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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PROF. RAFAEL T. G. DE CARVALHO

Amig@s do Ouse,

Para aqueles que estudam para procuradorias, sem dúvidas, a matéria de 
Processo Civil é elemento basilar. 

O domínio dos conceitos básicos desta matéria permite a assimilação e 
evolução em outros temas específicos da ciência processual, como as ações coletivas, as 
peculiaridades da Fazenda Pública em juízo etc.

Por isso este curso se debruçará bastante sobre os pilares da ciência processual. 
O escopo será fornecer ao aluno elementos para que evolua cada vez mais nesta tão 
importante matéria. 

O método empregado na produção do material será apresentar ao aluno os 
conceitos básicos e detalhá-los por meio dos vídeos inseridos nos “QR Codes”. A depender 
do conteúdo, posterior ao vídeo, será elaborada uma tabela visando facilitar a memorização.

De minha parte, firmo o esforço para a entrega do melhor material possível, 
dentro da proposta do curso, da parte dos alunos, desejo uma boa jornada neste grande 
desafio rumo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba.  

Rafael T. G de Carvalho
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META 4
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

TEMA: Art. 1º ao 138. Normas fundamentais. Função Jurisdicional. 
Jurisdição e Ação. Dos limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação 
Internacional. Competência Interna. Sujeitos do Processo. Partes e 
Procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. 

1. JURISDIÇÃO.

Antes de adentrarmos propriamente ao texto legal, importante trabalhar os 
conceitos principais do Processo enquanto ciência.

São eles: jurisdição, ação e processo. Este tópico focará no primeiro, abordando 
o conceito, as características e os princípios. Ao final, serão elaboradas perguntas para 
assimilar e aprofundar a matéria. 

Vamos ao conteúdo. 

Por jurisdição se entende a atuação do Estado que visa resolver uma situação de 
crise jurídica, aplicando o direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-o com definitividade 
e buscando, então, a pacificação social. 

Palavras chave: atuação do Estado, crise jurídica, resolução, aplicar o direito 
objetivo, pacificação social. 

O conceito de jurisdição possui três abordagens distintas, conforme o vídeo 
explicativo.

Quais são as características da Jurisdição?

Caráter substitutivo Em regra, substitui a vontade das partes pela vontade da lei, 
aplicada ao caso concreto. 
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Lide

Conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida 
(Carnelutti). 
O choque de interesses surge antes do processo, quando dois 
sujeitos divergem sobre certo bem da vida. 

Inércia

“Ne procedtaiudexexofficio”. A movimentação inicial da 
jurisdição é condicionada à provocação do interessado, para 
com isso manter a imparcialidade do juiz, não transformar um 
conflito jurídico num conflito social, pois as parte podem buscar 
se entender antes, e possibilitar os meios alternativos de solução 
dos conflitos. 

Definitividade
A jurisdição, no sistema jurídico brasileiro, é a única função 
estatal com o poder de decidir de modo definitivo e imutável 
(respeitada por todos, inclusive outros poderes)

Há jurisdição sem lide?

Quais são os princípios da jurisdição?

Investidura

Refere-se à investidura no cargo público de juiz. No Brasil, 
a investidura decorre da posse no cargo de magistrado, 
por meio de concurso público. Este é o meio legitimado, 
constitucionalmente, como a regra para o exercício da 
jurisdição. 

Indelegabilidade

Como múnus público que é, o titular do exercício não a pode 
delegar, seja para outros Poderes (aspecto externo), seja 
para outro juiz (aspecto interno). Há uma série de regras que 
instituem o juiz competente da causa, de modo que este não 
pode transferir a sua responsabilidade a outrem. 

Inevitabilidade
Ninguém é obrigado a litigar em juízo. Entretanto, uma vez 
acionado o Estado Juiz as partes se vinculam aos efeitos da 
jurisdição, independentemente de sua concordância. 
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Inafastabilidade

Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. – Regra. 
Art. 217, §1º, Constituição – Exceção (justiça desportiva)
Contemporaneamente a doutrina defende a garantia 
fundamental da inafastabilidade não somente como acesso 
à justiça, mas o “acesso a uma tutela jurisdicional adequada”, 
ou ainda “acesso à ordem jurídica justa”.

Juiz natural

Art. 5º, LIII, da Constituição. Este princípio tem dois 
sentidos: 1º) impossibilidade de escolher o juiz da causa, 
por meio de regras rígidas previamente fixadas de fixação 
de competência; 2º) vedação aos Tribunais de Exceção1. 

Territorialidade 
(aderência)

O juiz tem o poder jurisdicional somente no seio do Estado 
nacional, e limitado ao território sobre o qual exerce a 
jurisdição, conforme regras de fixação de competência 
territorial.

Inércia

A jurisdição somente é exercida quando provocada, tanto 
que a Constituição criou as funções essenciais à Justiça (MP, 
Advocacia Pública e Advocacia Privada e DP). Sem essas 
instituições a jurisdição não seria, em regra exercida, por 
conta deste princípio.

1

A arbitragem é Jurisdição?

É possível arbitragem na Administração Pública?

O art. 1º, §1º, da Lei nº 9.307/1996 (redação da Lei nº 13.129/2015) abre a 
possibilidade de a administração pública direta e indireta utilizar a arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniaisdisponíveis. 

O que é justiça multiportas? 

É um conceito que veio a substituir o tradicional “meios alternativos de resolução 
de conflitos”. 

1 Dica: assistir o filme o Julgamento de Nuremberg, disponível na internet. Filme baseado em fatos reais, com o maior 
exemplo contemporâneo de um tribunal de exceção.
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A ideia central do conceito de justiça multiportas é que para cada tipo de conflito 
há um método (arbitragem, mediação e conciliação) mais adequado para se buscar a 
pacificação social. 

“(...) A expressão multiportas decorre de uma metáfora: seria 
como se houvesse, no átrio do fórum, várias portas; a depender do 
problema apresentado, as partes seriam encaminhadas para a porta 
da mediação, ou da conciliação, ou da arbitragem, ou da própria 
justiça estatal.” (Cunha, 2016, p. 637).  

Conforme o art. 3º, §§ 2ºe 3º, do CPC, o Estado promoverá, sempre que possível, 
a solução consensual dos conflitos, devendo a conciliação e mediação serem estimuladas, 
mesmo no curso do processo.

2. AÇÃO. 

De acordo com renomada doutrina: 

Teoria imanentista 
(civilista)

O direito de ação é o próprio direito material violado em 
movimento, reagindo a uma agressão. (Savigny)

Teoria concreta

Diferenciou o direito de ação como elemento do direito material. 
O direito de ação é do indivíduo em face do Estado visando 
obter uma sentença favorável, sendo também um direito em 
face do adversário, que estará submetido aos efeitos jurídicos 
da decisão. 
Por essa teoria, o direito de ação está ligado a “ter razão”. Sua 
falha reside em atrelar o conceito de ação à procedência da 
demanda. Um de seus defensores foi Chiovenda, que trabalhava 
a ação como direito potestativo em face do réu.  

Teoria abstrata

O direito de ação é um direito de obter do Estado pronunciamento 
sobre um bem jurídico, por meio de decisão judicial. 
Ele existe sem a necessidade da existência do direito material. 
Logo, é um direito abstrato, amplo, genérico e incondicionado, 
não existindo nenhum requisito para o seu exercício.
O conceito de “condições da ação” para os abstrativistas 
não existe. Logo, não há carência de ação no caso de falta de 
legitimidade ou de interesse, mas sim improcedência. 
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Teoria eclética

É um meio termo entre a abstrata e a concreta. 
Diferencia o direito material do direito de ação, mas não vê 
este como incondicionado e abstrato. Surge neste ponto o 
conceito de condições da ação. Logo, o direito de ação existe 
se preenchidas as condições da ação. Atribui-se a Liebman essa 
construção teórica. 

Teoria da 
asserção ou teoria 

dellaprospettazione

Essa teoria seria um meio termo entre a teoria eclética e a teoria 
abstrata. 
Ela é igual à teoria eclética, quando seus adeptos defendem 
que as condições da ação são aferíveis in statuassertionis), ou 
seja, por meio de cognição sumária, da leitura da petição inicial 
(sentença terminativa). 
Ela se iguala à teoria abstrata, quando se defende que, em 
sede de cognição exauriente, uma vez constada a ausência 
das condições da ação, a decisão passa a ser meritória de 
improcedência (sentença de mérito).
As críticas recaem no fato de se modificar o conceito de 
“condições da ação” de acordo com o grau de cognição exercido 
no processo. 

