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Informativo STJ 669 

 

CASO #1 

Não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ 

em recurso especial repetitivo. Rcl 36.476-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte 

Especial, por maioria, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020. 

 

... a admissão da reclamação, na hipótese em comento, atenta contra a finalidade da 

instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo 

de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da 

massificação dos litígios. 

Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo mediante 

julgamento por amostragem, a interpretação da lei federal que deve ser 

obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o 

direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da 

tese jurídica em cada caso concreto. 

Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, 

que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no 

âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do 

CPC/2015. 

 

CASO #2 

A alegação da ocorrência de ponto facultativo embasada em ato do Poder Executivo 

Estadual não é capaz, por si só, de comprovar a inexistência de expediente forense 

para aferição da tempestividade recursal. EDcl no AgInt no AREsp 1.510.568-RJ, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

23/03/2020, DJe 30/03/2020. 

 

A jurisprudência desta Corte entende que a existência de feriado, de recesso forense 

ou ponto facultativo local que ocasione a suspensão do prazo processual necessita de 
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comprovação por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato normativo ou certidão 

exarada por servidor habilitado. 

Contudo, a simples juntada de ato emanado pelo Poder Executivo Estadual, lei e 

decreto estaduais, determinando ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, 

por si só, não comprova a inexistência de expediente forense para aferição da 

tempestividade do recurso, em razão da desvinculação administrativa e da separação 

entre os Poderes. Da mesma forma, a juntada de calendário extraído de páginas da 

internet não é meio idôneo para comprovação da tempestividade recursal. 

Desse modo, caberia à recorrente, no momento da interposição recursal, fazer a 

juntada de documento idôneo, o qual, no caso, consistia no inteiro teor do Aviso do 

tribunal estadual, a fim de vincular a decretação do feriado nas repartições públicas 

estaduais com a suspensão dos prazos pela Corte de Justiça. 

 

CASO #3 

O acolhimento da impugnação do valor da causa em momento posterior à decisão que 

julgou o mérito da causa principal não gera nulidade do processo. AgInt no REsp 

1.667.308-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020. 

 

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à 

causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o 

caso, a complementação das custas. 

 

Primeiramente, a prolação da decisão de acolhimento da impugnação do valor da 

causa em momento posterior à decisão que julgara o mérito da causa principal 

constitui mera irregularidade, não gerando prejuízo suficiente para decretação da 

nulidade do processo. 

Ademais, ante o princípio da instrumentalidade, atinge seu fim o recolhimento 

posterior das custas, sem que para tanto seja necessária a decretação da nulidade do 

ato. Por fim, não se vislumbra prejuízo suficiente para a parte atingida pela 

irregularidade, pois o recolhimento das custas pode se dar de forma posterior, tendo 

por norte o fato de que o princípio da instrumentalidade das formas anda sempre de 

mãos dadas com o princípio da primazia da resolução de mérito. 

 

 


