.1. Interposição de apelação no lugar do recurso ordinário. Fungibilidade. 
Primazia do exame do mérito .............................................................................................379

7.2.2. Sucumbência recursal ...............................................................................................................................380

Capítulo 8  Recurso Extraordinário e Recurso Especial ..............................381

1. Características gerais ...............................................................................................................................................382

2. Efeito devolutivo restrito. Recursos de fundamentação vinculada .....................................................382

3. Recursos extraordinários e reexame de prova .............................................................................................382

4. Recurso excepcional e os conceitos jurídicos indeterminados .............................................................385

5. Recursos extraordinários e interpretação de cláusula contratual ........................................................386

6. Pré-questionamento ................................................................................................................................................388

7. Exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Proibição de recurso 
extraordinário ou especial per saltum ..............................................................................................................392

8. Recursos extraordinário e especial contra provimentos de urgência (Súmula do STJ, n. 
86 e Súmula do STF, n. 735) ..................................................................................................................................394

9. Procedimento do recurso extraordinário e do recurso especial no tribunal local (art. 
1.030, CPC) ...................................................................................................................................................................397

9.1. Generalidades. A interpretação do art. 1.030 do CPC. As condutas que podem ser 
tomadas pelo Presidente ou Vice-Presidente do tribunal local. .............................................397

9.2. O art. 1.030 do CPC e a possibilidade de superação do entendimento dos tribunais 
superiores. ......................................................................................................................................................401

10. Primazia da decisão do mérito do recurso extraordinário ou especial (art. 1.029, § 3º, CPC) .403

11. Efeito suspensivo .......................................................................................................................................................406

12. Profundidade do efeito devolutivo dos recursos excepcionais ............................................................407

12.1. Generalidades. O art. 1.034, CPC, e o n. 456 da súmula do STF. O exame de 
questões apreciáveis ex officio e de outras questões não enfrentadas pelo tribunal 
recorrido .........................................................................................................................................................407

12.2. As questões supervenientes. O art. 493 do CPC aplicado aos recursos extraordiná-
rios .....................................................................................................................................................................412

12.3. Os enunciados 292 e 528 da súmula da jurisprudência predominante do STF e o 
parágrafo único do art. 1.034 do CPC ................................................................................................416

13. Preparo ..........................................................................................................................................................................420

14. Interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. O art. 1.031 do 
CPC. O enunciado 283 da súmula do STF. O enunciado 126 da súmula do STJ ...........................421

14.1. Generalidades ..............................................................................................................................................421

14.2. Momento da interposição simultânea ..............................................................................................424

14.3. Substitutividade compartilhada ...........................................................................................................425

14.4. Repercussão geral do recurso extraordinário e o enunciado 283 da súmula do STF ..427

14.5. Processamento dos recursos extraordinários interpostos conjuntamente. Análise 
do art. 1.031 do CPC ..................................................................................................................................429

15. Recurso especial ........................................................................................................................................................431

15.1. Considerações gerais sobre o recurso especial .............................................................................431

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 17

15.2. Cabimento com fundamento na letra “a” do inciso III do art. 105 da CF/1988 ................432

15.3. Cabimento com fundamento na letra “b” do inciso III do art. 105 da CF/1988 ...............435

15.4. Cabimento com fundamento na letra “c” do inciso III do art. 105 da CF/1988 ................436

15.5. Regra de conversão do recurso especial em recurso extraordinário ...................................439

15.6. Recurso extraordinário em julgamento de recurso especial ...................................................440

15.7. Controle difuso da constitucionalidade da lei federal apontada como violada .............441

15.8. Recurso especial em remessa necessária .........................................................................................442

16. Recurso extraordinário ...........................................................................................................................................443

16.1. Considerações gerais ................................................................................................................................443

16.2. Cabimento com fundamento na letra “a” do inciso III do art. 102 da CF/1988. ...............445

16.2.1. Generalidades .............................................................................................................................445

16.2.2. O problema da ofensa reflexa. Conversão do recurso extraordinário 
em recurso especial .................................................................................................................446

16.3. Cabimento com fundamento na letra “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988 ...............449

16.4. Cabimento com fundamento na letra “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988 ................451

16.5. Cabimento com fundamento na letra “d” do inciso III do art. 102 da CF/1988 ...............452

16.6. Recurso extraordinário contra julgamento que contraria tratado internacional 
sobre direitos fundamentais ..................................................................................................................453

16.7. A repercussão geral ...................................................................................................................................454

16.7.1. Generalidades .............................................................................................................................454

16.7.2. Repercussão geral e arguição de relevância .................................................................456

16.7.3. Concretização da repercussão geral.  ...............................................................................457

16.7.4. Hipóteses de presunção legal absoluta de repercussão geral ..............................459

16.7.5. Julgamento eletrônico (“plenário virtual”) .....................................................................461

16.7.6. Repercussão geral, julgamento de casos repetitivos e incidente de 
assunção de competência.....................................................................................................463

16.7.7. Repercussão geral, ofensa reflexa à Constituição e julgamento de 
casos repetitivos sobre questão processual. O art. 324, § 2º, do RISTF .............464

16.7.8. Eficácia vinculante do precedente em repercussão geral .......................................465

16.7.9. Intervenção de amicus curiae e suspensão dos processos pendentes ..............466

16.7.10. Requerimento de exclusão do processo da ordem de sobrestamento ............468

16.8. A “objetivação” do recurso extraordinário: o controle difuso de constitucionalidade 
e o sistema de precedentes obrigatórios .........................................................................................468

Capítulo 9  Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário .......................473

1. Características gerais ...............................................................................................................................................473

2. Cabimento ....................................................................................................................................................................474

3. Agravo em recurso especial ou extraordinário com fundamento em mais de uma 
hipótese admissibilidade  ......................................................................................................................................474

4. Dispensa de preparo ...............................................................................................................................................476

5. Procedimento .............................................................................................................................................................476

6. Aplicação do regime de julgamento de casos repetitivos  ....................................................................478

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha18

7. Julgamento ..................................................................................................................................................................478

8. Interposição conjunta de recursos extraordinário e especial ................................................................480

Capítulo 10  Embargos de Divergência .........................................................481

1. Conceito e objetivos dos embargos de divergência  ................................................................................481

2. Hipóteses de cabimento ........................................................................................................................................482

3. Necessidade de a divergência ser atual e sua comprovação (confronto analítico) .....................487

4. Procedimento .............................................................................................................................................................489

5. Causa de pedir e pedido nos embargos de divergência .........................................................................491

6. Dever de fundamentação na inadmissibilidade dos embargos de divergência ...........................492

7. Interrupção do prazo para interposição de recurso extraordinário ....................................................493

8. Embargos de divergência repetitivos...............................................................................................................493

Capítulo 11  Remessa Necessária ...................................................................495

1. Terminologia ...............................................................................................................................................................495

2. Noções históricas ......................................................................................................................................................495

3. Natureza jurídica .......................................................................................................................................................499

4. Hipóteses de Cabimento .......................................................................................................................................504

4.1. Decisão de mérito proferida contra a Fazenda Pública .............................................................504

4.2. Remessa necessária e decisões que não resolvem o mérito ...................................................505

4.3. Remessa necessária na ação popular ................................................................................................506

4.4. Remessa necessária na ação de improbidade administrativa e na ação civil pública. 
Aplicação analógica da Lei nº 4.717/1965 .......................................................................................507

4.5. Remessa necessária em mandado de segurança  ........................................................................508

4.6. Sentença que acolhe embargos à execução fiscal  .....................................................................509

4.7. Sentença proferida em processo no qual a Fazenda Pública figura como assistente 
simples do réu ..............................................................................................................................................510

4.8. Remessa necessária e sentença arbitral ............................................................................................510

4.9. Pressuposto negativo de admissibilidade da remessa necessária ........................................511

4.10. A remessa necessária e as decisões interlocutórias não agraváveis. Aplicação do 
§ 1º do art. 1.009 Do cpc à remessa necessária .....................................................................512

5. Remessa necessária e a extensão da coisa julgada à questão prejudicial incidental .................512

6. Procedimento .............................................................................................................................................................513

7. Tutela provisória na remessa necessária .........................................................................................................514

8. Dispensa da remessa necessária ........................................................................................................................515

