
 AVALIAÇÕES PARCIAIS (A2)
A2: 4,0
DATA SEMANA DO DIA 18/10/2021 a 22/10/2021

HORÁRIOS
Diurno:  das 09h00 às 11h00
Noturno: das 19h40 às  21:40

A2: 6 questões de múltipla escolha - cada 0,5 (meio ponto)
Trabalho (valendo 1 ponto) – Entrega 15/10/21

2 tentativas: lembrando sempre que a segunda tentativa se destina a 
eventuais problemas com conexão

GABARITO via blackboard no dia 23/10/21

ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA OS ALUNOS: 
“retornem à sala virtual e comuniquem o término da prova”
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RECLAMAÇÃO ART. 988 CPC
OUTROS MEIOS DE REVISÃO DE DECISÕES:

origem jurisprudência

TEORIA GERAL DOS RECURSOS
OBS.: preparação para a próxima aula: apelação!

AULA 6 
PROF. JULIO

UNICSUL

2021-2
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RECLAMAÇÃO - ART. 988 CPC
NATUREZA JURÍDICA? 

Ação, recurso ou incidente? ESCOLHA UM!!!!

Doutrina diverge: incidente, ação autônoma, natureza 
administrativa, cautelar, exercício do direito de petição, 
recurso e você ????

PETIÇÃO deve respeitar art. o 319 do CPC 
(com adequações, audiência de conciliação e pedido para provas não tem!)

 capacidade postulatória (advogado)
 possibilidade de tutela provisória

 Possibilidade de julgamento liminar improcedente
 se dá somente nos Tribunal e não há julgamento estendido
 sucumbência e custas (divergência – Prof. = se é 

ação é sim (alternativamente, se tiver há má-fé também)
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NATUREZA JURÍDICA 
DIVERGE NA JURISPRUDÊNCIA

Misael Montenegro: “A reclamação não é nem recurso nem ação, mas instrumento 
decorrente do direito de petição - Art. 5º da CF/88 XXXIV.

Freddie Didier: “natureza jurídica de ação”.

POSIÇÃO DO STF: não tem natureza de ação, trata-se de mero exercício do direito de 
petição. Impacto STF= não tem custas, honorários (mas, vide Regimentos internos dos 
tribunais).

“Podemos conceituar a reclamação como uma ação autônoma de impugnação, com sede 
constitucional, cuja finalidade é a busca de garantia da autoridade das decisões proferidas pelos 
tribunais, em especial para assegurar a aplicação de certos precedentes, assim como preservar 
da competência das Cortes”                                                                                    ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Código... cit., 

p. 1045)

PROF. JULIO: ação autônoma de natureza especial (NÃO É INCIDENTE E NÃO É 
RECURSO)! CPC menciona termos como contestação, citação, honorários, e emenda inicial, ...

REQUISITOS DA PETIÇÃO RECLAMAÇÃO NOS TRIBUNAIS
Depende de iniciativa (art. 2º, CPC)
Sempre no Tribunal + art. 319 CPC (valor da causa? depende do tribunal)
NÃO OCORRE NO MESMO PROCESSO
NÃO TEM PRAZO (desde que não tenha transito em julgado).
“A QUEM”: Tribunal (Relator do processo principal)

FUNDAMENTOS:  Art. 102, I STF, art. 105, I STJ CF/88 + art. 988 CPC
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HIPÓTESES DE CABIMENTO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para: preservar a competência do tribunal.

EXEMPLOS RECLAMAÇÃO:
Enunciado nº 207 do III FPPC-Rio: Cabe reclamação, por 

usurpação da competência do tribunal de justiça ou tribunal regional 
federal, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso de 
apelação. 

Exemplo: o exame de admissibilidade da apelação deve ser feito 
pelos tribunais estaduais e pelos tribunais regionais federais (§ 3º do 
art. 1.010), é possível o uso da reclamação, quando o juiz que atua no 
1º grau de jurisdição negar seguimento a recurso de apelação, 
realizando o juízo de admissibilidade, cuja competência é do tribunal 
estadual ou do Tribunal Regional Federal (antigo juízo de admissibilidade 
provisório).

2- Juiz de primeiro grau suspende execução com base em ação 
rescisória onde o desembargador não apreciou liminar!
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HIPÓTESES DE CABIMENTO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou 

do Ministério Público para garantir a autoridade das 
decisões do tribunal.

Autoridade = DECISÃO (sentença / acórdão)
Ex.: não cumprir com decisão trânsito em julgado!