“Ação, (...), é o direito ao exercício da atividade jurisdicional (ou o 
poder de exigir esse exercício). Mediante o exercício da ação, provoca-
se a jurisdição, que por sua vez ser exerce através daquele complexo 
de atos que é o processo.”(Cintra, Grinover, Dinamarco, 2010, p. 271

Diversas teorias sucederam-se a fim de explicar o instituto jurídico da ação. O 
quadro abaixo as sintetiza. 

Com o advento do novo CPC/2015, ainda existem as condições da ação?

2.1. Condições da ação. 

São os pressupostos necessários para o exame do mérito. 
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De acordo com balizada doutrina, o atual CPC institui duas condições da ação, a 
legitimidade e o interesse (art. 17)

O conceito de interesse de agir está associado à utilidade da prestação 
jurisdicional, ou seja, relaciona-se à melhoria da situação jurídica/fática que a atuação do 
Estado Juiz ocasionará. 

Está ligado a dois diferentes aspectos, a necessidade, que se revela pela 
necessária intervenção estatal; bem como a adequação, que se revela pela aptidão que o 
pedido formulado pelo autor tem de resolver o conflito apresentado ao Judiciário; ademais, 
a adequação é também examinada no enfoque do procedimento adotado pelo autor, ou 
seja, se o autor escolheu o procedimento correto para a tutela do direito material (ação de 
despejo como procedimento correto para resolver a falta de pagamento dos alugueres, v.g.). 

Com relação ao interesse de agir, o art. 19 e 20 do CPC disciplinam: 

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: 
I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação 
jurídica; 
II - da autenticidade ou da falsidade de documento. 
Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha 
ocorrido a violação do direito. 

Por legitimidade de agir entende-se a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, 
o liame entre o autor e réu e o direito material posto em juízo. 

Em se tratando de ações individuais, a legitimidade está umbilicalmente ligada 
ao (alegado) titular do direito. Eis aqui a legitimação ordinária, que consiste em defender 
em juízo direito próprio em nome próprio 

Entretanto, nas ações coletivas, a lei confere a certas entidades com 
representatividade adequada a legitimação extraordinária para atuar no processo como 
substitutos processuais, defendendo direito alheio em nome próprio. Um grande exemplo 
de substituto processual são os sindicatos, que atuam em juízo por força do art. 8º, III, da 
Constituição, em nome da categoria que representam. 

O dispositivo do CPC que fundamenta a figura da substituição processual é o art. 18: 

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído 
poderá intervir como assistente litisconsorcial. 
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Por fim, convém registrar que o conceito de “possibilidade jurídica do pedido” 
não é mais tratado como condição da ação. Entretanto, ele não deixou de existir no Direito. 
Logo, se alguém instar o judiciário com demanda que não tem guarida no Direito, abre-se a 
possibilidade, em abstrato, de extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência 
de interesse de agir; ou mesmo de improcedência do pedido, por expressa vedação legal. 

2.2. Elementos da ação. 

São elementos identificadores da ação as (1) partes; (2) o pedido; e (3) a causa 
de pedir. 

Por parte, entende-se aquele que demanda ou é demandado no processo 
(Chiovenda) – conceito mais estrito. Liebman, adotando conceito mais largo, entende 
como parte todo aquele que participando da relação jurídica processual, defende interesse 
próprio em juízo, em posição ativa ou passiva. 

Daniel A.A. Neves (2019, p. 139) ensina que há 4 maneiras de adquirir a qualidade 
de parte:

- Pelo ingresso na demanda (autor/opoente); 
- Pela citação (réu, denunciado à lide e chamado ao processo); 
- De maneira voluntária (assistente e recurso de 3º prejudicado); 
- Sucessão processual (alteração subjetiva da demanda). 

O pedido é analisado sob duas óticas, do direito material (bem da vida), também 
nominado de pedido mediato; do direito processual (espécie de tutela jurisdicional), pedi-
do imediato.

Trataremos mais detidamente das classificações de pedidos, no tópico próprio 
do CPC. 

A causa de pedir é conceituada por duas teorias: a teoria da individuação e a 
teoria da substanciação. 

Pela teoria da substanciação é danarrativa dos fatos que se extrai a causa de 
pedir. 

Pela teoria da individuação a causa de pedir deriva da relação jurídica afirmada 
pelo autor. 

No Brasil, conforme doutrina majoritária, adota-se a teoria da substanciação, 
embora seja necessária a fundamentação jurídica ao lado dos fatos narrados, como 
elemento da causa de pedir. 
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Ademais, trabalha-se também na doutrina com o conceito de causa de pedir 
próxima e remota. Há divergência aqui. Para alguns acausa de pedir próxima consiste nos 
fundamentos jurídicos do pedido e a causa de pedir remota, nos fatos constitutivos. Outra 
parcela da doutrina defende o oposto, cita-se Daniel A.A. Neves. 

3. PROCESSO.

Diversas são as teorias que visam explicar o que é o processo. Abaixo há uma 
tabela somente com as teorias cujo interesse é meramente histórico, pois não abandonadas 
em tempos atuais. Depois, haverá breve exposição acerca das mais importantes atualmente. 

Processo como 
contrato

Com base no Direito Romano (litiscontestatio) formulou-se a teoria de 
que o processo é um contrato entre as partes que aceitam os efeitos 
da demanda e futura decisão. Trata-se de interpretar o processo com 
a ótica do direito privado.

Processo como 
quase contrato

Também por querer interpretar o processo com a ótica do direito 
privado, mas não o encaixando na categoria de contratos, formou-se 
a tese do quase contrato. Teoria esta logo abandonada. 

Processo como 
situação jurídica

O processo cria diferentes situações jurídicas, ora ativas, ora passivas, 
envolvendo poderes, deveres, ônus, faculdades e sujeições. Logo, o 
direito objetivo, antes estático, assume um dinamismo no curso do 
processo, decorrente das diversas situações jurídicas nos diferentes 
momentos processuais. 
O seu formulador foi James Goldschmidt que se contrapunha com 
veemência à teoria do processo com relação jurídica (uma das mais 
importantes), negando haver a relação jurídica processual, vez que o 
juiz não se relaciona com as partes do processo. 

As três teorias acima, hoje, têm relevância do ponto de vista histórico, não sendo 
aplicadas. 

Atualmente, sobretudo após o novo CPC, duas teorias predominam, para explicar 
o fenômeno do processo, são elas a do processo como relação jurídica (Oskar von Bulow); e 
a do processo como procedimento em contraditório (ElioFazzalari). 

Há ainda uma via híbrida que defende o processo ser um procedimento animado 
por uma relação jurídica em contraditório. 

A teoria do processo como relação jurídica nasceu da obra “Teoria dos 
pressupostos processuais e das ações dilatórias” de Bulow. Nesta o autor trabalha a nítida 
distinção entre relação jurídica de direito material e a relação jurídica processual. A primeira 
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é o que se discute no processo, já a relação jurídica processual é a estrutura por meio da qual 
se desenvolverá o processo, com sujeitos próprios – autor, réu e juiz – e situações jurídicas 
próprias, decorrentes da disciplina processual – deveres, poderes, faculdades e ônus. O 
cerne desta questão é a percepção da existência de uma relação jurídica distinta da de 
direito material, o que acaba por revelar não somente a autonomia do processo em relação 
ao direito material, mas também dos direitos e deveres das partes da relação processual, 
em relação aos direitos e deveres atinentes ao direito material. A teoria do processo como 
relação jurídica é fruto dos primórdios do Estado Social e via no juiz a figura de autoridade, 
ou seja, acima das partes processuais. É claramente a teoria adotada pelo CPC de 1973. 

A teoria do processo como procedimento em contraditório parte da ideia de que 
todo procedimento é um concatenado de atos, previamente fixados em lei, interligados de 
maneira lógica e tendentes a um fim, sendo que a nota característica do processo é o fato de 
o procedimento se desenvolver em contraditório, com paridade simétrica de oportunidades 
de manifestações da parte em cada etapa do procedimento. 

Muitos defensores da teoria da relação jurídica processual, tendo em vista a 
teoria de Fazzalari, passaram a defender um híbrido, no sentido de que o processo é um 
procedimento animado por uma relação jurídica em contraditório. Isso, pois defendem 
que a ideia de contraditório não afasta a relação jurídica processual, com os deveres, 
poderes e ônus inerentes. 