8.1. Hipóteses de dispensa da remessa necessária previstas no CPC e na legislação 
extravagante. Valor da condenação ou do direito controvertido. Súmulas (judiciais 
e administrativas). Precedentes obrigatórios. Entendimentos vinculantes .......................515

8.2. Hipóteses de dispensa da remessa necessária no mandado de segurança .....................519

8.3. Dispensa da remessa por negócio processual ...............................................................................520

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 19

9. A necessidade de determinação da remessa necessária pelo Juiz; meios de impugna-
ção contra a dispensa da determinação .........................................................................................................520

10. Aplicação do § 3º do art. 1.013 ao julgamento da remessa necessária ............................................522

PARTE 3 – AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL 
E QUERELA NULLITATIS

Capítulo 12  Ação Rescisória ...........................................................................527

1. Generalidades .............................................................................................................................................................527

2. Decisão rescindível ...................................................................................................................................................529

2.1. Decisão interlocutória, sentença, decisão de membro de tribunal ou acórdão .............529

2.2. Decisão de inadmissibilidade (art. 966, § 2º) ..................................................................................531

2.2.1. Generalidades .............................................................................................................................531

2.2.2. Decisões de inadmissibilidade que impedem a repropositura da deman-
da (art. 966, § 2º, I) ........................................................................................................................... 531

2.2.3. Decisões de inadmissibilidade que impedem o conhecimento de 
recurso (art. 966, § 2º, II) .........................................................................................................534

2.3. Decisão que aplica sanção processual e decisão sobre as verbas da sucumbência .....535

2.4. Decisões que homologam autocomposição ..................................................................................536

2.5. Decisão que homologa partilha amigável ......................................................................................538

2.6. Decisão que julga a liquidação de sentença ..................................................................................539

2.7. Decisão que extingue a execução.......................................................................................................540

2.8. Rescisória de rescisória .............................................................................................................................541

2.9. Rescisória parcial (art. 966, § 3º, CPC) ................................................................................................542

2.10. Rescisória de questão prejudicial incidental ...................................................................................543

2.11. Tutela provisória estabilizada ................................................................................................................544

2.12. Juizados Especiais .......................................................................................................................................544

2.13. Jurisdição voluntária .................................................................................................................................545

2.14. A decisão citra petita. A OJ 41 da SBDI-2 do TST. Superação do enunciado 453 da 
súmula do STJ ..............................................................................................................................................546

2.15. Incidentes processuais..............................................................................................................................547

2.16. Casos de querela nullitatis .......................................................................................................................548

2.17. O enunciado n. 514 da súmula do Supremo Tribunal Federal ...............................................549

2.18. Decisão rescindenda e trânsito em julgado superveniente ....................................................550

2.19. A ação rescisória e a ação “anulatória” do § 4º do art. 966 do CPC.......................................550

2.19.1. Nota introdutória. Premissas para a compreensão do problema ........................550

2.19.2. Análise dogmática do § 4º do art. 966 ............................................................................552

2.19.2.1. Generalidades e duas primeiras impropriedades técnicas ................552

2.19.2.2. Atos de disposição de direitos homologados pelo juízo ....................553

2.19.2.3. Atos homologatórios praticados no curso da execução .....................554

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha20

3. Legitimidade ...............................................................................................................................................................556

3.1. Ativa ..................................................................................................................................................................556

3.1.1. Parte no processo originário ou seu sucessor a título singular ou universal ..... 556

3.1.2. Terceiro juridicamente interessado ...................................................................................556

3.1.3. Ministério Público .....................................................................................................................557

3.1.4. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a 
intervenção ..................................................................................................................................558

3.2. Passiva .............................................................................................................................................................559

4. Competência para processar e julgar a ação rescisória ...........................................................................561

4.1. Generalidades ..............................................................................................................................................561

4.2. A competência para julgar rescisória contra decisão de juiz federal proferida nas 
causas internacionais do inciso II do art. 109 da Constituição Federal ...............................564

4.3. Ação rescisória de capítulo da decisão .............................................................................................564

4.4. Incompetência, primazia da decisão de mérito e o § 5º do art. 968 do CPC ...................565

5. O prazo para ajuizamento da ação rescisória ...............................................................................................568

5.1. Natureza: prazo de decadência legal .................................................................................................568

5.2. Regra geral .....................................................................................................................................................569

5.3. Prazo especial: ação rescisória relativa a processos que digam respeito a transfe-
rência de terras públicas rurais (art. 8º-C, Lei n. 6.739/1979) ...................................................570

5.4. Contagem do prazo. A ação rescisória e a coisa julgada parcial. ..........................................571

5.5. Prazo para a ação rescisória e juízo de inadmissibilidade do recurso .................................574

5.6. Regras especiais de contagem do prazo da ação rescisória ....................................................575

5.6.1. Contagem de prazo na ação rescisória por prova nova (art. 975, § 2º) ............575

5.6.2. Contagem de prazo na ação rescisória em razão de simulação ou 
fraude à lei (art. 975, § 3º) .....................................................................................................576

5.6.3. Regra de contagem de prazo de ação rescisória no caso de decisão 
que contrarie entendimento do STF sobre a constitucionalidade de lei 
ou ato normativo ......................................................................................................................577

5.6.3.1. Hipótese de rescindibilidade ...........................................................................577

5.6.3.2. Decisão do STF posterior à coisa julgada ..................................................578

5.6.3.3. Termo inicial do prazo para a ação rescisória ..........................................579

5.6.3.4. Modulação dos efeitos da decisão paradigma proferida pelo STF ... 579

5.6.3.5. Aplicação da regra especial às decisões que regulam relação 
jurídica permanente ou relação jurídica de trato continuado .........580

5.6.3.6. Direito transitório .................................................................................................582

6. Hipóteses de rescindibilidade .............................................................................................................................584

6.1. Generalidades ..............................................................................................................................................584

6.2. A causa de pedir na ação rescisória ....................................................................................................585

6.3. Hipóteses ........................................................................................................................................................586

6.3.1. Decisão produto de prevaricação, concussão ou corrupção .................................587

6.3.2. Impedimento do juiz ...............................................................................................................591

6.3.3. Incompetência absoluta do juízo.......................................................................................591

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 21

6.3.3.1. Generalidades ........................................................................................................591

6.3.3.2. Possibilidade de pedido de rejulgamento da causa .............................592

6.3.3.3. Rescisória por incompetência absoluta, princípio da boa-fé 
processual e regramento da incompetência no CPC ...........................593

6.3.4. Dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ...........595

6.3.4.1. Generalidades ........................................................................................................595

6.3.4.2. Decisão resultante de outros comportamentos contrários à 
boa-fé objetiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça ...........597

6.3.5. Simulação ou colusão das partes .......................................................................................599

6.3.6. Ofensa à coisa julgada ............................................................................................................603

6.3.6.1. Generalidades ........................................................................................................603

6.3.6.2. Conflito entre coisas julgadas .........................................................................603

6.3.7. Manifesta violação a norma jurídica .................................................................................605

6.3.7.1. Generalidades ........................................................................................................605

6.3.7.2. Princípio da legalidade ......................................................................................608

6.3.7.3. Texto versus norma jurídica .............................................................................609

6.3.7.4. Normas individuais e gerais: o sentido do termo “norma 
jurídica” no inciso V do art. 966 do CPC .....................................................610

6.3.7.5. O que é uma “manifesta violação” à norma jurídica? ...........................612

6.3.7.5.1. Generalidades ..................................................................................612

6.3.7.5.2. O n. 343 da súmula do STF ........................................................613

6.3.7.5.3. Violação manifesta à norma jurídica e direito à 
distinção. ............................................................................................614

6.3.7.6. O inciso V do art. 966 versus o § 15 do art. 525 e o § 8º do 
art. 535 do CPC ......................................................................................................615

6.3.8. Prova falsa ....................................................................................................................................617

6.3.8.1. Generalidades ........................................................................................................617

6.3.8.2. Decisão lastreada em prova ilícita que não seja falsa ..........................618

6.3.9. Prova nova....................................................................................................................................619

6.3.9.1. Generalidades ........................................................................................................619

6.3.9.2. O sentido da expressão “prova nova” ..........................................................621

6.3.9.3. Comprovação do momento da descoberta da prova nova ..............622

6.3.9.4. Referência a fatos controvertidos no processo originário. 
Impossibilidade de o revel ajuizar ação rescisória fundada 
em prova nova.......................................................................................................624