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO

Art. 988 - § 1º A reclamação pode ser proposta 
perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete 
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca 
preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

WWW.JULIO.ADV.BR



HIPÓTESES DE CABIMENTO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante 
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade ou garantir a observância de acórdão proferido em 
julgamento de IRDR ou de IAC - incidente de assunção de competência 
(PEDRO LENZA defende que o inciso IV é inconstitucional).

ATENTE: ofensa à autoridade de precedentes das Cortes Supremas, 
desde que esgotadas as instâncias ordinárias, art. 988, § 5.º, II, 
CPC/2015.

PETIÇÃO DIRIGIDA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

A reclamação deverá ser instruída com prova documental e 
dirigida (com provas pré-constituídas) ao presidente do tribunal e 
qualquer interessado pode  impugnar o pedido.

DICA: É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em 
julgado da decisão reclamada!

WWW.JULIO.ADV.BR



 Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada 

a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) 
dias;

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

III - determinará a citação do beneficiário da decisão 
impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua 
contestação.

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará 
a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida 
adequada à solução da controvérsia.

 Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato 
cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

VIDE RECLAMAÇÃO – CASO DO LULA!
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TEORIA GERAL DOS RECURSOS

A2 ATÉ APELAÇÃO!

Não é ação, muito menos um novo processo!

Retarda a coisa julgada (art. 502 CPC);

Não se admite novas matérias;

2 Pedidos nas razões recursais: Conhecer e dar provimento 
ao recurso...

conhecer = questões processuais
      dar provimento = questão de mérito

Nova decisão (última é a que vale) (rescindenda, executável etc.)

• Só cabe recurso contra ato do juiz (atos da parte contrária, 
MP, serventuário etc. não cabe recurso!)

• ATOS PASSÍVEIS DE RECURSOS: decisões interlocutórias, 
sentença, decisões monocráticas do Relator e contra acórdão.
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TEORIA GERAL RECURSO

RECURSO? é o remédio voluntário, concedido às partes, MP 
e terceiros prejudicados,  idôneo a ensejar dentro do mesmo 
processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 
integração da decisão judicial que se impugna, portanto é um 
instrumento processual destinado a corrigir um desvio jurídico 
ou de correção em sentido amplo.

Exceção remessa necessária - art. 496 CPC (EX OFFICIO)
“100 SM Município” “500 SM – Estado” e “1.000 SM – União – Mandado de Segurança concedido”

PRINCÍPIOS

• Unirrecorribilidade (para cada tipo de decisão, cabe um único 
tipo de recurso – exceção, ex. REsp e RE)

• Fungibilidade: (inexistência de erro grosseiro e de má-fé)

• Duplo de grau de jurisdição: Palavra chave: reexame

• Taxatividade: Rol de recursos “numerus clausus” – art. 944
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TEMPESTIVIDADE
Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a 

sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são 
intimados da decisão.

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de 15 dias.

DICA: Tempestividade: cada recurso tem um prazo determinado para ser interposto (15 - 5).

PRAZO DOBRADO
    -Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro...

    -Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
público gozarão de prazo em dobro

     -Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos 
contados em dobro

PROCESSO ELETRÔNICO: Art. 213.  A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em 
qualquer horário até as 24 hs do último dia do prazo. Parágrafo único.  O horário vigente no juízo 
perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.

FERIADO LOCAL: Art. 932.  Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar 
inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja 
sanado vício ou complementada a documentação exigível. § 6o O recorrente comprovará a 
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
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PREPARO 
Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, preparo 

“consiste o preparo no pagamento, na época certa, das despesas processuais 
correspondentes ao processamento do recurso interposto, que compreenderão, 
além das custas (quando exigíveis), os gastos do porte de remessa e de retorno 
se se fizer necessário o deslocamento dos auto”.

Preparo: “adiantamento das despesas relativas ao processo do recurso”

PROVA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO  

Art. 1.007 CPC.  No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 
remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 
dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação 
exigível.

EXCEÇÃO: Juizado Especial: art. 41, § 1º O preparo será feito, 
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 
interposição, sob pena de deserção.

Guia de custas no site: https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/custas/sao-paulo/
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CUSTAS: Art .1.007.  No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

DISPENSA DO PREPARO: § 1o São dispensados de preparo, inclusive 
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo MP, pela 
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e 
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

DESERÇÃO (FALTA DE PAGAMENTO): § 2o A insuficiência no valor do 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o 
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no 
prazo de 5 dias. RESULTADO: NÃO CONHECEDOR DO RECURSO

PORTE DE REMESSA E DE RETORNO: § 3o É dispensado o 
recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos 
eletrônicos.

