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CASO #1 

A gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro não residente no 

Brasil após a entrada em vigor do CPC/2015. Corte Especial, Pet 9.815-DF, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 29/11/2017, DJe 15/03/2018. 

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe, no caput do art. 98, que tanto a pessoa 

natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuserem de recursos 

suficientes para arcar com os custos do processo, têm direito de pleitear a gratuidade 

de justiça, independentemente de terem residência no território nacional. 

 

 

CASO #2 

Em se tratando de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no STJ 

durante a vigência do CPC/1973, para resolver divergência entre Turmas 

componentes de Seções diversas, torna-se conveniente a afetação do feito à Corte 

Especial, nos termos do art. 16 do RISTJ. 

2ª Seção, IUJur no CC 144.433-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 

unanimidade, julgado em 14/03/2018, DJe 22/03/2018. 

Todavia, em juízo de ponderação quanto à conveniência em se instaurar um 

procedimento que não mais guarda previsão no CPC/2015, afigura-se possível aventar 

a adoção de outras providências, que, a um só tempo, atendam à postulação e ao 

direito da parte de prevenir/encerrar a divergência jurisprudencial aventada. 

No que tange à possibilidade de se instaurar, de ofício, o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (IRDR), previsto nos artigos 976 e seguintes do CPC/2015, 

verifica-se que os dispositivos legais que regem o novel instituto são destinados, 

exclusivamente, aos Tribunais estaduais e regionais. 

Nessa linha, evidencia-se que o STJ não tem competência originária para instaurar 

IRDR, mas sim competência recursal. Saliente-se, ainda, que, no âmbito do STJ, a via 

adequada para a resolução de questões repetitivas dá-se por meio do julgamento do 

recurso especial repetitivo, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 

No que tange à adoção do Incidente de Assunção de Competência (IAC), previsto no 

art. 947 do CPC/2015, verifica-se que esse possui procedimento próprio. Como se 

constata do referido artigo, o incidente de assunção de competência, para além do 

propósito de pacificar questão de grande repercussão social (sem repetição em 

múltiplos processos), também se presta a prevenir ou dissipar divergência entre 
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turmas do Tribunal acerca de relevante questão de direito, o que atenderia ao 

propósito ora perseguido. 

Entretanto, tal providência teria que advir, necessariamente, da própria Corte 

Especial, afinal somente tem atribuição de assumir/avocar a competência de 

determinado Órgão fracionário o Órgão julgador de maior abrangência.  

Cabe, assim, à Seção, por iniciativa e deliberação de seus membros, instaurar o IAC 

quando há divergência entre as suas Turmas integrantes. Por sua vez, em se tratando 

de dissenso entre Turmas componentes de Seções diversas, como se dá no caso, 

somente a Corte Especial,... 

Sobressai, nesse contexto, a necessidade de se observar a atribuição regimental 

conferida às Seções e às Turmas de afetar os feitos de sua competência à Corte 

Especial "quando convier pronunciamento desta" ou "em razão da relevância da 

questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Seções", em 

estrito cumprimento ao disposto no art. 16 do RISTJ. 

Art. 16. As Seções e as Turmas remeterão os feitos de sua competência à Corte 

Especial: 

IV - quando convier pronunciamento da Corte Especial em razão da relevância da 

questão jurídica, ou da necessidade de prevenir divergência entre as Seções. 

 

 

 

CASO #3 

A ação de prestação de contas ajuizada pelo filho em desfavor dos pais é possível 

quando a causa de pedir estiver relacionada com suposto abuso do direito ao usufruto 

legal e à administração dos bens dos filhos.  

3ª Turma, REsp 1.623.098-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 

julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018. 

Inicialmente cumpre salientar que o reconhecimento da impossibilidade jurídica do 

pedido tem caráter excepcional, a fim de não inviabilizar o acesso à Justiça, tanto que 

o Código de Processo Civil de 2015 não elencou mais a "possibilidade jurídica do 

pedido" como condição da ação,... 

... passando o referido requisito a integrar questão de mérito.  obiter dicta 

 

Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, extrai-se que o pai e a mãe, enquanto no 

exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos (usufruto legal), bem 

como têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. 

Em outras palavras, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos bens 

dos filhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere liberdade total para 

utilizar, como quiserem, o patrimônio de seus filhos, o qual, a rigor, não lhes pertence. 

Assim, partindo-se da premissa de que o poder dos pais, em relação ao usufruto e 

administração dos bens de filhos menores, não é absoluto, deve-se permitir, em caráter 

excepcional, o ajuizamento da ação de prestação de contas pelo filho, sempre que a 

causa de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse 

poder. 



 
 

 

CASO #4 

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da 

competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as 

questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do 

contrato que contenha a cláusula compromissória. 

3ª Turma, REsp 1.550.260-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018. 

... tão somente após a sua superveniência é possível a atuação do Poder Judiciário 

para anulá-la, nos termos dos artigos 31, 32 e 33 da Lei n. 9.307/1996. Como é sabido, 

o juízo arbitral não subtrai a garantia constitucional do juiz natural, ao contrário, a 

realiza, e só incide por livre e mútua concessão entre as partes. 

Consigne-se, além disso, que vige, na jurisdição privada, o princípio basilar do 

kompetenz-kompetenz, consagrado nos artigos 8º e 20 da Lei de Arbitragem, que 

estabelece ser o próprio árbitro quem decide, em prioridade com relação ao juiz 

togado, a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia 

do contrato que contém a cláusula compromissória. A partir dessa premissa, o juízo 

arbitral se revela o competente para analisar sua própria competência para a solução 

da controvérsia. 

Negar aplicação à convenção de arbitragem significa, em última análise, violar o 

princípio da autonomia da vontade das partes e a presunção de idoneidade da própria 

arbitragem, gerando insegurança jurídica. 

 

 


