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A assunção de competência tem como função 

prevenir ou compor a divergência entre 

câmaras, entre turmas do tribunal, grupo de 

câmaras ou seções, quando o recurso, a 

remessa necessária ou o processo de 

competência originária dos tribunais envolvem 

relevante questão de direito, [...]

Do Incidente de Assunção de  

Competência



[...] com grande repercussão social, mas 

sem repetição em múltiplos processos

(CPC/15, art. 947, caput e §4º).

Do Incidente de Assunção de  

Competência



Art. 948: Arguida, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato 

normativo do poder público, o relator, após 

ouvir o Ministério Público e as partes, 

submeterá a questão à turma ou à câmara 

à qual competir o conhecimento do 

processo.

Do Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade 



Trata-se de incidente processual que se 

verifica quando dois ou mais órgãos se 

consideram competentes para processar e 

julgar a causa (positivo) ou quando eles se 

consideram incompetentes (negativo).

Do Conflito de Competência



Art. 951: O conflito de competência pode ser 

suscitado por qualquer das partes, pelo 

Ministério Público ou pelo juiz.

Parágrafo único. O Ministério Público 

somente será ouvido nos conflitos de 

competência relativos aos processos previstos 

no art. 178, mas terá qualidade de parte nos 

conflitos que suscitar.

Do Conflito de Competência
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Art. 960: A homologação de decisão 

estrangeira será requerida por ação de 

homologação de decisão estrangeira, salvo 

disposição especial em sentido contrário 

prevista em tratado.

Da Homologação de Decisão 

Estrangeira



§ 1o A decisão interlocutória estrangeira 

poderá ser executada no Brasil por meio de 

carta rogatória.

§ 2o A homologação obedecerá ao que 

dispuserem os tratados em vigor no Brasil e 

o Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça.

Da Homologação de Decisão 

Estrangeira



Art. 961: A decisão estrangeira somente 

terá eficácia no Brasil após a homologação 

de sentença estrangeira ou a concessão 

do exequatur às cartas rogatórias, salvo 

disposição em sentido contrário de lei ou 

tratado.

Da Homologação de Decisão 

Estrangeira



Art. 965: O cumprimento de decisão 

estrangeira far-se-á perante o juízo federal 

competente, a requerimento da parte, 

conforme as normas estabelecidas para o 

cumprimento de decisão nacional.

Da Homologação de Decisão 

Estrangeira



A ação rescisória é um meio de  

impugnação das decisões judiciais, 

consistindo em uma das ações autônomas 

de impugnação, por meio da qual se busca 

a desconstituição de decisão judicial 

transitada em julgado.

Ação Rescisória



O art. 966 do CPC/15 traz as hipóteses de 

rescindibilidade da decisão, ou seja, as 

situações que configuram causas de pedir 

da ação rescisória e cuja demonstração 

acarretará a desconstituição do 

pronunciamento judicial.

Ação Rescisória



Art. 966: A decisão de mérito, transitada 

em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de 

prevaricação, concussão ou corrupção do 

juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por 

juízo absolutamente incompetente;

Ação Rescisória



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.

Ação Rescisória



III - resultar de dolo ou coação da parte 

vencedora em detrimento da parte vencida 

ou, ainda, de simulação ou colusão entre 

as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

Ação Rescisória



VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha 

sido apurada em processo criminal ou venha 

a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito 

em julgado, prova nova cuja existência 

ignorava ou de que não pôde fazer uso, 

capaz, por si só, de lhe assegurar 

pronunciamento favorável;

Ação Rescisória



VIII - for fundada em erro de fato verificável 

do exame dos autos.

Ação Rescisória



Art. 975: O direito à rescisão se extingue em 2 

(dois) anos contados do trânsito em julgado da 

última decisão proferida no processo.

§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil 

imediatamente subsequente o prazo a que se 

refere o caput, quando expirar durante férias 

forenses, recesso, feriados ou em dia em que 

não houver expediente forense.

Ação Rescisória - Prazo



§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 

966, o termo inicial do prazo será a data de 

descoberta da prova nova, observado o 

prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado 

do trânsito em julgado da última decisão 

proferida no processo.

Ação Rescisória - Prazo



§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de 

colusão das partes, o prazo começa a 

contar, para o terceiro prejudicado e para o 

Ministério Público, que não interveio no 

processo, a partir do momento em que têm 

ciência da simulação ou da colusão.

Ação Rescisória - Prazo



Art. 988: Caberá reclamação da parte 

interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do 

tribunal;

Da Reclamação



III - garantir a observância de enunciado de 

súmula vinculante e de decisão do 

Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade;

Da Reclamação



IV - garantir a observância de acórdão 

proferido em julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de 

incidente de assunção de competência;

Da Reclamação



Art. 992: Julgando procedente a 

reclamação, o tribunal cassará a decisão 

exorbitante de seu julgado ou determinará 

medida adequada à solução da 

controvérsia.

Da Reclamação
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