6.3.9.5. Suficiência da prova nova para alterar a conclusão do julga-
do rescindendo .....................................................................................................625

6.3.10. Erro de fato ..................................................................................................................................625

7. Aspectos do procedimento da ação rescisória ............................................................................................627

7.1. Petição inicial, improcedência liminar do pedido ........................................................................627

7.2. Depósito obrigatório .................................................................................................................................630

7.3. Valor da causa ..............................................................................................................................................634

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha22

7.4. Prazo de resposta do réu .........................................................................................................................635

7.5. Revelia na ação rescisória ........................................................................................................................636

7.6. Audiência preliminar de mediação ou conciliação. A autocomposição em ação 
rescisória .........................................................................................................................................................637

7.7. Reconvenção na ação rescisória...........................................................................................................637

7.8. Produção de provas na ação rescisória .............................................................................................638

7.9. Intervenção do Ministério Público ......................................................................................................640

7.10. Suspensão da execução da decisão rescindenda e tutela provisória na ação rescisó-
ria .......................................................................................................................................................................640

7.11. Tutela provisória de evidência na ação rescisória. .......................................................................642

8. Procedimento para o julgamento. O iudicium rescindens e o iudicium rescissorium ....................643

9. Eficácia temporal do julgamento rescindente .............................................................................................646

10. Recursos na ação rescisória ..................................................................................................................................648

11. Execução na ação rescisória .................................................................................................................................649

Capítulo 13  Reclamação .................................................................................651

1. Breve histórico da reclamação e sua evolução no Brasil .........................................................................651

2. Fundamentos da reclamação ..............................................................................................................................652

2.1. Aspectos constitucionais .........................................................................................................................652

2.2. A teoria dos poderes implícitos e a teoria da reserva legal .....................................................654

2.3. A previsão da reclamação em outras leis .........................................................................................655

2.4. O papel dos regimentos internos dos tribunais ............................................................................655

3. Natureza jurídica .......................................................................................................................................................656

3.1. Generalidades ..............................................................................................................................................656

3.2. Entendimento do STF a respeito da natureza jurídica da reclamação ................................659

3.3. Consequências da definição da natureza jurídica da reclamação ........................................661

3.3.1. Requisitos da petição inicial e capacidade postulatória ..........................................661

3.3.2. Decisão apta a formar coisa julgada .................................................................................661

3.3.3. Custas e honorários advocatícios na reclamação.  .....................................................661

3.4. Cabimento da reclamação em todos os tribunais .......................................................................663

3.5. Cabimento da reclamação contra decisão do próprio tribunal ...................................................663

4. Reclamação e decisão transitada em julgado ..............................................................................................664

5. Hipóteses de cabimento da reclamação (demanda típica, de fundamentação vinculada) .....665

5.1. Generalidades ..............................................................................................................................................665

5.2. Reclamação para preservação de competência do tribunal ...................................................667

5.3. Reclamação para garantir a autoridade da decisão do tribunal ............................................670

5.3.1. Generalidades .............................................................................................................................670

5.3.2. Reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vincu-
lante do STF .................................................................................................................................673

5.3.3. Reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribu-
nal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade .........677

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 23

5.3.3.1. Generalidades. A chamada “transcendência dos motivos 
determinantes”. ......................................................................................................677

5.3.3.2. Reclamação 4.374/PE do STF. A possibilidade de reclamação 
para revisar decisão proferida em ação declaratória de cons-
titucionalidade .......................................................................................................680

5.3.4. Reclamação para garantir a observância de precedente proferido em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de 
assunção de competência.....................................................................................................681

5.3.5. Reclamação para garantir a observância de precedente proferido em 
julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivo (art. 988, 
§5º, II, CPC) ...................................................................................................................................685

5.3.6. Reclamação contra decisões em Juizados Especiais Cíveis. Revogação 
da Resolução n. 12/2009-STJ pela Resolução 03/2016 do STJ ..............................687

5.4. A reclamação como instrumento para realização da distinção .............................................690

5.5. A reclamação como instrumento para interpretação da decisão do tribunal .................691

6. Legitimidade para a reclamação ........................................................................................................................693

6.1. Legitimidade ativa ......................................................................................................................................693

6.1.1. Generalidades .............................................................................................................................693

6.1.2. Capacidade processual do Ministério Público estadual para ajuizar 
reclamação perante tribunal superior..............................................................................693

6.2. Legitimidade passiva e intervenção do interessado ...................................................................696

7. Procedimento da reclamação ..............................................................................................................................697

7.1. Previsão legal ................................................................................................................................................697

7.2. Processo documental (prova pré-constituída) ...............................................................................697

7.3. Requisitos da petição inicial ...................................................................................................................698

7.4. Prevenção do relator .................................................................................................................................699

7.5. Indeferimento da petição inicial ou julgamento de improcedência liminar do pedi-
do pelo relator .............................................................................................................................................700

7.6. Tutela provisória na reclamação ..........................................................................................................701

7.7. Reclamação repetitiva ..............................................................................................................................702

7.8. Prazo para ajuizamento da reclamação ............................................................................................703

7.9. Relação entre recurso e reclamação (art. 988, § 6º, CPC) ..........................................................704

7.10. Intervenção do Ministério Público na reclamação .......................................................................704

8. Decisão que julga a reclamação .........................................................................................................................708

9. Recursos na reclamação .........................................................................................................................................708

Capítulo 14  Ação de Nulidade da Sentença (Querela Nullitatis) ...............711

1. Generalidades .............................................................................................................................................................711

2. Outros meios processuais para a querela nullitatis .....................................................................................714

3. Querela nullitatis e ação rescisória .....................................................................................................................715

4. Competência ...............................................................................................................................................................716

5. Querela nullitatis e preclusão ...............................................................................................................................717

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha24

PARTE 4 – INCIDENTES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL

Capítulo 15  Julgamento de Casos Repetitivos ............................................721

1. A litigiosidade em massa e as questões de direito repetitivas. Do processo coletivo da 
ação coletiva ao processo coletivo do julgamento de casos (“questões”) repetitivos................722

2. Outros mecanismos para a solução de casos repetitivos ........................................................................727

3. O julgamento de casos repetitivos no CPC ...................................................................................................729

4. Microssistema de julgamento de casos repetitivos e sua dupla função ..........................................729

5. Microssistema de julgamento de casos repetitivos e o processo do trabalho ..............................732

6. Parte geral que regula o julgamento de casos repetitivos .....................................................................733

6.1. Sistema adotado: causa-piloto ou causa-modelo? ......................................................................733

6.1.1. Generalidades .............................................................................................................................733

6.1.2. A opção brasileira .....................................................................................................................734

6.1.3. A desistência ou abandono do caso-piloto. A hipótese de causa-
-modelo no direito brasileiro ......................................................................................736

6.1.4. Conclusão parcial ......................................................................................................................737

6.1.5. A recorribilidade e o julgamento da causa-modelo ..................................................738

6.2. Regras que compõem o núcleo do microssistema de gestão e julgamento de casos 
repetitivos ......................................................................................................................................................740

6.2.1. Generalidades .............................................................................................................................740

6.2.2. Reconhecimento da conexão por afinidade, com suspensão dos pro-
cessos em que a questão a ser decidida se repete ....................................................740

6.2.3. Exercício do direito à distinção e revogação da suspensão indevida 
(art. 1.037, §§ 8º a 13) ..............................................................................................................742

6.2.4. Estímulo à desistência do processo, antes de proferida a sentença (art. 
1.040, §§ 1º a 3º, CPC) .............................................................................................................743

6.2.5. Comunicação ao órgão, ente ou agência reguladora, no caso de ques-
tão relacionada à prestação de serviço objeto de concessão, permis-
são ou autorização (arts. 985, § 2º, e 1.040, IV, CPC). Comunicação da 
instauração e da decisão .......................................................................................................744

6.2.6. Regramento do abandono (art. 976, § 1º, CPC) ...........................................................745

6.2.7. Regramento da competência para a concessão da tutela de urgência 
(arts. 982, § 2º, e 1.029, § 5º, III, CPC) ................................................................................745

6.2.8. Incorporação da decisão ao julgamento dos processos pendentes, 
sobrestados ou não (arts. 985, I, e 1.040, I e III, CPC).  ...............................................747

6.3. Microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios (art. 927, 
CPC) ..................................................................................................................................................................747