Daniel A. A. Neves, sintetizando o atual estado em que se encontram as teorias, 
bem resume que inegavelmente ao se falar em processo, está-se a falar de (a) procedimento; 
(b) relação jurídica processual; e (c) contraditório. 

3.1 Pressupostos processuais.

Os pressupostos processuais são os requisitos de validade e de existência da 
relação jurídico processual. 

A doutrina diverge quanto aos elementos que compõe os chamados pressupos-
tos processuais em quantidade e em método de divisão. 

Quanto ao método de divisão há quem defenda os pressupostos de existência 
e os de validade, inspirando-se no art. 104 do Código Civil, como elemento do raciocínio 
jurídico. 

Adotamos neste trabalho o método mais tradicional, que os divide em objetivos 
e subjetivos.
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Subjetivos

- Investidura (juiz)
- Imparcialidade (juiz)
- Capacidade de ser parte (parte)
- Capacidade de estar em juízo (parte)
- Capacidade postulatória (parte)

Objetivos

- Coisa julgada
- Litispendência
- Perempção
- Transação
- Convenção de Arbitragem
- Falta de pagamento de custas em demanda idêntica 
extinta se resolução do mérito
- Demanda
- Petição inicial apta
- Citação válida 
- Regularidade formal

Cada um destes elementos será trabalhado no futuro, conforme a evolução da 
matéria, tomando por base o texto da lei. 

No mais, convém destacar que o fato de se adotar a classificação da tabela, nada 
impede raciocinar os elementos descritos como de validade ou de existência. 

Com relação aos pressupostos subjetivos referentes ao juiz, a investidura é 
pressuposto de existência; sendo a imparcialidade pressuposto de validade para a existência 
da relação jurídico processual. 

Analisando a chamada tríplice capacidade (ser parte, estar em juízo e 
postulatória), vê-se que a primeira relaciona-se à existência, pois sem parte não há 
processo, já a segunda se relaciona à validade, vez que por definição a capacidade de estar 
em juízo (ou legitimatio ad processum) define-se pela capacidade de praticar validade os 
atos processuais. Com relação à capacidade postulatória2 (parte assistida por advogado), ao 
que parece, o atual código adotou a tese de se tratar de pressuposto de validade, conforme 
redação do art. 104, §§ 1º e 2º (comparada à redação passada do art. 37, parágrafo único, 
CPC/73), pois a ausência da juntada de procuração enseja a responsabilidade do advogado, 
logo, se fosse pressuposto de existência, não surtiria esses efeitos. 

No caso dos pressupostos objetivos, o da demanda é destacadamente 
de existência, sendo os demais de validade. Frise-se que a coisa julgada material, a 

2  Apenas reforce-se que a capacidade postulatória é dispensada nos juizados especiais, com suas peculiari-
dades;  na justiça trabalhista; para impetrar o HC; e nas hipóteses de ações diretas. 
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litispendência, a perempção, a transação e a convenção de arbitragem são considerados 
(também chamados de pressupostos objetivos extrínsecos) funcionam como verdadeiros 
pressupostos processuais negativos, pois a validade do processo decorre justamente de 
sua ausência.

Observados esses conceitos fundamentais do direito processual, passa-se ao 
texto legal do atual CPC. 

4. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL.

O artigo 1º do CPC consagra a chamada constitucionalização do Direito. Com 
efeito, toda a leitura do código passará pelos princípios constitucionais, mormente os do 
devido processo legal, ampla defesa e contraditório, razoável duração do processo, juiz 
natural e inafastabilidade da jurisdição. 

Além dos princípios constitucionais do processo, nos artigos 1º ao 12, diversos 
princípios processuais estão presentes. 

O artigo 2º consagra o chamado princípio do impulso oficial,pelo qual o processo 
começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 
previstas em lei. No artigo 3º, ao se consagrar a inafastabilidade jurisdicional, abre-se nos 
parágrafos do artigo o conceito da chamada justiça multiportas. Os artigos 5º e 6º dispõem 
sobre a boa-fé processual e o princípio da cooperação, dando substrato a penalidades por 
infrações processuais, conforme adiante serão detalhadas. 

Conforme acima exposto, a teoria do processo como relação jurídica desenvolvida 
em contraditório parece encontrar no art. 7º uma espécie de definição legal, chamando-se a 
atenção para a expressão “efetivo contraditório”, constante ao final do artigo. 

Chama-se a atenção para os artigos 8º e 10. 

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.3

Primeiramente, destaca-se que o juiz não aplica o direito, mas o ordenamento 
jurídico, o que abarca princípios, regras e postulados. Tal amplitude de poder traz consigo 
um freio, constante no art. 489, §1º, do CPC, que determina que as decisões judiciais sejam 
concreta e especificamente fundamentadas. 

3 Emem se tratando de concursos públicos, sugere-se decorar os princípios constantes no rol do artigo, a fim de 
evitar perder pontos em questões maldosas, embora este rol não seja fechado, é possível criar enunciados que fechem 
a questão para o texto da lei. 
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O artigo 10 trata do chamado princípio da não surpresa ou vedação da decisão 
de terceira via.

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

Chama-se “vedação à decisão de terceira via”, pois veda-se que o juízo decida 
com base em questão não discutida pelo autor e pelo réu, ainda que se trate de matéria que 
possa decidir de ofício. Mais um dispositivo a firmar a necessidade de efetivo contraditório. 

O artigo 9º, também na linha do efetivo contraditório, determina que toda a 
decisão seja proferida após a parte atingida ser ouvida, com exceção das:

- Tutelas de urgência; 

- Das tutelas de evidência proferidas em ações monitórias (art. 701); e 

- Das tutelas de evidência proferidas com base em alegações de fato que puderem 
ser comprovados apenas documentalmente, havendo tese firmada em caso de recurso 
repetitivos ou súmula vinculante; ou se tratar de pedido reipersecutório, fundado em prova 
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de 
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. 

Por fim, o artigo 4º institui que a razoável duração do processo deve abarcar 
também a atividade satisfativa, fato que em se tratando de Fazenda Pública ganha deveras 
importância, mormente em se considerando a crise dos precatórios por que passa os entes 
federativos em quase sua totalidade. 

5. DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS.

Considerando o advento do atual código processual (2015), qual a teoria adotada 
pelo legislador com relação à eficácia da norma processual no tempo?

Prevalece a teoria do isolamento dos atos processuais, em que lei nova não 
atinge os atos processuais já práticos (art. 5º, XXXVI, da CF – lei nova não prejudica atos 
jurídicos perfeitos), mas se aplicam aos atos a praticar. Os artigos 14 e art. 1.046. 

Caso queiram aprofundar um pouco esse tema, vide o vídeo. 



15

O art. 15 consagra que o CPC é um código geral de processo, aplicável supletiva e 
subsidiariamente nos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. 

Qual a diferença entre aplicação supletiva e subsidiária?

“Aplicação supletiva não se confunde com aplicação subsidiária. 
Essa se dá na ausência de disposição normativa específica. Já 
quando se fala em aplicação supletiva, o que se tem é uma interação 
entre lei específica e lei geral (que, no caso em exame é o CPC), de 
modo que será necessários interpretar a lei específica levando-se em 
consideração o que consta da lei geral.” (Câmara, 2017, p. 24). 

6. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. 

Os artigos 21 e 22 tratam da chamada competência internacional concorrente. 

“Nesses casos (...) o processo judicial pode instaurar-se perante o 
judiciário brasileiro, mas não repugna o ordenamento brasileiro 
que o processo se instaure perante órgão jurisdicional estrangeiro e, 
caso isto ocorra, a sentença estrangeira poderá produzir efeitos no 
Brasil.” (Câmara, 2017, p. 44). 

O artigo 23 trata da chamada competência internacional exclusiva. 

“ (... ) o processo judicial só pode instaurar-se perante órgão 
jurisdicional brasileiro, e eventual sentença estrangeira não poderá 
produzir efeitos no Brasil, devendo-se inclusive negar homologação a 
eventual provimento oriundo de Estado estrangeiro que se pretenda 
ver reconhecido no Brasil (art. 964)

6.1 Cooperação Internacional.

A cooperação jurídica internacional é baseada em tratado de que o Brasil seja 
parte ou com base no princípio da reciprocidade (art. 26). 
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Frise-se que não se exige reciprocidade para homologação de sentença estran-
geira (art. 20, §2º). 

