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Art. 1.043: É embargável o acórdão de órgão 
fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso 
especial, divergir do julgamento de qualquer 
outro órgão do mesmo tribunal, sendo os 
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
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III - em recurso extraordinário ou em recurso 
especial, divergir do julgamento de qualquer 
outro órgão do mesmo tribunal, sendo um 
acórdão de mérito e outro que não tenha 
conhecido do recurso, embora tenha 
apreciado a controvérsia; 
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§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas 
contidas em julgamentos de recursos e de 
ações de competência originária.

§ 2o A divergência que autoriza a interposição 
de embargos de divergência pode verificar-se 
na aplicação do direito material ou do direito 
processual. 
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§ 3o Cabem embargos de divergência quando o 
acórdão paradigma for da mesma turma que 
proferiu a decisão embargada, desde que sua 
composição tenha sofrido alteração em mais da 
metade de seus membros.
§ 4o O recorrente provará a divergência com 
certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou 
credenciado de jurisprudência, [...]
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[...] inclusive em mídia eletrônica, onde foi 
publicado o acórdão divergente, ou com a 
reprodução de julgado disponível na rede 
mundial de computadores, indicando a 
respectiva fonte, e mencionará as 
circunstâncias que identificam ou 
assemelham os casos confrontados. 
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Art. 1.044: No recurso de embargos de 
divergência, será observado o procedimento 
estabelecido no regimento interno do 
respectivo tribunal superior.
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§ 1o A interposição de embargos de 
divergência no Superior Tribunal de Justiça 
interrompe o prazo para interposição de 
recurso extraordinário por qualquer das 
partes.
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§ 2o Se os embargos de divergência forem 
desprovidos ou não alterarem a conclusão do 
julgamento anterior, o recurso extraordinário 
interposto pela outra parte antes da 
publicação do julgamento dos embargos de 
divergência será processado e julgado 
independentemente de ratificação.
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Art. 1.042: Cabe agravo contra decisão do 
presidente ou do vice-presidente do tribunal 
recorrido que inadmitir recurso extraordinário 
ou recurso especial, salvo quando fundada na 
aplicação de entendimento firmado em 
regime de repercussão geral ou em 
julgamento de recursos repetitivos.
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§ 2º A petição de agravo será dirigida ao 
presidente ou ao vice-presidente do tribunal de 
origem e independe do pagamento de custas e 
despesas postais, aplicando-se a ela o regime de 
repercussão geral e de recursos repetitivos, 
inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento 
e do juízo de retratação.
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§ 3o O agravado será intimado, de imediato, 
para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) 
dias.

§ 4o Após o prazo de resposta, não havendo 
retratação, o agravo será remetido ao tribunal 
superior competente.
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§ 5o O agravo poderá ser julgado, conforme o 
caso, conjuntamente com o recurso especial 
ou extraordinário, assegurada, neste caso, 
sustentação oral, observando-se, ainda, o 
disposto no regimento interno do tribunal 
respectivo.



§ 6o Na hipótese de interposição conjunta de 
recursos extraordinário e especial, o 
agravante deverá interpor um agravo para 
cada recurso não admitido.
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§ 7o Havendo apenas um agravo, o recurso 
será remetido ao tribunal competente, e, 
havendo interposição conjunta, os autos 
serão remetidos ao Superior Tribunal de 
Justiça.
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§ 8o Concluído o julgamento do agravo pelo 
Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, 
do recurso especial, independentemente de 
pedido, os autos serão remetidos ao Supremo 
Tribunal Federal para apreciação do agravo a 
ele dirigido, salvo se estiver prejudicado.
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Art. 1.027: Serão julgados em recurso 
ordinário:

I - pelo Supremo Tribunal Federal, os 
mandados de segurança, os habeas data e os 
mandados de injunção decididos em única 
instância pelos tribunais superiores, quando 
denegatória a decisão;
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II - pelo Superior Tribunal de Justiça:

a) os mandados de segurança decididos em 
única instância pelos tribunais regionais 
federais ou pelos tribunais de justiça dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão;
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b) os processos em que forem partes, de um 
lado, Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e, de outro, Município ou pessoa 
residente ou domiciliada no País.
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