6.3.1. Generalidades .............................................................................................................................747

6.3.2. Divulgação e publicidade ......................................................................................................749

6.3.3. Participação ampliada: interessados e amicus curiae ................................................750

6.3.4. Intervenção do Ministério Público.....................................................................................753

6.3.5. Calendário processual (art. 191, CPC)...............................................................................754

6.3.6. Possibilidade de interposição de recurso pelo amicus curiae ................................756

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 25

6.3.7. Eficácia da decisão para processos futuros ....................................................................756

6.3.8. Procedimento para revisão da tese jurídica (superação do precedente 
obrigatório formado de modo concentrado) ...............................................................757

6.4. Outras regras comuns às espécies de julgamento de casos repetitivos ............................760

6.4.1. Seleção do caso representativo ..........................................................................................760

6.4.2. Identificação da questão a ser submetida a julgamento. O respeito à 
congruência .................................................................................................................................761

6.4.3. Decisão ..........................................................................................................................................762

6.4.3.1. Fundamentação. A relação com o art. 489, § 1º, CPC ..........................762

6.4.3.2. Elementos do acórdão do incidente de julgamento de casos 
repetitivos. Sumário dos argumentos examinados e núcleos 
decisórios .................................................................................................................763

6.4.4. Eficácia da decisão em relação a decisões já transitadas em julgado ...............767

6.4.5. Prevenção do relator que primeiro tiver afetado (art. 1.037, § 3º, CPC) ...........768

6.4.6. Instauração de mais de um procedimento para fixação de casos repe-
titivos. Litispendência e conexão entre os incidentes.  ............................................768

6.4.7. Prazo para julgamento – um ano (arts. 980 e 1.037, § 4º, CPC) ............................770

6.4.8. Prioridade de julgamento (arts. 980 e 1.037, § 4º, CPC) e exclusão da 
ordem cronológica de julgamento (art. 12, § 2º, III, CPC) .......................................770

6.4.9. Aplicação do regime de julgamento e gestão de casos repetitivos a 
qualquer processo, recurso ou incidente .......................................................................771

7. O incidente de resolução de demandas repetitivas ..................................................................................772

7.1. Natureza jurídica .........................................................................................................................................772

7.2. Requisitos de admissibilidade ...............................................................................................................773

7.3. Competência para admitir o IRDR. Irrecorribilidade da decisão que não admite o 
IRDR e possibilidade de repropositura do IRDR não admitido ...............................................777

7.4. Sustentação oral no juízo de admissibilidade do IRDR. .............................................................777

7.5. Confronto entre o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente 
de assunção de competência ................................................................................................................778

7.6. Fungibilidade entre incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de 
assunção de competência ......................................................................................................................779

7.7. Uniformização de jurisprudência ainda pendente de julgamento após o início da 
vigência do CPC-2015 ...............................................................................................................................780

7.8. Competência para o julgamento do IRDR. O IRDR, as causas de competência origi-
nária e os recursos ordinários no tribunal superior .....................................................................781

7.9. Legitimidade para instauração do IRDR ...........................................................................................783

7.10. Casos em que cabe o IRDR e momento de sua instauração ...................................................785

7.11. Custas (art. 976, § 5º, CPC) ......................................................................................................................786

7.12. Suspensão dos processos .......................................................................................................................787

7.12.1. Generalidades .............................................................................................................................787

7.12.2. Extensão da suspensão  .........................................................................................................788

7.12.3. Suspensão nacional dos processos ...................................................................................789

7.12.4. Início, duração e término do período de suspensão .................................................790

STJ00109428 - v.3 



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 – Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha26

7.12.5. Tutela provisória no incidente: interpretação provisória, em vez de 
suspensão dos processos ......................................................................................................791

7.13. Procedimento e julgamento do IRDR  ...............................................................................................793
7.14. A decisão de organização do incidente de resolução de demandas repetitivas e as 

suas funções..................................................................................................................................................794
7.15. Recursos no IRDR ........................................................................................................................................796
7.16. Ação rescisória .............................................................................................................................................800
7.17. IRDR e Juizados Especiais ........................................................................................................................800

8. Recursos especiais ou extraordinários repetitivos ......................................................................................803
8.1. Observação introdutória .........................................................................................................................803
8.2. Técnica de gestão dos recursos repetitivos pelo presidente ou vice-Presidente do 

tribunal de origem .....................................................................................................................................804
8.3. Legitimidade para provocar a instauração do incidente...........................................................807
8.4. Questão de direito que pode ser objeto do incidente...............................................................809
8.5. Poderes do relator ......................................................................................................................................809
8.6. Retratação do órgão recorrido em razão do julgamento do recurso extraordinário 

ou especial repetitivo................................................................................................................................811

Capítulo 16  Incidente de Assunção de Competência .................................813
1. Breve histórico legislativo ......................................................................................................................................813
2. Instrumento destinado a concretizar a tutela da segurança jurídica .................................................816
3. Competência e cabimento....................................................................................................................................817
4. Objetivos .......................................................................................................................................................................817
5. Microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios ..........................................818

5.1. Generalidades  .............................................................................................................................................818
5.2. Aplicação do núcleo desse microssistema ......................................................................................819
5.3. Aplicação das normas relativas à formação do precedente ....................................................820

5.3.1. Participação de amici curiae .................................................................................................820
5.3.2. Audiências públicas .................................................................................................................821
5.3.3. Reforço do dever de motivar ...............................................................................................821
5.3.4. Intervenção do Ministério Público.....................................................................................822
5.3.5. Publicidade ..................................................................................................................................823
5.3.6. Regras sobre superação .........................................................................................................823

5.4. Incidência das normas relativas à aplicação do precedente ...................................................824
6. Pressupostos do incidente de assunção de competência ......................................................................825
7. Legitimidade para provocar a instauração do incidente de assunção de competência 

ou para pedir a revisão da tese firmada em anterior incidente ...........................................................827
8. Competência ...............................................................................................................................................................829
9. Ordem cronológica para julgamento e aplicação ao incidente de assunção de compe-

tência ..............................................................................................................................................................................830
10. Recursos ........................................................................................................................................................................831

11. Desistência ou abandono da causa. Consequências no incidente de assunção de 
competência................................................................................................................................................................832

STJ00109428 - v.3 



SUMÁRIO 27

Capítulo 17   Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em 
Tribunal .......................................................................................835

1. A regra do full bench ................................................................................................................................................835

2. Divisão da competência funcional ....................................................................................................................837

3. Natureza jurídica da decisão. incidente de formação concentrada de precedente obri-
gatório. apelo ao respectivo Microssistema.  ................................................................................................840

4. Intervenção do ministério Público ....................................................................................................................841

5. decisão do incidente, coisa julgada e recurso ..............................................................................................841

6. casos em que se dispensa a instauração do incidente.............................................................................842

7. súmula vinculante do STF, n. 10 .........................................................................................................................843

8. Regra do full bench e decisão fundada em cognição sumária ..............................................................844

9. Regra do full bench e decisão proferida por turma recursal ..................................................................844

Capítulo 18  Pedido de Suspensão de Segurança ........................................847

1. Previsão legal ..............................................................................................................................................................847

2. Natureza jurídica do pedido de suspensão ...................................................................................................850

3. Legitimidade para o ajuizamento do pedido de suspensão .................................................................852

4. Competência para o pedido de suspensão ...................................................................................................854

5. Procedimento do pedido de suspensão .........................................................................................................855

6. Duração da suspensão concedida .....................................................................................................................856

7. Do agravo interno contra a decisão do pedido de suspensão .............................................................858

8. Da renovação do pedido de suspensão para o Tribunal Superior ......................................................859

9. Da suspensão para várias decisões similares e do requerimento de aditamento ........................861

10. Da possibilidade de utilização concomitante de agravo de instrumento e de pedido 
de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória ..................................................................................862

11. Do pedido de suspensão em Juizados Especiais Federais e em Juizados Especiais da 
Fazenda Pública .........................................................................................................................................................863

Bibliografia ....................................................................................................................................865

STJ00109428 - v.3 



----

Fredie Didier Jr. 

Hermes Zaneti Jr. 

