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CASO #1 

A falha procedimental consubstanciada na publicação antecipada de resultado de 

julgamento que havia sido adiado não gera suspeição do relator. AgInt na ExSusp 198-

PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 

17/03/2020, DJe 20/03/2020. 

 

Suas alegações demonstram tão somente a ocorrência de falha procedimental, que, 

acaso confirmada, renderia ensejo à cassação do acórdão proferido de forma viciada. 

Contudo, esse fim não pode ser alcançado por meio deste incidente processual. 

Em verdade, pretende a excipiente utilizar-se da via da exceção de suspeição como 

sucedâneo recursal, o que é manifestamente inviável ante a total ausência de respaldo 

legal. 

Por fim, é relevante ressaltar que as hipóteses taxativas de cabimento da exceção 

devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometer a 

independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções. 

 

CASO #2 

Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que aplica multa por ato atentatório 

à dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação. REsp 

1.762.957-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020. 

 

Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. 
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... a decisão que aplica a multa ... não há de ser incluída no inciso II do art. 1.015 do 

CPC e, se assim se entendesse, restaria esvaziada a intenção de celeridade do 

legislador, devolvendo-se de modo imediato questão que poderia ser revista 

oportunamente em sede de apelação. 

Ademais, a alegação de que haveria urgência no enfrentamento da decisão que fixa 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a possibilidade de 

execução do valor a que condenada a parte não se sustenta, uma vez que o §3º do art. 

77 do CPC é bastante claro ao prever que a multa somente será inscrita como dívida 

ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. 

 

 


