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CASO #1 

O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de 

superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus. Corte 

Especial, EDcl no MS 22.157-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 

em 14/03/2019, DJe 11/06/2019. 

Na trilha dessas ideias, o que se percebe é que a legislação traçou como regra de 

conduta a impossibilidade de impetração quando já transitada em julgado a decisão 

impetrada. No entanto, não se extrai da legislação regulamentadora nenhuma 

intenção de aplicar a mesma regra de não cabimento do mandamus, quando, no curso 

de seu processamento, ocorre o trânsito em julgado. Nessa exata linha de compreensão 

é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito das reclamações, pela 

inaplicabilidade da Súmula n. 734 da Corte Suprema - que trata da matéria - quando 

o trânsito em julgado se operar no curso do processo. Saliente-se, inclusive, que o novo 

CPC vem em auxílio a essa interpretação ao dispor, no § 6º do art. 988, que até mesmo 

"a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida 

pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação".  

... em sendo acolhida a impugnação, o ato reclamado será desconstituído, assim como, 

por conseguinte, todos os que lhe são posteriores. Portanto, deixará de subsistir o 

próprio trânsito em julgado da decisão reclamada. Nesses termos, deve ser aplicado o 

mesmo raciocínio para o mandado de segurança. 

 

CASO #2 

O art. 1.035, § 5º do CPC/2015 não determina a suspensão automática dos processos 

cuja repercussão geral seja reconhecida, devendo esse entendimento ser aplicado aos 
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recursos especiais que impugnam acórdão publicado e com a repercussão geral 

reconhecida na vigência do CPC/1973. 

Corte Especial, REsp 1.202.071-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 

julgado em 01/02/2019, DJe 03/06/2019. 

 

Art. 1.035, §5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal 

Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 

... o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a Questão de Ordem no RE 

966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 07/06/2017, destacando que não é 

decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do 

recurso extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal 

sobrestamento. Caso a lei quisesse injungir a suspensão automática, bastaria prever 

que o reconhecimento da repercussão geral impusesse a paralisação do trâmite de 

todos os processos pendentes relativos à matéria no território nacional; ou ainda, 

dispor que o relator obrigatoriamente determinasse a suspensão, o que não ocorreu. 

Ademais, o sobrestamento do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o 

país, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso 

ao Judiciário, especialmente quando há a possibilidade de o relator estipular a 

suspensão dos feitos em que o andamento possa causar incerteza jurídica. 

 

CASO #3 

A prioridade na tramitação do feito é direito subjetivo da pessoa idosa e a lei lhe 

concede legitimidade exclusiva para a postulação do requerimento do benefício. 3ª 

Turma, REsp 1.801.884-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por 

maioria, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019. 

Assim, o idoso fará jus ao benefício nos processos em que atuar como parte - autor, 

réu ou litisconsorte - ou como interveniente, assim considerado aquele que ingressa 

nos autos por meio da assistência, da denunciação da lide ou do chamamento ao 

processo, etc (arts. 119 a 132 do CPC/2015).  

De acordo com a dicção legal, cabe ao idoso postular a obtenção do benefício fazendo 

prova da sua idade. Depende, portanto, de manifestação de vontade do interessado, 

por se tratar de direito subjetivo processual.  

A necessidade do requerimento é justificada pelo fato de que nem toda tramitação 

prioritária será benéfica ao idoso, especialmente em processos nos quais há alta 

probabilidade de que o resultado lhe seja desfavorável.  

Se a lei exige a iniciativa do idoso, aquele que carece dessa condição não pode requerer 

a prioridade em nome de outrem por faltar-lhe legitimidade. No caso dos autos, a 

exequente - pessoa jurídica - postula a prioridade na tramitação da execução de título 

extrajudicial pelo fato de um dos executados ser pessoa idosa.  

Desse modo, correto o entendimento de que lhe falta legitimidade e interesse para 

formular o mencionado pedido visto que a lei concede a legitimidade exclusiva ao 

idoso ao estabelecer que somente o interessado, fazendo a comprovação da sua idade, 

pode postular o referido benefício legal. 



 
CASO #4 

O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de 

exigir contas é o agravo de instrumento. REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 

Rel. Acd. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 09/04/2019, 

DJe 10/06/2019. 

 

Art. 550, § 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as 

contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o 

autor apresentar. 

 

O novo Código, aprimorando a técnica do anterior, ao se referir a uma decisão, deixou 

mais claro que poderá não haver sentença, como sucede quando a ação de exigir 

contas é julgada procedente na primeira fase, para ter prosseguimento ainda.  

Na hipótese contrária, ou seja, se a decisão der pela improcedência da ação de exigir 

contas, aí sim teremos uma sentença pondo fim ao processo, inclusive com aplicação 

de ônus sucumbenciais. Então, na primeira hipótese, ter-se-á uma decisão que desafia 

agravo de instrumento; na segunda hipótese é que a decisão atrairia apelação. 

 

 