Processo Coletivo 

2023 

l);I EDITORA
f fasPODIVM

www.editorajuspodivm.com.br 

STJ00116281 - V. 4



10:).__'l i e; J..
l}JI EDITORA
f' fasPODIVM

www.editorajuspodivm.com.br 

Rua Canuto Saraiva, 131 - Mooca - CEP: 03113- 010- São Paulo São Paulo 

Tel: (11) 3582.575.7 

• Contato: https://www.editorajuspodivm.com.br/central -de-relacionamento 

Copyright: Edições JusPODIVM 

Diagramação: Ana Paula Lopes Corrêa (aninha_lopescorrea) 

D556c Curso de Direito Processual Civil • v.4 Processo Coletivo • de acordo com a Nova Lei 

de Improbidade Administrativa/ Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. - 17.ed., rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Editora JusPodivm , 2023. 

704p. 

(Coleção Cursos) 

Inclui Bibliografia 

ISBN: 978·85-442-4208-7 

1. Direito Processual Cívil. 1. Didier Jr., Fredie.11. Zaneti Jr., Hermes. Ili. Título. 

CDD 341.46 

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM. 

t terminantemente proibida a reprodução total ou pardal desta obra, por qualquer meio ou processo. sem 

a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime 

descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis. 

A Ca, 

STJ00116281 - V. 4



Sumário
Nota dos autores à 17ª edição ............................................................................................................................. 19

Improbidade administrativa e processo coletivo: nota dos autores sobre o impacto da Lei n. 
14.230/2021 ..................................................................................................................................................................  23

Nota dos autores à 10ª edição .............................................................................................................................  35

Prefácio à 1ª edição ...................................................................................................................................................  41

Apresentação à 1ª edição .......................................................................................................................................  43

Capítulo 1  Introdução ao estudo do processo coletivo .................................................  47

1. Conceito de processo coletivo, ação coletiva e tutela jurisdicional coletiva ..........................  47

2. Três conceitos fundamentais para a compreensão do processo coletivo: grupo, membro
do grupo e condutor do processo coletivo ..........................................................................................  53

3. INSTRUMENTOS PARA A TUTELA DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS COLETIVAS NO DIREITO
BRASILEIRO: A AÇÃO COLETIVA E O JULGAMENTO DE CASOS/questões REPETITIVOS ....  55

4. A centralização de processos repetitivos como objeto da cooperação judiciária nacional
e instrumento da tutela coletiva ................................................................................................................  62

4.1. Generalidades .......................................................................................................................................  62

4.2. Centralização e modificação de competência ........................................................................  65

5. O processo coletivo como espécie de “processo de interesse público” (public law litiga-
tion): Interesse público primário e interesse público secundário no controle jurisdicional 
de políticas públicas ........................................................................................................................................  69

5.1. Generalidades .......................................................................................................................................  69

5.2. Modelo experimentalista de reparação e medidas estruturantes (structural injunc-
tions e specific performance) ............................................................................................................  72

5.3. Interesse público primário e interesse público secundário ..............................................  74

5.4. A implementação e controle de políticas públicas por parte do Poder Judiciário 
(judicial activism, judicial restraint e ativismo judicial seletivo): ativismo da lei e da 
Constituição em matéria de políticas públicas no Brasil ....................................................  76

5.5. Para além da “politização da justiça” em uma democracia de direitos: uma con-
clusão parcial .........................................................................................................................................  81

6. O microssistema processual coletivo, o papel do Código de Defesa do Consumidor e o
diÁlogo dAS fontes com o cpc-2015 (era da recodificação) ..........................................................  86

6.1. Generalidades .......................................................................................................................................  86

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.8

6.2. O CDC como um “Código de Processo Coletivo Brasileiro” ...............................................  89

6.3. O microssistema do processo coletivo. As relações entre o CPC-2015 e o direito 
processual coletivo .............................................................................................................................  92

7. Legislação e procedimentos relacionados à tutela coletiva: procedimento comum das
causas coletivas (art. 21 da LACP e art. 90 do CDC) ..........................................................................  97

8.  Cultura brasileira da tutela jurídica coletiva .........................................................................................  101

Capítulo 2  Situações jurídicas coletivas: direitos coletivos lato sensu (difusos, cole-

tivos e individuais homogêneos) e casos repetitivos .........................................................  103

1. Introdução ...........................................................................................................................................................  103

2. Conceito formal (estrutural) de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos .....  105

2.1. Direitos ou “interesses”? ....................................................................................................................  105

2.2. Direitos difusos .....................................................................................................................................  112

2.3. Direitos coletivos stricto sensu .....................................................................................................  113

2.4. Direitos individuais homogêneos .................................................................................................  114

2.4.1. Generalidades .......................................................................................................................  114

2.4.2. Direitos individuais homogêneos como direitos coletivos: visão crítica da 
doutrina dos “direitos individuais coletivamente tratados” ...............................  118

2.4.3. O julgamento do RE n. 631.111/GO: Núcleo de Homogeneidade e Margem 
de Heterogeneidade ..........................................................................................................  121

3. Titularidade dos direitos coletivos lato sensu: direitos subjetivos coletivos ...........................  122

4. Critérios para a identificação do direito objeto da ação coletiva ................................................  125

5. Dos direitos coletivos aos conflitos coletivos: a adequação do processo coletivo às
peculiaridades do caso levado a julgamento. A proposta de Edilson Vitorelli ......................  128

5.1. Introdução ..............................................................................................................................................  128

5.2. Litígios coletivos de difusão global .............................................................................................  129

5.3. Litígios coletivos de difusão local .................................................................................................  130

5.4. Litígios coletivos de difusão irradiada ........................................................................................  131

5.5. Cumulação de litígios de difusão irradiada com litígios globais e locais ...................  134

5.6. Conclusão ................................................................................................................................................  136

6. Situações jurídicas coletivas passivas ......................................................................................................  137

7. Ação repetitiva, ação pseudoindividual, ação relativa a relação jurídica plurilateral indi-
visível e ação individual com alcance coletivo: distinções e posturas do juiz .......................  137

8. Tópicos especiais ..............................................................................................................................................  140

8.1.  Superendividamento e tutela coletiva .......................................................................................  140

8.2. Tutela coletiva do direito fundamental à proteção dos dados pessoais .....................  142

Capítulo 3  Normas fundamentais da tutela jurisdicional coletiva ..............................  147

1. Consideração introdutória ............................................................................................................................  147

2. Princípio do devido processo legal coletivo  ........................................................................................  148

STJ00116281 - V. 4



SUMÁRIO 9

2.1. Generalidades .......................................................................................................................................  148

2.2. Regra da adequada legitimação  ..................................................................................................  150

2.3. Adequada certificação do processo coletivo ...........................................................................  151

2.4. Informação e publicidade adequadas  .......................................................................................  154

2.4.1. Princípio da adequada notificação dos membros do grupo ............................  155

2.4.2. Regra da informação aos órgãos competentes para propositura da ação 
coletiva, sobre a instauração do processo coletivo e sobre o resultado do 
seu julgamento .....................................................................................................................  157

2.5. Princípio da competência adequada  .........................................................................................  159

3. Princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo ..............................  163

4. Princípio da indisponibilidade da demanda coletiva. O problema da desistência da ação
coletiva ..................................................................................................................................................................  166

5. Postulado hermenêutico do microssistema: aplicação integrada das leis para a tutela
coletiva (diálogo de fontes) .........................................................................................................................  169

6. Reparação integral do dano ........................................................................................................................  171

7. Princípios da não taxatividade e atipicidade (máxima amplitude) da ação e do processo
coletivo..................................................................................................................................................................  171

7.1. Generalidades .......................................................................................................................................  171

7.2. O mandado de segurança coletivo como instrumento processual para a tutela de 
direitos difusos ......................................................................................................................................  173

7.3. O habeas corpus coletivo ..................................................................................................................  175

8. Princípio da predominância de aspectos inquisitoriais no processo coletivo .......................  177

9. Princípio da primazia da decisão de mérito do processo coletivo em relação à decisão
de mérito do processo individual .............................................................................................................  181

Capítulo 4  Competência ....................................................................................................  183

1. Princípio da competência adequada .......................................................................................................  183

2. Competência territorial ..................................................................................................................................  184

2.1. Distinção entre competência funcional e competência territorial absoluta .............  184

2.2. A competência para a ação civil pública como hipótese de competência territorial 
absoluta ...................................................................................................................................................  185