O Ministério da Justiça exerce a função de autoridade centras na ausência de 
designação específica (Art. 20, §4º). 

O escopo da cooperação é amplo, nos termos do art. 27, abarcando desde a 
citação à concessão de medida judicial, bem como atos extrajudiciais. 

Câmara (2017, p. 46) ensina que os meios mais importantes são o auxílio direto 
(art. 28 a 34); a carga rogatória (art. 35 a 36) e a homologação da decisão estrangeira (arts. 
960 a 965).

Em que consiste o auxílio direto?

7. COMPETÊNCIA. 

Tradicionalmente a competência é tratada como a medida da jurisdição, ou seja, 
é a medida de exercício legítimo do exercício da jurisdição. 

De acordo com o art. 43, a competência é determinada no momento da proposi-
tura da demanda, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorri-
das posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 
absoluta. Eis aqui o chamado princípio da perpetuatioiurisdictionis. 

Quais são os critérios adotados pelo CPC para a fixação da competência?

São três os critérios: (1) territorial; (2) funcional; e (3) objetivo. 

O critério territorial (1) está disciplinado no art. 46, cuja regra central é o da 
competência do domicílio do réu, nas ações de direito pessoal ou direitos reais sobre bens 
móveis. 

Ainda na linha do critério territorial, o arg. 47 institui a regra do foro da situação 
da coisa, para ações envolvendo direitos reais imobiliários. Chama-se a atenção para os §§ 
do citado artigo, que disciplinam a exceção ao foro rei sitae:
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§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro 
de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação 
de obra nova.
§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação 
da coisa,cujo juízo tem competência absoluta. 

Portanto, direitos reais imobiliários de propriedade, vizinhança, servidão, divisão 
e demarcação de terras e nunciação de obra nova, bem como possessórias sobre imóveis 
prevalece, por força de competência absoluta, o foro de situação da coisa. 

Com efeito, litígio envolvendo direito real de superfície serão concorrentes tanto 
o foro da situação da coisa, como o de eleição ou o de domicílio do réu. 

Os demais dispositivos, do art. 48 ao 53 são desdobramentos do critério territo-
rial de fixação de competência e pouco se modificou em relação ao código revogado. 

Conforme a ficha de encaminhamento a leitura dos critérios do CPC sobre a 
fixação da competência territorial é obrigatória, embora não haja grandes dificuldades na 
matéria. 

Vê-se, pois, que o CPC apenas tratou do critério territorial de fixação de 
competência. Entretanto, há outros dois critérios, o funcional e o objetivo.

Pelo critério funcional (2):

“(...) a competência interna é fixada levando-se em conta um divisão 
de funções a ser exercida, por mais de um juízo, dentro do mesmo 
processo, ou ainda o fato de incumbir a um só juízo, por conta da 
função exercida em um determinado processo, atuar também em 
outro, que àquele seja ligado.” (Câmara, 2017, p. 53/54)

De acordo com Câmara, há duas situações distintas referentes à competência 
funcional. A primeira delas refere-se ao mesmo processo; a segunda delas refere-se a 
processos distintos. 

Nummesmo processo,pode-se falar em competência funcional no plano 
horizontal (ex. tramitando o processo em certa comarca, atribui-se a juízo outro a função 
de colher a prova); como pode-se falar em competência funcional no plano horizontal 
(competência recursal do tribunal em relação ao juízo de primeira instância).
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Já a competência funcional entre processos, a competência de certo órgão 
jurisdicional é fixada em razão de outro órgão já ter atuado em outro processo. Cite-se os 
embargos à execução (art. 914, §1º), bem como a ação rescisória (art. 966 e seguintes). 

Pelo critério objetivo (3), a fixação da competência interna é fixada em razão do 
valor da causa, da pessoa ou da matéria. 

“O modo como estas competências são fixadas (...) é determinado 
pelas leis de organização judiciária, variando-se (...) de um ente 
federado para outro.”(Câmara, 2017, p. 53/54)

Ao lado desses critérios de fixação da competência, é comum se trabalhar com a 
classificação de competência absoluta e relativa. 

A competênciaabsolutavisa proteger interesses públicos ou privados relevantes; 
já a competência relativa visa a tutela de interesses particulares. 

Por isso que a competência absoluta pode ser reconhecida de ofício e alegada 
a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, §1º), não cabendo a prorrogação da 
competência.

De outro lado, a competência relativa não pode, como regra, ser declarada de 
ofício (súmula 33 do STJ), cabendo a prorrogação da competência, de modo que o juízo 
originariamente não detentor da competência relativa passa a ser competente para a causa.

Contudo, há exceção à regra que veda o reconhecimento de ofício da competência 
relativa, conforme abaixo transcrito: 

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor 
e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de 
direitos e obrigações.
(...)
§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode 
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa 
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 
§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de 
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 

No mais, são relativos os critérios de competência objetiva em razão do valor da 
causa e da competência territorial. 
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Os critérios objetivosde fixação de competência em razão da matéria, da pessoa 
e ocritériofuncional são atinentes à competência absoluta.

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa 
ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Frise-se que o critério territorial de fixação da competência em razão do foro 
da situação do imóvel, nos casos do art. 47, §1º(in fine) e 2º, é absoluto, sendo, portanto, 
uma exceção à regra de que a fixação da competência pelo critério da territorialidade gera 
a competência relativa. Toda a exceção é importante para fins de provas de concursos, pois 
costumam ser o objeto da pergunta. 

8. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 

O novo CPC fixa três causas de modificação de competência relativa, são elas:

- (1) A conexão; 
- (2) A continência; e 
- (3) A cláusula de eleição de foro. 

Conexão

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 
pedido ou a causa de pedir. 
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 
salvo se um deles já houver sido sentenciado. 
Esta regra também se aplica:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa 
ao mesmo ato jurídico; 
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

Continência

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 
identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, 
por ser mais amplo, abrange o das demais. 
Quando houver continência e a ação continente(mais ampla) tiver sido 
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida(menos 
ampla)será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, 
as ações serão necessariamente reunidas. 

A grande novidade no tratamento do tema ficou por conta do art. 55, §3º: 

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 
que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 
entre eles.
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Por este dispositivo, a doutrina entende que o novo CPC adotou a chamada teoria 
materialista da conexão, ou conexão por prejudicialidade. 

Eis o aresto do STJ, que ainda na vigência do digesto anterior, já sinalizava 
positivamente para a adoção da teoria materialista:

(...) 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode 
guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus 
elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da 
identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de 
conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001).
2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites 
estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno 
pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre 
diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos 
elementos constitutivos das ações.
3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um 
de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, 
ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas 
mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.
4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, 
com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas 
não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se 
providenciará a suspensão do andamento processual de uma das 
ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida.
5. (...) (REsp 1221941/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 14/04/2015)

A consequência da continência e da conexão é a reunião dos processos no juízo 
prevento onde as causas serão decididas simultaneamente (modificação da competência 
relativa). 

O que é juízo prevento?

É aquele que teve o registro ou a distribuição da petição inicial em data anterior, 
em relação aos juízos envolvidos. (Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial 
torna prevento o juízo.)

O anterior código diferenciava a regra da prevenção para fins de conexão, 
conforme os juízos situassem-se ou não no mesmo território (art. 106 e 219). Esta disciplina 
confusa foi eliminada pelo atual código, havendo somente uma regra, conforme o art. 59. 
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É possível modificar também a competência relativa, por força da cláusula 
de eleição de foro, observados os artigos 62 e 63, já tratados anteriormente, quando da 
diferenciação da competência absoluta e relativa. 

9. INCOMPETÊNCIA.

A grande novidade do CPC vigente foi dar tratamento uniforme ao método 
processual de alegação de incompetência, sendo hoje o mesmo para a alegação de 
incompetência absoluta e relativa, ou seja, como questão preliminar da contestação. 

Repise-se que a competência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e 
inclusive conhecida de ofício, ou seja, no curso do processo, pode ser alegada por petição 
simples; já a relativa, em regra, precisa de provocação, do contrário ocorre a preclusão. 

Outra novidade na disciplina, está no art. 64, §4º, com relação aos efeitos da 
decisão do juízo incompetente:

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os 
efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra 
seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Com efeito, é possível que o juízo competente ratifique as decisões do juízo 
incompetente, sendo que o novel CPC, por segurança jurídica, manteve, em regra, os efeitos 
da decisão do juízo incompetente. 4

No mais, o CPC trabalha neste ponto com os conceitos de conflito negativo (dois 
juízos julgam-se incompetentes) e conflito positivo (dois juízos julgam-se competentes). 