PAGAMENTO EM DOBRO: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato 
de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de 
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para 
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
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RECURSOS 
DISPENSADOS DO PREPARO

• Agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042, 
§ 2º CPC)

• Recursos ECA (Lei 8.069/90, art. 198, I)

• Agravo interno (REsp 435.727 PR)

• Embargos de declaração (art. 1.023 CPC)

Ausência do preparo: dá se o nome de deserção (O 
Tribunal não conhece do recurso)!
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LEGITIMIDADE RECURSAL
Art. 996.  O recurso pode ser interposto pela:

parte vencida

MP (como parte ou como fiscal da ordem jurídica).

terceiro prejudicado Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão 
sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se 
afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, ex. 
usucapião titular da relação jurídica). 

AMICUS CURIAE : 2 EXCEÇÕES: embargos de declaração e IRDR: 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, 
poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou 
jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no 
prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

*A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem 
autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de 
declaração e a hipótese do § 3o.

*O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução 
de demandas repetitivas.
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INTERESSE RECURSAL

-Buscar situação mais vantajosa (utilidade);

-Sucumbente (decisão “a quo” insatisfatória!)

CONDIÇÕES PARA SER CONHECIDO: INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO PODER DE RECORRER

• Desistência do recurso

• Renúncia

• Preclusão lógica (ex. pagamento)

• Preclusão temporal (trânsito em julgado)

    NÃO ESQUECER: MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ART. 85, § 11

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 
advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os 
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 
realizado em grau recursal, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral 
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar 
os respectivos limites estabelecido no CPC (10% a 20%).

WWW.JULIO.ADV.BR



RETRATAÇÃO – só em alguns casos

POSSIBILIDADE de reconsideração pelo juízo “a quo”

• Art. 330: Indeferimento da petição inicial: Art. 331.  Indeferida a 
petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 
(cinco) dias, retratar-se.

• Julgamentos sem mérito: Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito 
quando: § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que 
tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se.

• Art. 332 Da Improcedência Liminar Do Pedido: Nas causas que 
dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar...

• Apelação no ECA (art. 198, VII)

• Agravo instrumento (art. 1.018, 1º: § 1o Se o juiz comunicar que 
reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o 
agravo de instrumento)

• Agravo interno: O agravo será dirigido ao relator, que intimará o 
agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) 
dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a 
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
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EFEITOS DO RECURSO

EFEITO DEVOLUTIVO: comum a todos os recursos (é a essência do 
recurso, o reexame, ou seja, devolução da reapreciação da matéria – 
presente em todos os recursos)

EFEITO SUSPENSIVO: Impede trânsito em julgado e suspende  os 
efeitos da decisão e não produz consequência imediata a decisão 
impugnada (tem exceções)

OUTROS

EFEITO TRANSLATIVO: possibilidade do julgamento extrapolar os limites 
que foi impugnado (exemplo: prescrição)!

EFEITO EXPANSIVO: não é possível modifica a decisão a respeito do 
qual o recurso repercutirá, exceto efeito expansivo (ex.: apelar numa ação 
investigação cumulada com alimentos, porém apela só da investigação 
“automaticamente” perde o efeito os alimentos)

EFEITO SUBSTITUTIVO: consagrado no art. 1.008, decorre da decisão 
do recurso: é o efeito que a decisão do recurso possui de substituir a 
decisão recorrida (a última decisão é a que vale para executar, rescindir 
etc.), ex: cumprimento de sentença.
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PRESSUPOSTOS
 INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS

Pressupostos intrínsecos (INTERNO):

• cabimento; 

• interesse recursal; 

• legitimidade recursal;

Pressupostos extrínsecos (EXTERNO):

• Preparo (recolhimento das custas)

• Tempestividade

• Regularidade: (inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 
direito de recorrer)

Consequência de não preencher os pressupostos: não ser CONHECIDO 
(trata-se de questão processual “sob pena de não ser admitido” – 
“inadmissível”).

Exemplo: A apelação da parte adversa deixou de preencher os pressupostos, 
logo, você nas contrarrazões pedirá: “que o Tribunal não conheça do recurso...”