2.3. Competência quando o dano ou o ilícito for nacional  ......................................................  187

2.4. Competência quando o dano ou o ilícito for regional ........................................................  191

2.5. Competência quando o dano ou o ilícito for estadual .......................................................  196

2.6. Ação popular ambiental e ação civil pública ambiental: “distinção” em relação a 
tradicional jurisprudência da competência do domicílio do cidadão. Decisão do 
STJ e princípio da competência adequada ..............................................................................  196

3. Juízos com competência para processar e julgar “ações coletivas” ............................................  199

4. Competência material, conflitos coletivos multipolares e litispendência por duplicidade
com autores diferentes ..................................................................................................................................  201

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.10

5. O Tema 1.075 do STF (RE n. 1.101.937/SP) e a competência em caso de dano regional
ou nacional para as ações Coletivas .........................................................................................................  204

6. Outras hipóteses de competência da Justiça Federal para processar e julgar ação cole-
tiva ..........................................................................................................................................................................  206

7. Competência do STF para as ações coletivas que envolvam conflitos entre estados ou
entre esses e a União (Art. 102, I, “f”, CF/88) ..........................................................................................  207

8. Casos extraordinários de competência originária do STF para julgar a ação popular .......  208

9. Competência para julgamento de ação civil pública sobre poluição visual por propa-
ganda política: Justiça Eleitoral ou Justiça Comum?  .......................................................................  209

10. Competência internacional? Litígios transnacionais, transfronteiriços e cooperação in-
ternacional em ações coletivas ......................................................................................................................  211

Capítulo 5  Conexão e litispendência entre ações coletivas ...........................................  217

1. Conexão ................................................................................................................................................................  217

1.1. Considerações gerais sobre a conexão ......................................................................................  217

1.2. A conexão e a prevenção na tutela jurisdicional coletiva ..................................................  220

1.3. Cooperação jurisdicional nacional e a conexão probatória  (art. 69, CPC) .................  222

1.4. Conexão após o julgamento de uma das ações coletivas: art. 55, § 1º, CPC, n. 235 
da súmula do STJ e a distinção feita no CC n. 144.922/MG, STJ .....................................  223

2. Litispendência ....................................................................................................................................................  223

2.1. Considerações gerais sobre a litispendência ...........................................................................  223

2.2. Litispendência entre demandas coletivas.................................................................................  225

2.2.1. Generalidades. Litispendência entre demandas coletivas propostas por 
legitimados diversos...........................................................................................................  225

2.2.2. Efeito da litispendência entre demandas coletivas com partes distintas ...  226

2.2.3. Identidade da situação jurídica substancial deduzida ........................................  228

2.2.4. Litispendência entre as demandas coletivas que tramitam sob procedi-
mentos diversos ...................................................................................................................  229

2.2.5. Há litispendência entre uma ação coletiva que versa sobre direitos difusos 
e outra que versa sobre direitos individuais homogêneos? .............................  231

3. Relação entre a ação coletiva e a ação individual ..............................................................................  232

3.1. A ação coletiva não induz litispendência para a ação individual ...................................  232

3.2. O pedido de suspensão do processo individual. A ciência inequívoca da existência 
do processo coletivo e o ônus do demandado de informar o autor individual ......  233

3.3. A desistência do mandado de segurança individual em razão da pendência do 
mandado de segurança coletivo. Art. 22, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Possível 
inconstitucionalidade. Apelo ao microssistema .....................................................................  236

3.4. Há continência entre ação coletiva e ação individual? .......................................................  238

3.5. O direito à autoexclusão (right to opt out) no microssistema brasileiro de tutela 
coletiva .....................................................................................................................................................  239

3.6. Possibilidade de suspensão do processo individual independentemente de re-
querimento da parte (art. 313, V, a do CPC) ............................................................................  241

STJ00116281 - V. 4



SUMÁRIO 11

3.7. Comunicação da existência de processos repetitivos ou outro fato que possa dar 
ensejo ao ajuizamento de ação coletiva (art. 7º da Lei n. 7.347/1985 e art. 139, X, 
do CPC) ....................................................................................................................................................  245

Capítulo 6  Legitimação ad causam nas ações coletivas .................................................  247

1. Natureza jurídica da legitimação coletiva ..............................................................................................  247

2. Legitimação extraordinária coletiva decorrente de negócio processual: impossibilidade,
como regra ..........................................................................................................................................................  251

3. Legitimação ativa .............................................................................................................................................  252

4. Características da legitimação coletiva ...................................................................................................  254

5. O problema do interesse do substituto ..................................................................................................  256

6. Controle jurisdicional da legitimação coletiva .....................................................................................  259

6.1. Generalidades .......................................................................................................................................  259

6.2. Notas sobre o controle da “representação adequada” no direito estrangeiro ..........  266

6.3. Legitimação adequada nos litígios de difusão global, local ou irradiada: a tensão 
entre legitimação e participação. A contribuição de Edilson Vitorelli ..........................  269

6.4. Legitimação do Ministério Público: relevância social objetiva e subjetiva para a 
tutela de direitos individuais homogêneos .............................................................................  273

6.5. Síntese conclusiva ...............................................................................................................................  275

7. Consequência da falta de legitimação coletiva ativa .......................................................................  275

8. Legitimidade ativa das Defensorias Públicas .......................................................................................  276

9. “Legitimidade ad causam ou ad processum” no mandado de segurança coletivo. Pers-
pectivas .................................................................................................................................................................  284

10. Substituição processual das associações versus representação processual mediante
autorização (RE n. 573.232/SC, Tema 82, e o RE N. 612.043/PR, tema 499).............................  287

11. Outros problemas relacionados à legitimidade ativa do Ministério Público .........................  296

Capítulo 7  Intervenção de terceiros ..................................................................................  297

1. Assistência ...........................................................................................................................................................  297

1.1. Premissa geral para o exame do interesse jurídico que justifica a intervenção como 
assistente .................................................................................................................................................  297

1.2. Causas que versam sobre direitos difusos e coletivos stricto sensu ..............................  299

1.2.1. Intervenção do indivíduo .................................................................................................  299

1.2.2. Intervenção de um colegitimado .................................................................................  300

1.2.3. Intervenção do indivíduo legitimado à propositura de ação popular .........  301

1.3. Assistência nas causas que versem sobre direitos individuais homogêneos (art. 
94 do Código de Defesa do Consumidor) ................................................................................  302

1.4. Assistência na ação popular ............................................................................................................  304

2. Intervenção de amicus curiae em ações coletivas ..............................................................................  306

3. Intervenção móvel da pessoa jurídica interessada na ação popular (despolarização da
demanda) .............................................................................................................................................................  307

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.12

3.1. Generalidades .......................................................................................................................................  307

3.2. Intervenção móvel da pessoa jurídica de direito privado e a Lei n. 12.846/2013 ...  311

4. A denunciação da lide em ação civil pública .......................................................................................  311

4.1. Generalidades .......................................................................................................................................  311

4.2. A denunciação da lide e o chamamento ao processo nas causas coletivas de 
consumo ..................................................................................................................................................  314

5. Intervenção de legitimado extraordinário para a defesa de direitos coletivos (lato sensu)
como assistente simples em processo individual ..............................................................................  317

6. Intervenção dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos e na formação
de precedentes ..................................................................................................................................................  320

6.1. Generalidades .......................................................................................................................................  320

6.2. Intervenção dos membros de grupo no incidente de julgamento de casos repe-
titivos como nova espécie de intervenção de terceiro .......................................................  321

6.3. Contribuição argumentativa e grau de interesse na controvérsia: os filtros para a 
avaliação da admissibilidade da intervenção ..........................................................................  322

7. Intervenção do membro do grupo na ação coletiva passiva .......................................................  327

Capítulo 8  Procedimentos investigatórios, inquérito civil e produção antecipada de 

prova .........................................................................................................................................  329

1. Procedimentos administrativos e justiça coletiva multiportas .....................................................  329

2. Inquérito civil ......................................................................................................................................................  330

2.1. Noções gerais do inquérito civil como matriz dos procedimentos administrativos 
preparatórios .........................................................................................................................................  330

2.2. Inquérito civil e inquérito policial .................................................................................................  333

2.3. Efeitos do inquérito civil e dos procedimentos administrativos preparatórios ........  334

2.4. Discussões em torno do possível objeto do inquérito civil e dos procedimentos 
administrativos. O problema do inquérito civil em matéria eleitoral ...........................  337

2.5. Inquérito civil, procedimentos administrativos e princípio do contraditório: pro-
cessualização dos procedimentos ................................................................................................  339