10. DA COOPERAÇÃO NACIONAL. 

A disciplina dos dispositivos 67 a 70 consagram o princípio da cooperação entre 
as diferentes esferas da justiça, em plena harmonia com o art. 4º e 6º do CPC. 

Toma-se nota apenas que a chamada cooperação nacional ocorre entre órgãos 
da justiça de todas as esferas, instâncias, inclusive entre órgãos jurisdicionais de diferentes 
ramos do Judiciário, independendo de forma, podendo ser acionada para qualquer ato 
processual (o rol do art. 69, §2º, é exemplificativo), podendo ser executada como(art. 69): 

I - auxílio direto; 
II - reunião ou apensamento de processos; 

4  O CPC revogado possuía a seguinte redação: Art. 122. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz 
competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente.
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III - prestação de informações; 
IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. 

11. SUJEITOS DO PROCESSO.

Vídeo explicativo. 

11.1 Da Capacidade Processual. 

A capacidade processual se subdivide em outros três conceitos, que é a capacida-
de de ser parte; a capacidade de estar em juiz; e a capacidade postulatória. 

Já tratamos desses temas nos pressupostos processuais. 

Vimos que a capacidade de ser parte é pressupostos processual subjetivo 
referente à existência da relação jurídico processual. 

A capacidade de ser parte está relacionada à personalidade jurídica, que nos 
termos do art. 1º do Código Civil, consagra que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 
ordem civil. 

Entretanto, há entes despersonalizados que possuem personalidade judiciária, 
ou seja, detêm capacidade de atuar no processo, mesmo sem personalidade jurídica, para 
a defesa de suas prerrogativas institucionais. 

Súmula 525 do STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade 
jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo 
demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Outro exemplo de ente despersonalizado, mas que possui personalidade 
judiciária é o condomínio. 

De acordo com o art. 70, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos 
tem capacidade de estar em juízo.

A capacidade de estar em juiz se relaciona à aptidão de praticar atos válidos no 
processo (legitimatio ad processum). Os artigos 71 a 76 basicamente disciplinam a prática 
de atos válidos para os diferentes sujeitos de direitos. 
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Dentre estes artigos, os com maior incidência em provas objetivas são:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial 
ao: 
I - incapaz, se não tiver representante legal 
ou se os interesses deste colidirem com os 
daquele, enquanto durar a incapacidade; 
II - réupreso revel, bem como ao réu 
revel citado por edital ou com hora certa, 
enquanto não for constituído advogado.
Parágrafo único. A curatela especial será 
exercida pela Defensoria Pública, nos 
termos da lei. 

Art. 73. O cônjuge necessitará do 
consentimento do outro para propor ação 
que verse sobre direito real imobiliário, 
salvo quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens. 
§ 1º Ambos os cônjuges serão 
necessariamente citados5 para a ação: 
I - que verse sobre direito real imobiliário, 
salvo quando casados sob o regime de 
separação absoluta de bens; 
II - resultante de fato que diga respeito a 
ambos os cônjuges ou de ato praticado por 
eles; 
III - fundada em dívida contraída por um 
dos cônjuges a bem da família; 
IV - que tenha por objeto o reconhecimento, 
a constituição ou a extinção de ônus sobre 
imóvel de um ou de ambos os cônjuges. 
§ 2º Nas ações possessórias, a participação 
do cônjuge do autor ou do réu somente é 
indispensável nas hipóteses de composse 
ou de ato por ambos praticado. 
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à 
união estável comprovada nos autos. 

5

Outro importante artigo, com muita incidência em provas objetivas é o 76:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 
prazo razoável para que seja sanado o vício. 
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 
originária: 
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; 
II - oréu será considerado revel, se a providência lhe couber; 
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, 
dependendo do polo em que se encontre. 
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal 
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: 

5 Para propor a ação é necessária a autorização/consentimento. No polo passivo, necessária é a formação do 
litisconsórcio.
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I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; 
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a 
providência couber ao recorrido. 

Por, frise-se que a capacidade postulatória decorre da representação em juízo 
por Advogado (art. 103 a 107), como regra geral, ressalvados os casos dos juizados especiais, 
guardadas as disciplinas próprias de cada juizado (cível, federal, FP), justiça trabalhista e 
HC. 

11.2. Dos Deveres das Partes.

Basicamente os dispositivos dos artigos 77 e 78, grosso modo, passam pelo 
princípio da cooperação e da boa-fé processual. 

Chama-se a atenção para o art. 77, IV, VI, e §§ 1º a5º, do texto legal. Trata-se da 
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, inspirado no contemptofcourt do direito 
norte-americano.

Conforme consta da lei:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 
partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 
forma participem do processo: 
(...)
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 
(...); 
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 
litigioso. 
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das 
pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser 
punida como ato atentatório à dignidade da justiça. 
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório 
à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções 
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa 
de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade 
da conduta. 

Portanto, além das questões éticas da atuação processual, imperioso relacionar 
essa infração processual aos “tipos legais”, bem como à multa de ATÉ 20% sobre o valor da 
causa. 
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Frise-se que esta multa é inscrita como dívida ativa (da União ou do Estado), 
após o trânsito em julgado, sendo executada pelo procedimento de execução fiscal. Ela 
é fixada independentemente das astreintes e da multa por atraso em obrigação de pagar 
(art.s 536, §1º e 523, §1º). Os seus valores são revertidos para fundo de modernização da 
justiça, conforme art. 97. 

Essa multa é aplicada à parte, nos termos do §6º do art. 77:

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defenso-
ria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 
5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo 
respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Por fim, registre-se que o representante judicial da parte não pode ser compelido 
a cumprir decisão em seu lugar (art. 77, §8º). 

11.3. Da Responsabilidade das partes por dano processual. 

O ponto mais importante dos artigos 79 a 81 é fixar a diferença entre o instituto 
passado (a multa por ato atentatório à dignidade da justiça) e a multa por litigância de má-
fé. 

A multa por litigância de má-fé está ligada à prática de atos previstos no art. 80. 
Primeiro elemento a destacar é que esta multa está atrelada à responsabilidade subjetiva 
expressa no próprio conceito de “má-fé” (Câmara, 2017, p. 69). 

A multa é fixada entre 1% a 10% do valor CORRIGIDO da causa, além do dever 
de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu e arcar com as despesas dos 
honorários advocatícios e demais despesas efetuadas. 

O destino da multa por litigância de má-fé é a parte contrária, art. 96 do CPC. 

11.4. Despesas e honorários advocatícios.

Vige no sistema de pagamento das despesas processuais e dos honorários de 
sucumbência a regra da causalidade (ou princípio como preferem alguns autores). 

“A rigor, porém, a regra aplicável é a da causalidade, de que a 
sucumbência é, tão somente, o retrato daquilo que costumeiramente 
acontece (...). É que na verdade a obrigação de arcar com o custo 
econômico do processo, pagando as despesas processuais e os 
honorários advocatícios, deve recair sobre aquele que deu causa 
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ao processo (e que, na maioria das vezes – mas nem sempre – sai 
vencido).”(Câmara, 2017, p. 70).  

Prova de que vige a regra da causalidade é o texto do §10 do art. 85 (Nos casos de 
perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.) O art. 90 
também comprova a doção da regra. 

O novo CPC, com o fito de evitar o arbítrio do julgador na fixação dos honorários, 
fixou critérios objetivos, conforme art. 85, §2º, sendo a base de cálculo ou o valor da 
condenação, ou o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor 
atualizado da causa. 

Como regra os honorários seguem no patamar de 10% a 20% sobre essas bases 
de cálculo. 

No caso de envolver a Fazenda Pública (em quaisquer dos polos), as alíquotas 
são as seguintes:

ALÍQUOTA VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO 
ECONÔMICO OBTIDO

10% a 20% Até 200 salários mínimos

8% a 10% Acima de 200 até 2.000 salários mínimos

5% a 8% Acima de 2000 até 20.000 salários mínimos

3% a 5% Acima de 20.000 até 100.000 salários mínimos

1% a 3% Acima de 100.000 salários mínimos

Os § 4º institui regras objetivas para a base de cálculos dos honorários em causas 
envolvendo a fazenda pública. Assim, as alíquotas somente são aplicadas com houver 
liquidação do julgado, ou não sendo possível mensurar, nos termos do proveito econômico 
obtido. 

