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Informativo STJ 659 

 

CASO #1 

É inadmissível incidente de assunção de competência no âmbito do STJ fora das 

situações previstas no art. 947 do CPC/2015. AgInt na Pet 12.642-SP, Rel. Min. Og 

Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 

 

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de 

remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante 

questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos 

processos. 

 

No caso, pretendeu-se ampliar as hipóteses de cabimento para discutir a tese de que 

competiria aos Colégios Recursais o julgamento de ações rescisórias no âmbito dos 

Juizados Especiais estaduais. Ausentes as hipóteses expressamente elencadas no art. 

947 do CPC/2015,  não se estando diante de recurso, remessa necessária ou processo 

de competência originária deste Superior Tribunal, é inadmissível a instauração do 

incidente de assunção de competência no âmbito desta Corte. 

 

INTEIRO TEOR 

Trata-se de agravo interno manejado por Cesar Augusto Perini Rosas contra decisão 

que indeferiu liminarmente a petição em que se buscava a instauração de incidente de 

assunção de competência para se fixar a tese de que compete aos Colégios Recursais o 

processamento e julgamento de ações rescisórias ajuizadas para desconstituir decisões 

proferidas pelos Juizados Especiais Estaduais.  

http://www.liceuace.com.br/
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O agravante sustenta a necessidade de se conferir uma interpretação ampliativa das 

hipóteses de cabimento previstas no art. 947 do CPC/2015, haja vista a ausência de 

outro instrumento processual hábil a conferir efetividade à jurisprudência do STJ no 

âmbito dos Juizados Especiais. 

 

CASO #2 

Aplica-se a técnica de ampliação do colegiado quando não há unanimidade no juízo de 

admissibilidade recursal. REsp 1.798.705-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019. 

 

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá 

prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que 

serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,... 

 

... o art. 942 do CPC/2015 não determina a ampliação do julgamento apenas em 

relação às questões de mérito, incluindo também as questões preliminares relativas ao 

juízo de admissibilidade do recurso. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de 

ampliar o quórum, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de 

não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva, inobservou o enunciado 

normativo inserto no art. 942 do CPC/2015, sendo de rigor declarar a nulidade por 

error in procedendo. 

 

VEJA... 

O acórdão do TJSC julgou a apelação, mas não houve unanimidade quanto ao 

cabimento da apelação adesiva. 

O TJSC não aplicou o art. 942. 

A nulidade ocorreu no acórdão. 

É necessário oferecer ED! 

 

INTEIRO TEOR 

Os embargos de declaração foram rejeitados. 

No recurso especial, os recorrentes apontam, além de dissídio jurisprudencial, ofensa 

aos seguintes dispositivos: (a) art. 942 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido é 

nulo, pois não houve unanimidade quanto ao cabimento da apelação adesiva, sendo de 

rigor a observância da regra de ampliação do colegiado; 

 

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante 

suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração 

sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, 

omissão, contradição ou obscuridade. 

 

 