2.6. Inquérito civil, procedimento administrativo e princípio da publicidade ..................  344

2.7. Instauração .............................................................................................................................................  348

2.8. Representação anônima: possibilidade .....................................................................................  351

2.9. Inquérito civil, procedimento administrativo e compromisso de ajustamento de 
conduta ....................................................................................................................................................  352

2.10. Arquivamento .......................................................................................................................................  353

2.11. Reabertura do inquérito civil ou procedimento administrativo e a reapreciação 
de provas .................................................................................................................................................  358

2.12. O inquérito civil, processos e procedimentos administrativos e os crimes relaciona-
dos: falso testemunho, deixar de prestar informações e denunciação caluniosa ...  359

3. Inquérito civil e produção antecipada de prova .................................................................................  362

3.1. Inquérito civil e produção antecipada de prova ....................................................................  362

STJ00116281 - V. 4



SUMÁRIO 13

3.2. O CPC e a antecipação de prova não urgente (arts. 381-383, CPC). A produção de 
prova para futura ação coletiva independentemente da instauração do inquérito 
civil. ............................................................................................................................................................  364

4. Simultaneidade de procedimentos investigatórios para apurar o mesmo fato (inquérito
penal e cível) e prova emprestada ............................................................................................................  367

5. Princípio da duração razoável .....................................................................................................................  369

6. Recomendações e ombudsman (“defensor del pueblo”) ................................................................  369

7. Cadastro nacional das ações coletivas, inquéritos civis e compromissos de ajustamento
de conduta – comitê executivo nacional e núcleos das ações coletivas (NAC) ....................  373

Capítulo 9  Prescrição e decadência das situações jurídicas coletivas ..........................  377

1. Generalidades ....................................................................................................................................................  377

2. Classificação dos direitos: direitos-prestação, direitos-poder (direitos potestativos) e
direitos-dever .....................................................................................................................................................  379

3. A imprescritibilidade das ações coletivas ..............................................................................................  381

4. Regras expressas sobre prescrição e decadência na tutela coletiva ..........................................  383

5. Prescrição e ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos. O julga-
mento do REsp. n. 1.070.896/SC pelo Superior Tribunal de Justiça ...........................................  386

5.1.  Generalidades .......................................................................................................................................  386

5.2. O julgamento do RESP 1.736.091/PE pelo Superior Tribunal de Justiça e o retorno 
do tema da prescrição .......................................................................................................................  389

6. Prazo quinquenal para as execuções decorrentes de ações coletivas ......................................  391

7. (im)prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário....................................................  392

8. Início da fluência, impedimento, suspensão e interrupção. Aplicação subsidiária do
CDC .........................................................................................................................................................................  395

9. A propositura de uma ação coletiva interrompe o prazo prescricional para a ação indi-
vidual? ...................................................................................................................................................................  399

10. Outras Discussões: protesto para impedir prescrição, a legitimidade e o início do prazo
prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva ...............................  401

Capítulo 10  Autocomposição nos conflitos coletivos (justiça multiportas e tutela 

adequada em litígios coletivos) .............................................................................................  405

1. Generalidades. Justiça Multiportas (Multi-door Justice) como justiça adequada ..................  406

2. Da alternatividade à adequação ................................................................................................................  408

3. Da possibilidade de autocomposição nos processos coletivos e da impossibilidade de
renúncia ao direito em que se funda a ação coletiva.......................................................................  409

4. O compromisso de ajustamento de conduta: extrajudicial e judicial .......................................  412

4.1. Generalidades .......................................................................................................................................  412

4.2. Órgãos públicos legitimados: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia 
Pública (legitimados para o compromisso extrajudicial ou judicial) e os demais 
colegitimados (legitimados para o compromisso judicial)................................................  416

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.14

4.3. A concreção de direitos e deveres a partir dos compromissos de ajustamento de 
conduta ....................................................................................................................................................  418

4.4. A utilização da produção antecipada de provas como instrumento que estimula 
a autocomposição ...............................................................................................................................  419

4.5. O art. 26 da LINDB e o compromisso de ajustamento de conduta ............................... 420

5. Audiência preliminar de mediação ou conciliação (Art. 334, CPC)............................................. 422

6. Controle da autocomposição pelo juiz. A POSSIBILIDADE DE O JUIZ PARTICIPAR DO
PROCEDIMENTO DE AUTOCOMPOSIÇÃO E O dever de controle do mérito do acordo e
da adequada representação ........................................................................................................................ 425

7. Limites à autocomposição nos processos coletivos .......................................................................... 430

8. Outras ponderações contra o acordo judicial: fiscalização do desequilíbrio econômico
e de informações entre as partes .............................................................................................................. 432

9. O princípio da primazia do julgamento de mérito, tutela integral do direito, disparidade
econômica e a necessidade de produção de prova adequada para a conciliação ou
mediação: coisa julgada rebus sic stantibus e a contingent res judicata.................................... 433

10. A possibilidade de impugnação pelos colegitimados por meio do recurso de terceiro
interessado e outras ações de impugnação autônomas ................................................................ 435

11. Negócios jurídicos processuais coletivos ...............................................................................................  437

12. Design de Sistemas de Disputas (DSD) ...................................................................................................  440

13. Acordos coletivos opt in para tutela de direitos individuais homogêneos: ADPF 165/DF  442

14. Arbitragem coletiva: primeiros passos. ...................................................................................................  444

Capítulo 11  Aspectos gerais do processo coletivo ..........................................................  449

1. O pedido na ação coletiva ............................................................................................................................  449

1.1. Interpretação do pedido ..................................................................................................................  449

1.2. O pedido de indenização por dano moral coletivo ..............................................................  450

1.3. Ações coletivas e o controle de constitucionalidade ...........................................................  455

1.4. Ação coletiva em matéria tributária ............................................................................................  458

1.5. Ação civil pública em matéria previdenciária .........................................................................  460

1.6. Ação civil pública em matéria de FGTS ......................................................................................  462

2. Abandono em ações coletivas ....................................................................................................................  462

3. Desistência em ações coletivas ..................................................................................................................  463

4. A reconvenção ...................................................................................................................................................  464

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova ...........................................................................................  467

6. Audiência pública .............................................................................................................................................  467

7. Audiência pública extrajudicial e Ministério Público ........................................................................  472

8. Tutela provisória nos processos coletivos ..............................................................................................  475

8.1. Generalidades .......................................................................................................................................  475

8.2. Relações entre a tutela provisória coletiva e a tutela provisória individual ...............  479

8.3. Estabilização da tutela provisória satisfativa e o processo coletivo ..............................  481

STJ00116281 - V. 4



SUMÁRIO 15

9. Litigância de má-fé e despesas processuais .........................................................................................  482

9.1. Regime jurídico geral de adiantamento de custas processuais e pagamento de 
honorários advocatícios de sucumbência nas ações coletivas. A questão específica 
da prova pericial ...................................................................................................................................  482

9.2. Outros possíveis condenados em razão da litigância de má-fé ......................................  486

9.3. Condenação do Ministério Público: responsabilidade da Fazenda Pública ...............  489

9.4. Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/1985 ................................................................................................  490

10. A atuação do Ministério Público nas ações coletivas .......................................................................  491

10.1. Litisconsórcio entre Ministérios Públicos e o problema da competência ..................  491

10.2. A questão do enunciado n. 489 da súmula STJ e a cooperação judiciária nacional. ...... 497

10.3. Intervenção como fiscal da ordem jurídica ..............................................................................  501

10.4. Ministério Público e os direitos individuais homogêneos. ................................................  503

10.4.1 Generalidades: função promocional dos relevantes interesses sociais........  503

10.4.2. A legitimação do Ministério Público para a liquidação e execução de 
direitos individuais homogêneos .................................................................................  507

10.5. Ministério Público e o seguro decorrente do DPVAT: cancelamento do enunciado 
n. 470 da súmula do STJ ...................................................................................................................  510

10.6. Ministério Público e proteção ao erário .....................................................................................  511

11. Peculiaridades em relação aos recursos .................................................................................................  511

11.1. O interesse recursal .............................................................................................................................  511

11.2. O efeito suspensivo da apelação ..................................................................................................  512

11.3. Remessa necessária ............................................................................................................................  513

11.3.1. Generalidades .........................................................................................................................  513