O §5º disciplina o famoso critério regressivo. “O que há, aí, pois, é uma fixação 
“regressiva” do percentual de honorários, que diminui à medida que aumenta a base de 
cálculo.” (Câmara, 2017, pg. 72). 

A lógica é parecida com a do imposto de renda, só que inversa. Assim, quanto 
maior for a condenação, respeitadas as faixas de valores acima, menor será a alíquota 
empregada. 
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Frise-se que há condenação em honorários, seja na hipótese de sentenças 
terminativas, seja nas sentenças de mérito. 

Cuidado com a leitura do art. 85, §7º:

“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra 
a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 
não tenha sido impugnada.”

Este artigo se comunica com o artigo 1º-D da Lei 9.494/97. (Art. 1º-D Não serão 
devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.)

Portanto, nas execuções envolvendo o rito dos precatórios, quando a Fazenda 
Pública não apresentar defesa na fase executiva (hoje a impugnação ao cumprimento de 
sentença), não haverá condenação dela em honorários advocatícios. 

Entretanto, essa regra não se aplica quando a execução envolver RPV’s (vide REsp 
1.406.296/RS, cuja ementa está na folha de direcionamento).

Duas são às exceções ao regime das RPV’s. A primeira, quando a parte tem um 
valor que seria executado por meio de precatórios, mas abre mão do excedente, assim 
executa somente os valores constantes no art. 87 do ADCT. Neste caso, não há o arbitramento 
dos honorários. A segunda decorre da chamada execução invertida, que é entendida como 
aquela em que a Fazenda Pública devedora antecipa-se no cumprimento da obrigação 
de pagar e promove espontaneamente os atos necessários à expedição da Requisição de 
Pequeno Valor.

Por fim, é muito comum hoje a FP figurar no polo passivo de ações coletivas, a 
maioria delas envolvendo servidores públicos pleiteando verbas remuneratórias. 

Nestes casos, encerrada a ação de conhecimento movida por substituto 
processual, caso o beneficiário resolve executar o título individualmente, caberá a 
condenação da fazenda pública na fase executiva, nos termos da súmula 345 do STJ:

Súmula 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela 
Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em 
ações coletivas, ainda que não embargadas.

Novidade do atual código é a possibilidade de arbitrar honorários recursais. 
Conforme posição do STJ o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. Com efeito, somente há se falar em honorário recursal, 
nas hipóteses de sentenças proferidas sob a égide do atual CPC. 
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Ademais disso, não é em todo e qualquer recurso que funcionam os honorários 
recursais , ademais disso, há necessidade de haver prévia condenação em honorários na 
instância anterior. Essa é a posição do STJ: 

“Quanto  ao  momento  em  que  deva  ocorrer o arbitramento 
dos honorários  recursais  (art.  85,  § 11,  do CPC/15), afigura-se-
meacertado  o  entendimento  segundo o qual incidem apenas 
quando esta Corte  julga,  pela  vez  primeira,  o recurso, sujeito ao 
Código de Processo  Civil  de 2015, que inaugure o grau recursal, 
revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de 
declaração”.
“(...) a possibilidade de fixação de honorários recursaisestá 
condicionada  à  existência  de  imposição  de verba honorária pelas 
instâncias  ordinárias,  revelando-se  vedada aquela quando esta 
não houver sido imposta”.(REsp 1629001/SC, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 
26/04/2019)

Por fim, frise-se que o atual código acabou com o regime da sucumbência 
recíproca com compensação em se tratando de honorários advocatícios (§14 do art. 85 c.c. 
art. 86). 

Outra medida a valorizar o trabalho do advogado foi  o dispositivo do art. 85, §18, 
que consagra que mesmo a sentença sendo omissa em relação a honorários, é cabível ação 
autônoma para a sua definição e cobrança, caindo o entendimento da súmula 453 do STJ.

No mais, destaca-se a atribuição da verba honorária aos advogados públicos, 
como medida de salutar reconhecimento da importância das carreiras (AGU, procuradorias 
estaduais e municipais). 

Com relação às despesas processuais, a regra é que estas devem ser antecipadas 
ao ato processual a ser praticado. 

Em se tratando de Fazenda Pública, destaca-se o artigo 91:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 
da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública 
serão pagas ao final pelo vencido.
§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por 
entidade públicaou, havendo previsão orçamentária, ter os valores 
adiantados por aquele que requerer a prova. 
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§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para 
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício 
seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes 
do adiantamento a ser feito pelo ente público. 

11.5. Gratuidade da justiça.

A característica do CPC foi simplificar o requerimento de gratuidade, bem como 
a sua impugnação (art. 99).

Presume-se verdadeira a alegação da pessoa natural, invertendo-se o ônus da 
prova (art. 99, §3º). 

Chama-se a atenção para os seguintes dispositivos:

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade 
do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários 
advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 
pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. 
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a 
todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso 
do procedimento. 
§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento 
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso 
do procedimento. 

Vê-se que a concessão da gratuidade da justiça não necessariamente ensejará a 
isenção total do pagamento das despesas processuais. 

Por fim, destaca-se o recurso cabível nas hipóteses de indeferimento ou de 
revogaçãodos  benefícios da gratuidade da justiça, que conforme o art. 101 é o agravo de 
instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, hipótese em que caberá 
apelação.
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11.6. Sucessão das partes e dos procuradores.

O novo CPC ajustou as terminologias, pois no anterior havia confusão entre 
sucessão processual e substituição. 

A sucessão caracteriza-se pelo fenômeno de câmbio entre os sujeitos que compõe 
o polo ativo ou passivo da demanda. 

Ela pode dar-se de modo voluntário, resultante de ato inter vivos, ou pode 
decorrer da morte. 

O caso mais notório de sucessão por ato inter vivos é o de alienação da coisa 
litigiosa a título particular, quando o terceiro adquirente sucede o alienante com a anuência 
da parte contrária (art. 109). 

“Havendo alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá 
sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir 
com a sucessão (art. 109, §1º). Não havendo tal consentimento, 
prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual 
do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como 
assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, §2º).” (Câmara, 2017, 
p. 81).

Já a sucessão do procurador decorre ou da renúncia ao mandato (ato do 
advogado), ou da revogação (ato da parte) – arts. 111 e 112.

11.7. Litisconsórcio. 

Conforme Câmara (2017, p. 82):

“Litisconsórcio é a pluralidade de demandantes ou de demandados 
em um mesmo processo. Assim, sempre que em um processo houver 
mais de um demandante e mais de um demandado, ter-se-á um 
processo litisconsorcial.
Pode-se formar o litisconsórcio por três diferentes razões (tendo-
se, aí as chamadas três figuras do litisconsórcio): por comunhão 
de direitos ou obrigações; por conexão de causas; por afinidade de 
questões (art. 113). 
Haverá litisconsórcio por comunhão de direitos ou obrigações 
quando os demandantes ou demandados forem titulares do mesmo 
direito ou devedores da mesma obrigação (...).
Existirá litisconsórcio por conexão de causa quando os litisconsortes 
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cumularem (ou quando em face deles forem cumuladas) demandas 
conexas pelo objeto ou pela causa de pedir. (...)
Por fim, haverá litisconsórcio por afinidade de questões quando 
duas ou mais pessoas se litisconsorciarem para ajuizar demandas 
cumuladas (ou quando em face delas forem ajuizadas tais demandas 
cumuladas) com base em um elemento de fato ou de direito que lhes 
seja afim (...).”

Outro ponto importante com relação à esta matéria é a memorização das 
diferentes classificações de litisconsórcio. 

Primeiramente, o polo processual, se ativo ou passivo, por si só é autoexplicativo. 
É possível que seja misto, ou seja, quando há litisconsórcio nos dois polos da demanda 
(ativo e passivo).

Com relação ao momento processual, idem, podendo o litisconsórcio ser inicial 
(ou originário) e ulterior (ou superveniente). 

Das mais importantes classificações para o entendimento do instituto é a relativa 
à causa de formação do litisconsórcio. 

A doutrina costuma trabalhar com o conceito de “força aglutinadora”. Se ela 
é muito intensa, tem-se o chamado litisconsórcio necessário, quando esta força perde 
intensidade tem-se o litisconsórcio facultativo.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO

O litisconsórcio será necessário por 
disposição de lei ou quando, pela natureza 
da relação jurídica controvertida, a eficácia 
da sentença depender da citação de todos 
que devam ser litisconsortes.