WWW.JULIO.ADV.BR



REGULARIDADE FORMAL

Razões inconformismo art. 932, III: “incumbe ao relator não conhecer de 
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente 
os fundamentos da decisão recorrida”;

Pedido recursal: art. 1.008.  O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a 
decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Peças obrigatórias (exclusivo para alguns recursos, ex. peças obrigatórias 
agravo art. 1.017 CPC);

Provar divergência/repercussão geral (art. 1.029 § 1º CPC:  ”Quando o recurso 
fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência 
com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou 
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o 
acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede 
mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte ...)

FORMA ESCRITA (exceção  art. 49  - Lei 9.099/95 –permite-se 
os embargos de declaração oralmente)

Vide art. 41, § 2º lei do juizado:  No recurso, as partes serão 
obrigatoriamente representadas por advogado

CAPACIDADE POSTULATÓRIA: o recurso deve ser feito por advogado  (falta 
de procuração prazo art. 76, § 2º CPC) (suspende e concede prazo razoável para 
apresentação da procuração...
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1- Utilizados em casos típicos previstos no CPC e 
que o acolhimento não se dá no mesmo processo e 
não é considerado recurso, apesar de ser protocolado 
perante o Tribunal, é:

a- embargos de declaração;

b- agravo interno,

C- agravo de instrumento,

D- apelação;

E- reclamação.
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2- Prova: OBJETIVA - 2019 - Prefeitura de Antônio Olinto - PR - Advogado

De acordo com o Código de Processo Civil, pode-se 
propor ação rescisória quando:

A- Violar manifestamente apenas dispositivo 
constitucional.

B- For fundada em prova cuja falsidade tenha sido 
apurada em processo administrativo ou venha a ser 
demonstrada na própria ação rescisória.

c- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em 
julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não 
pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável.

D- Se verificar que foi proferida por força ininteligência 
do juiz.
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3- Prova: CESPE - 2017 - SEDF - Analista de Gestão Educacional - Direito e Legislação

Julgue o item subsequente, relativo à improcedência liminar do 

pedido e ao cumprimento de sentença.

Situação hipotética: órgão colegiado de um 
Tribunal Regional Federal negou provimento a recurso 
de apelação e aplicou tese diversa da proferida pelo 
Superior Tribunal Federal em julgamento de casos 
repetitivos. 

Assertiva: Nesse caso, a parte sucumbente 
poderá valer-se de reclamação constitucional para 
reformar a decisão proferida pelo Tribunal Regional 
Federal após o trânsito em julgado desta.
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4- Prova: FGV - 2018 - TJ-SC - Oficial de Justiça e Avaliador

Julgado improcedente o seu pedido, a parte autora manejou 
recurso de apelação para impugnar a sentença. Mas, 
observando que a peça recursal padecia de irregularidades 
formais, o juiz reputou inadmissível o apelo, deixando de 
recebê-lo.

Inconformado com essa decisão, deve o autor se valer de:

A- nova apelação;

B- agravo de instrumento.

C- reclamação,

D- mandado de segurança;

E- recurso extraordinário.

DICA: quem recebe a apelação (juiz ou relator?)
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5- Teoricamente, quem pede a majoração dos 
honorários dos advocatícios (art. 85, 11 CPC):

A- recorrido

B- recorrente 

C- Embargante sem efeito infringente

D- Juiz “a quo”

E- Relator
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6- A natureza jurídica da Reclamação é:

A- incidente

B- ação autônoma e independente

C- recurso

D- exercício do direito de petição

E- Depende
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7- O prazo para o beneficiário da decisão impugnada 
apresentar contestação numa Reclamação é:

A-  5 dias;

B- 10 dias.

C- 15 dias,

D- 20 dias.

E- de 15 a 30 dias;

Dia: Art. 989 CPC
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8- 

Qual recurso não será conhecido por falta de 
preparo:

A- Agravo em recurso especial/extraordinário;

B- Apelação do hipossuficiente reconhecido,

C- Agravo interno;

D- Embargos de declaração,

E- NDA.
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9- Complete a frase:

O recorrente que não comprovar, no ato de 
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, 
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, 
na pessoa de seu advogado, para...

A- recorrer;

B- realizar o recolhimento do preparo com a devida 
atualização;

C- tomar ciência do trânsito em julgado.

D- realizar o recolhimento em dobro, sob pena de 
deserção,

E- NDA.
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10- Prova: CESPE - 2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área 2

Acerca dos processos nos tribunais, dos meios 
de impugnação das decisões judiciais e da reclamação 
constitucional, julgue o item a seguir, de acordo com o 
Código de Processo Civil e com o entendimento 
jurisprudencial.

Cabe reclamação constitucional para garantir a 
observância de precedente proferido em julgamento 
de casos repetitivos.

Certo Errado
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