11.4. Agravo de instrumento na ação popular ..................................................................................  515

Capítulo 12  Coisa julgada ..................................................................................................  517

1. Noções gerais sobre o regime jurídico da coisa julgada .................................................................  517

2. Regime jurídico da coisa julgada coletiva .............................................................................................  520

2.1. Nota introdutória .................................................................................................................................  520

2.2. Coisa julgada coletiva nas ações que versam sobre direitos difusos ou coletivos .  521

2.3. Coisa julgada coletiva nas ações que versam sobre direitos individuais homogê-
neos ...........................................................................................................................................................  524

2.3.1. Generalidades .......................................................................................................................  524

2.3.2. Aplicação da coisa julgada secundum eventum probationis aos direitos 
individuais homogêneos e o acórdão proferido no REsp nº 1.302.596/SP 
(caso Vioxx) .............................................................................................................................  525

2.4.  Relação entre legitimidade, definição do grupo e coisa julgada ...................................  528

3. Repercussão da coisa julgada coletiva no plano individual (§§ 2º e 3º do Art. 103 do
CDC) .......................................................................................................................................................................  529

3.1. Generalidades .......................................................................................................................................  529

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.16

3.2. O autor da ação popular e a coisa julgada pro et contra...................................................  532

4. Críticas à extensão da coisa julgada ao plano individual secundum eventum litis ..............  533

5. Transporte in utilibus da coisa julgada penal coletiva para a esfera coletiva e individual
(Art. 103º, § 4º, CDC) .......................................................................................................................................  539

6. Coisa julgada no mandado de segurança coletivo ...........................................................................  540

7. Coisa julgada coletiva e os diversos procedimentos para a tutela coletiva ...........................  542

8. Inexistência de limite territorial para a coisa julgada coletiva: o julgamento do RE n.
1.101.937/SP pelo STF (tema 1.075 de repercussão geral) e o reconhecimento da in-
constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 na redação que lhe foi dada pela

Lei n. 9.494/1997 ............................................................................................................................................... 543

Capítulo 13  Liquidação e execução da sentença ............................................................. 547

1. A liquidação da sentença coletiva ............................................................................................................  547

1.1. Conceito de liquidação .....................................................................................................................  547

1.2. Processo de liquidação, fase de liquidação e liquidação incidental ..............................  550

1.2.1. A fase de liquidação (ou liquidação-fase) .................................................................  550

1.2.2. O processo de liquidação .................................................................................................  551

1.2.3. A liquidação incidental (ou liquidação-incidente) ................................................  552

1.2.4. Síntese ......................................................................................................................................  553

1.3. A liquidação da sentença genérica proferida em processo em que se discutem 
direitos individuais homogêneos. Liquidação individual por legitimação ordinária 
e liquidação coletiva por substituição processual (legitimação extraordinária) ......  554

1.4. Liquidação de sentença proferida em processo coletivo em que se discutem 
direitos difusos ou coletivos em sentido estrito (prestações pecuniárias) .................  556

1.5. A fluid recovery ....................................................................................................................................  557

1.5.1. Generalidades .......................................................................................................................  557

1.5.2. Alternativas atípicas à fluid recovery do art. 100 do CDC ..................................  560

2. Execução da sentença no processo coletivo ........................................................................................  562

2.1. Generalidades .......................................................................................................................................  562

2.2. O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD, Art. 13 da Lei nº 7.347/1985) ..........  565

2.3. A execução da sentença genérica na ação coletiva sobre direitos individuais 
homogêneos. O problema da legitimidade ativa .................................................................  569

2.4. Execução fundada em sentença penal coletiva condenatória ........................................  575

2.5. Execução coletiva fundada em título extrajudicial. O paradigma da execução das 
decisões do CADE ................................................................................................................................  576

2.6. Execução de decisão que determina a implantação de política pública. A possi-
bilidade de uma execução negociada........................................................................................  578

2.7. Delegação de atividade executiva para entidades de infraestrutura específica (EIE): 
Claims Resolution Facilities .............................................................................................................  579

2.7.1. Generalidades .......................................................................................................................  579

STJ00116281 - V. 4



SUMÁRIO 17

2.7.2. A possibilidade de constituição de entidades de infraestrutura específica 
para a resolução de conflitos coletivos no Brasil ...................................................  582

2.7.3. Interface entre o público e o privado .........................................................................  582

2.7.4. Necessidade de controle público da atividade desenvolvida pela entidade 
de infraestrutura específica .............................................................................................  584

2.7.5. Necessidade de consentimento informado .............................................................  586

2.7.6. Autocomposição adequada ............................................................................................  587

2.8. Regime jurídico das despesas processuais na execução coletiva ..................................  589

2.9. Execução de sentença coletiva não impugnada pela Fazenda Pública e honorários 
advocatícios de sucumbência (súmula do STJ, n. 345, e o art. 85, § 7º, do CPC) .....  589

2.10. Execução provisória da sentença coletiva ..................................................................................  595

3. Competência para a liquidação e execução coletivas ......................................................................  596

Capítulo 14  Processo estrutural ........................................................................................  599

1. Histórico do assunto .......................................................................................................................................  599

2. Conceitos  ............................................................................................................................................................  601

2.1. Problema estrutural ............................................................................................................................  602

2.2.  Processo estrutural ..............................................................................................................................  605

2.3.  Decisão estrutural ................................................................................................................................  607

3. Características  ...................................................................................................................................................  609

3.1. Características típicas, mas não essenciais: a multipolaridade, a coletividade e a 
complexidade ........................................................................................................................................  609

3.2. Características essenciais: o problema estrutural, a implementação de um estado 
ideal de coisas, o procedimento bifásico e flexível, e a consensualidade ..................  614

4. Procedimento .....................................................................................................................................................  614

4.1. Flexibilidade intrínseca e consensualidade ..............................................................................  614

4.2. As duas fases do processo estrutural: o standard do processo falimentar .................  615

4.2.1. Primeira fase: constatação do estado de desconformidade e decisão es-
trutural que estabelece uma meta a ser atingida (um novo estado de 
coisas) .......................................................................................................................................  616

4.2.2. Segunda fase: implementação da meta estabelecida na decisão estrutu-
ral ................................................................................................................................................  617

4.2.2.1. Definição do tempo, modo e grau de reestruturação, do regime de tran-
sição e da forma de avaliação/fiscalização das medidas estruturantes .......  618

4.2.2.2.  Liquidação estrutural .........................................................................................................  626

4.2.2.3. Decisões em cascata ..........................................................................................................  627

4.3. Algumas técnicas de flexibilização do procedimento no processo estrutural .........  629

4.3.1. Atenuação das regras da congruência objetiva externa e da estabilização 
objetiva da demanda, com possibilidade de alteração do objeto ................  629

4.3.2. Legitimidade democrática pela abertura do processo à participação de 
terceiros ...................................................................................................................................  632

4.3.3. Atipicidade dos meios probatórios ..............................................................................  633

STJ00116281 - V. 4



CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 4 – Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.18

4.3.4. Atipicidade das medidas executivas. Delegação de atividade executiva 
para entidades de infraestrutura específica (EIE): Claims Resolution Faci-
lities ............................................................................................................................................  634

4.3.5.  Atipicidade da cooperação judiciária..........................................................................  636

4.4. Adoção do procedimento comum do CPC, com trânsito de técnicas .........................  638

Capítulo 15  Processo Coletivo Passivo .............................................................................  641

1. Nota introdutória ..............................................................................................................................................  641

2. Conceito e classificação das ações coletivas passivas. As situações jurídicas passivas
coletivas: deveres e estados de sujeição difusos, coletivos e individuais homogêneos ...  641

3. Exemplos de ações coletivas passivas .....................................................................................................  645

4. Aplicação subsidiária das regras do processo coletivo ativo ........................................................  652

5. Coisa julgada no processo coletivo passivo .........................................................................................  654

5.1. Consideração geral .............................................................................................................................  654

5.2. Coisa julgada nas ações coletivas passivas propostas contra deveres ou estados 
de sujeição difusos ou coletivos stricto sensu ........................................................................  654

5.3. Coisa julgada nas ações coletivas passivas propostas contra deveres individuais 
homogêneos..........................................................................................................................................  656

6. Consideração final ............................................................................................................................................  658

Bibliografia ...............................................................................................................................  661

STJ00116281 - V. 4


	v.1
	v.2
	v.3
	v.4