Um exemplo de litisconsórcio por 
disposição de lei é o caso de ação de 
usucapião de imóvel, em que é necessária 
a citação do titular do registro, bem como 
dos proprietários dos imóveis confinantes 
(art. 246, §3º).

O litisconsórcio facultativo depende da 
vontade de quem demanda. 
Pode ocorrer em ambos os polos da 
demanda. 
No caso específico do litisconsórcio 
facultativo, existe a figura do litisconsórcio 
multitudinário, que ocorre quando há 
número excessivo de participantes. 
O CPC prevê o seguinte, no art. 113:
§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio 
facultativo quanto ao número de litigantes 
na fase de conhecimento, na liquidação 
de sentença ou na execução, quando este 
comprometer a rápida solução do litígio 
ou dificultar a defesa ou o cumprimento da 
sentença. 
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Um exemplo de litisconsórcio necessário 
pela natureza da relação jurídica é o caso 
de ação de anulação de casamento, em 
que ambos os cônjuges deverão figurar no 
polo passivo da lide, quando ajuizada pelo 
parquet, v.g..

§ 2º O requerimento de limitação 
interrompe o prazo para manifestação ou 
resposta, que recomeçará da intimação da 
decisão que o solucionar. 

Chama-se a atenção que o requerimento de 
limitação do litisconsórcio multitudinário 
facultativo interrompe o prazo processual, 
sendo dos poucos exemplos de prazos 
interruptivos do código. 

O que ocorre se, no litisconsórcio necessário, um dos litisconsortes não houver 
integrado a lide?

O que é intervenção iussuiudicis? 

Existe litisconsórcio ativo necessário?

Por fim, outra importante classificação de litisconsórcio é a quanto ao regime de 
tratamento dos litisconsortes. 

Aqui há a figura do litisconsórcio unitário e simples. 
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Pelo litisconsórcio unitário, todos os litisconsortes têm de receber obrigatoria-
mente o mesmo resultado decisório. São tratados como se fosse uma só parte (art. 116, 
117c.c. art. 1.005).

Apesar de a figura do litisconsórcio unitário ser muito próxima a do litisconsórcio 
necessário decorrente da natureza da relação jurídica, os institutos não se confundem. 

“Não se devem confundir esses dois fenômenos processuais, 
até mesmo porque a questão da necessidade da formação do 
litisconsórcio diz respeito ao momento inicial da demanda, de 
propositura da ação, enquanto a questão referente à unitariedade 
diz respeito a outro momento processual, o da decisão da demanda. 
(...)
Sendo o litisconsórcio necessário em decorrência de previsão legal, 
não existe nenhum obstáculo prático para que a decisão não seja 
uniforme par doso os litisconsortes, porque esse tipo de decisão ser 
praticamente eficaz para todos os que participaram do processo, 
em decorrência de não haver nenhuma incindibilidade do objeto 
do processo. É a hipótese, por exemplo, do litisconsórcio necessário 
formado no polo passivo da ação popular, sendo absolutamente 
viável uma solução diferente para cada um deles, bem como na 
hipótese do litisconsórcio formado na ação de usucapião, no qual 
cada confrontante, por defender sua própria propriedade, poderá ter 
decisão diversa da dos demais litisconsortes. É possível, portanto, 
existir um litisconsórcio necessário e simples.” (Neve, 2019, p. 318-
319)

Como o critério de classificação do litisconsórcio unitário e necessário são 
distintos, fácil perceber que nem todo litisconsórcio unitário é necessário e vice e versa. 

Por fim, o litisconsórcio simples ocorre quando os litisconsortes são de fato parte 
distintas, sendo que a sorte processual de cada um deles independe das dos demais, sendo 
cada qual tratado como litigantes distinto (art. 117, primeira parte, e art. 118). Exemplo 
clássico é o caso de vítimas de acidente de trânsito que ingressam em juízo em litisconsórcio 
contra o causador do dano. 

Para encerrar, pergunta-se:

O que é o litisconsórcio alternativo?

“O instituto do litisconsórcio alternativo representa a possibilidade 
aberta ao autor para demandar duas ou mais pessoas quando tenha 
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dúvidas fundadas a respeito de qual delas, efetivamente, deveria 
participar do polo passivo da demanda. Na verdade, a construção 
do instituto do litisconsórcio alternativo atinge também o polo 
ativo, quando exista dúvida fundada a respeito de quem seja o 
titular do direito a ser discutido no processo. O que caracteriza, 
fundamentalmente, o litisconsórcio alternativo é a indefinição 
a respeito do sujeito legitimado, seja no polo ativo, seja no polo 
passivo da demanda.” (Neves, 2019, p. 326)

O que é litisconsórcio sucessivo ou eventual?

Este se caracteriza quando há cumulação sucessiva de pedidos dirigidos contra 
ou por sujeitos distintos (Neves, 2019, p. 326). Por se tratar de cumulação sucessiva, somente 
é apreciado o segundo pedido, sendo o primeiro acolhido. Daí surge a figura do litisconsórcio 
sucessivo ou eventual, quando, v.g., dois sujeitos distintos são demandados, sendo que um 
deles somente integrará a lide se o pedido principal for aceito. 

11.8 Intervenção de terceiros.

O primeiro ponto importante desta parte da matéria é memorizar o que o CPC 
classificou de intervenção de terceiros. 

São os seguintes institutos:

- Assistência (simples e litisconsorcial); 
- Denunciação da lide; 
- Chamamento ao processo; 
- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 
- Amicus Curiae. 

São portanto, 5 espécies de intervenção de terceiros, não mais figurando a 
oposição e a nomeação à autoria como integrantes deste rol. 

Por definição, “sempre que alguém que não participa de um processo nele ingressa 
e dele começa a participar tem-se uma intervenção de terceiro.”(Câmara, p. 87-88)

Importante destacar que só é terceiro antes da intervenção. A partir do momento 
em que ingressa, mediante um dos 5 institutos acima listados, passa a ser parte do processo. 

As intervenções de terceiros podem ser voluntárias, assistência, e forçadas, 
denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da PJ. Por 
fim,  a intervenção do amicuscuriae por ser forçada ou voluntária.
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11.8.1. Assistência.

O pressuposto necessário para o ingresso do assistente é o interesse jurídico na 
causa (art. 119). 

Não há limites de fase processual para o ingresso do assistente, conforme o art. 
119, parágrafo único, embora seja instituto mais afeito à fase cognitiva, já que o assiste 
recebe o processo no estado em que se encontra e não pode discutir a justiça da decisão 
(art. 123, caput). 

O instituto da assistência divide-se em simples e litisconsorcial. 

O assistente simples é um auxiliar (art. 121), sendo interessante pensar nele 
como figura coadjuvante, logo, sua participação não impede a prática de atos de disposição 
de direitos pela parte principal (art. 122), embora se sujeite aos mesmos ônus processuais 
que o assistido. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente 
será considerado seu substituto processual. (Art. 121. Parágrafo único.)

Por fim, convém destacar o art. 123, que costuma ser cobrado em provas objetivas:

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que 
interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, 
discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: 
I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e 
pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis 
de influir na sentença; 
II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o 
assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. 

Por outro lado, a figura do assistente litisconsorcial é tratado como se fosse 
litisconsorte. 

Discute-se na doutrina se a figura do assistente litisconsorcial de fato existe ou se 
seria uma espécie de litisconsórcio ulterior. 

Ao que parece a discussão encerra-se no campo doutrinário, pois o próprio CPC, 
no art. 124 institui que o chamado assistente litisconsorcial é tratado como litisconsorte. 
Isso, pois ele é titular do direito discutido no processo. Logo, não há consequência práticas 
em chamar de assistente litisconsorcial ou litisconsorte ulterior. 

