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Art. 926: Os tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os 
pressupostos fixados no regimento interno, os 
tribunais editarão enunciados de súmula 
correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Uniformização de Jurisprudência



§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os 
tribunais devem ater-se às circunstâncias 
fáticas dos precedentes que motivaram sua 
criação.

Uniformização de Jurisprudência



Precedentes

Os artigos 926 a 928, 985, 489, §1º, incs. V e VI 
são os dispositivos que formam o núcleo da 
teoria dos precedentes, que permitem 
compreender o modelo de precedentes do 
Código de Processo Civil 2015.



Precedentes

Art. 927: Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal 
em controle concentrado de 
constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;



Precedentes

III - os acórdãos em incidente de assunção de 
competência ou de resolução de demandas 
repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo 
Tribunal Federal em matéria constitucional e do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional;



V - a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados.

Precedentes



Precedentes

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de 
jurisprudência pacificada ou de tese adotada 
em julgamento de casos repetitivos observará a 
necessidade de fundamentação adequada e 
específica, considerando os princípios da 
segurança jurídica, da proteção da confiança e 
da isonomia. 



Precedentes

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus 
precedentes, organizando-os por questão 
jurídica decidida e divulgando-os, 
preferencialmente, na rede mundial de 
computadores.



Casos Repetidos

Art. 928: Para os fins deste Código, considera-se 
julgamento de casos repetitivos a decisão 
proferida em:

I - incidente de resolução de demandas 
repetitivas; 

II - recursos especial e extraordinário 
repetitivos.



Casos Repetidos

Parágrafo único. O julgamento de casos 
repetitivos tem por objeto questão de direito 
material ou processual.



Da Ordem dos Processos nos Tribunais

Art. 930: Far-se-á a distribuição de acordo 
com o regimento interno do tribunal, 
observando-se a alternatividade, o sorteio 
eletrônico e a publicidade.



Da Ordem dos Processos nos Tribunais

Parágrafo único. O primeiro recurso 
protocolado no tribunal tornará prevento o 
relator para eventual recurso subsequente 
interposto no mesmo processo ou em 
processo conexo.



Da Ordem dos Processos nos Tribunais

Art. 931: Distribuídos, os autos serão 
imediatamente conclusos ao relator, que, em 
30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto, 
restituí-los-á, com relatório, à secretaria.



Art. 932: Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, 
inclusive em relação à produção de prova, 
bem como, quando for o caso, homologar 
auto composição das partes;

O Relator



II - apreciar o pedido de tutela provisória nos 
recursos e nos processos de competência 
originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida;

O Relator



O Relator

IV - negar provimento a recurso que for contrário 
a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos;



c) entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de 
contrarrazões, dar provimento ao recurso se a 
decisão recorrida for contrária a:

O Relator



VI – decidir o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, quando este for 
instaurado originariamente perante o 
tribunal;

O Relator



VII - determinar a intimação do Ministério 
Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas 
no regimento interno do tribunal.

O Relator



Parágrafo único. Antes de considerar 
inadmissível o recurso, o relator concederá o 
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que 
seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigível.

O Relator



Art. 936: Ressalvadas as preferências legais e 
regimentais, os recursos, a remessa necessária 
e os processos de competência originária serão 
julgados na seguinte ordem:

I - aqueles nos quais houver sustentação oral, 
observada a ordem dos requerimentos;

Da Ordem de Julgamento



II - os requerimentos de preferência apresentados 
até o início da sessão de julgamento;

III - aqueles cujo julgamento tenha iniciado em 
sessão anterior; e

IV - os demais casos.

Da Ordem de Julgamento



Da Publicação do Acórdão

Art. 943: Os votos, os acórdãos e os demais 
atos processuais podem ser registrados em 
documento eletrônico inviolável e assinados 
eletronicamente, na forma da lei, devendo ser 
impressos para juntada aos autos do processo 
quando este não for eletrônico.



Da Publicação do Acórdão

§ 1o Todo acórdão conterá ementa.

§ 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será 
publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) 
dias.
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