Vale a lição doutrinária neste ponto:
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“A conclusão, portanto, é de inexistência da figura jurídica criada 
pelo art. 124 do CPC, considerando-se que o assistente litisconsorcial 
na verdade é reputado autor ou réu a partir do momento em que 
ingressa no processo, em verdadeira hipótese de litisconsórcio 
facultativo ulterior. De qualquer forma, mesmo a doutrina que 
defende a existência de assistência litisconsorcial, é tranquila em 
afirmar que, embora não seja litisconsorte, esse assiste é tratado, 
no tocante à aplicação as regras procedimentais, como se o fosse.” 
(Neve, 2019, p. 348)

Por fim, apenas pegando o gancho no conceito de “interesse jurídico”, convém 
apenas mencionar a existência da chamada intervenção anômala, que ocorre por interesses 
outros que não só o jurídico. Trata-se de uma prerrogativa da Fazenda Pública, que será 
tratada em matéria própria, entretanto, apenas para dar uma “pitada”, colaciona-se o 
dispositivo legal (Lei nº 9.469/97): 

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como 
autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de 
economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, 
nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de 
natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração 
de interesse jurídico,para esclarecer questões de fato e de direito, 
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame 
da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de 
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

11.8.2. Denunciação da lide. 

Para a doutrina a denunciação da lide é verdadeira e propriamente uma 
intervenção de terceiros. 

As causas jurídicas que embasam a denunciação da lide são, a evicção (art. 125, I) 
e em casos de ações regressivas decorrentes de lei ou contrato firmado entre denunciante 
e denunciado (art. 125,II). Neste último caso, a relação firmada entre segurado e seguradora 
é bem elucidativa. 

Frise-se que pode ser promovida pelo polo ativo como passivo do processo, 
sendo o rito adotado o previsto nos arts. 126 a 129. 

Segue precisa definição doutrinária de denunciação da lide:
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“Através da denunciação da lide, ajuíza-se uma demanda regressiva 
condicional, destinada a permitir que o denunciante exerça, perante 
o denunciado, no mesmo processo, um direito de regresso que tenha 
na eventualidade de vir a sucumbir na demanda principal.” (Câmara, 
2017, p. 91)

O art. 125 deixa claro que o direito de regresso não exercido pela denunciação 
poderá ser atuado em processo autônomo sempre que a denunciação for indeferida, não 
for promovida ou não permitida. 

O enunciado 120 do FPPC faz constar que “a ausência de denunciação da lide 
gera apenas a preclusão do direito de a parte promovê-la, sendo possível ação autônoma de 
regresso.”

Cabe registrar que para a lei considera o denunciado como litisconsorte (arts. 127 
e 128). Ocorre que há criticas doutrinárias sobre este ponto, vez que a figura do denunciado 
mais se aproxima a de um assistente, pois tem interesse jurídica na solução da lide, sem que 
haja relação jurídica direta entre o denunciado e o adversário do assistido. 

Eis aqui trecho conclusivo de Câmara (2017, p. 93):

“Deve-se, então, ter claro que há dois diferentes vínculos entre 
denunciante e denunciado: em relação à demanda principal, 
o denunciado atua como assiste do denunciante. Na demanda 
regressiva o denunciado é o demandado (e o denunciante, por óbvio, 
é o demandante). 

Faz sentido defender a posição, vez que não é razoável entender que o litisconsorte 
ao final poderá, em demanda paralela, se tornar parte oposta do outro litisconsorte, a 
depender da sorte da ação. 

Entretanto, mister registrar que a lei trata, seja no polo passivo, seja no polo ativo, 
o denunciado, uma vez que ingresso no curso da lide, como litisconsorte do denunciante. 

Continuando, frise-se que o novo CPC limitou a denunciação sucessiva, nos 
termos do art. 125, §2º: 

“ Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo 
denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou 
quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado 
sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual 
direito de regresso será exercido por ação autônoma.”
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Ademais disso, revogou a figura da denunciação per saltum, com a revogação do 
art. 456 do Código Civil, nos termos do art. 1.072, II, do CPC. 

Por fim frise-se que há duas súmulas importantes e recentes que tratam do tema:

Súmula 529 do STJ - No seguro de responsabilidade civil facultativo, 
não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e 
exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do 
dano.

Súmula 537 do STJ - Em ação de reparação de danos, a seguradora 
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do 
autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o 
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites 
contratados na apólice.

11.8.3. Chamamento ao processo.

De acordo com a leitura doa art. 130, o chamamento ao processo é requerido 
somente pelo réu, na contestação (art. 131), em relação a sujeitos que estejam igualmente 
ou mais obrigados (art. 130, I, II e III).

Atente-se para o detalhe que o fiador chama o afiançado e não o oposto (art. 130, 
I), pois o afiançado, em regra, está mais obrigado que o fiador, seja pela possibilidade da 
figura da fiança parcial, seja pelo benefício de ordem, que vige como regra nos contratos de 
fiança. 

No mais, os fiadores podem chamar uns aos outros, bem como outas categorias 
de devedores solidários (art. 130, II e III).

Advindo a sentença:

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em 
favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por 
inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua 
quota, na proporção que lhes tocar.

11.8.4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

Trata-se de uma das grandes novidades do novo CPC. Neste momento do curso, 
analisar-se-á seus aspectos básicos sem pretensão de esgotar o tema, vez que ele retornará, 
quando dos estudos dos recursos, da execução, da fraude à execução, etc. 
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Em linhas gerais, o incidente processual será instaurado pela parte e pelo MP, 
este quando couber intervir, não havendo previsão de instauração de ofício. 

O referido incidente pode inaugurar as diferentes formas de desconsideração da 
personalidade jurídica – direta, inversa, indireta e expansiva – a depender da causa. 

Registre-se que: 

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases 
do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na 
execução fundada em título executivo extrajudicial. 
§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 
distribuidor para as anotações devidas. 
§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em 
que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 
§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na 
hipótese do § 2º. 
§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais específicos para desconsideração da 
personalidade jurídica.

Com relação à propalada suspensão, a doutrina a trabalha como suspensão 
imprópria, vez que não se praticam atos no processo principal, sendo praticados os atos 
tendentes a resolver o incidente de desconsideração. Ressalva-se apenas a possibilidade de 
praticar atos urgentes, nos termos do ar. 314. 

Por se tratar de incidente processual, as decisões são atacadas por meio de agravo 
de instrumento, na primeira instância, e por meio de agravo interno na segunda instância 
(art. 136). 

Ademais, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de 
bens, havida em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente, considerando-
se em fraude à execução, desde o momento da citação da parte cuja personalidade se 
pretende desconsiderar (art. 137, c.c. 792, §2º). 

11.8.5. Amicus Curiae. 

“O amicuscuriae é um terceiro que ingressa no processo para 
fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da 
causa. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão 
ou entidade sem personalidade jurídica (art. 138). Exige a lei, para 
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que se possa intervir como amicuscuriae, que esteja presente a 
representatividade adequada, isto é, deve o amicuscuriae ser algém 
capaz de representar, de forma adequada, o interesse que se busca ver 
protegido no processo (FPPC, enunciado 128: “A representatividade 
adequada exigida do amicuscuriae não pressupõe a concordância 
unânime daqueles a quem representa”.). (Câmara, 2017, p. 107)

Com efeito, o amicus curiae é um terceiro parcial, com interesse no desfecho da 
demanda em um certo sentido. 

Ocorre que não é um interesse que o confunde com a figura do assistente. Isso, 
pois ele não é parte na relação jurídica em debate. O que legitima a sua atuação é um 
interesse institucional (Câmara, 2017, p. 107).

A intervenção do amicus curiae não se dá em qualquer causa, é preciso que haja 
relevância da matéria. 

Ademais disso, a atuação deste é limitada. Primeiramente, em relação aos 
recursos, o art. 138, §1º, somente lhe cabe o de embargos declaratórios, como regra. 

Discute-se na doutrina, conjugando o art. 138, caput, com o art. 1.015, IX, se a 
decisão que inadmite o amicus curie é recorrível. 

Da leitura do artigo 138 parece que o CPC inadmite o recurso. Entretanto, o art. 
1.015, IX, institui que da decisão que inadmite ou admite a intervenção de terceiros, cabe 
agravo de instrumento. 

O STJ no REsp. 1.367,212/RR já tem precedente no sentido da irrecorribilidade 
da decisão que inadmite o amicus curiae. O STF no informativo 920, RE 602.584, divulgou 
notícia no mesmo sentido. 

Entretanto, no RE 817.338, há decisão pela recorribilidade porá gravo interno de 
decisão monocrática que inadmite a intervenção do amicus curiae.

Para concursos públicos, aconselha-se ficar com o art. 138 na sua literalidade, 
sendo em provas dissertativas, interessante mencionar a posição dos tribunais superiores, 
que hoje “pende” para a vedação, apesar do precedente do STF. 

Por fim, consta do art. 138, §3º, que é possível ao amicus curiae recorrer da decisão 
que julgar o IRDR (incidente de resolução de demandas repetitivas). 
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