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- Trata-se de um negócio jurídico processual que se submete à
aprovação do órgão jurisdicional para que se produza o seu
efeito.

- Não há necessidade de motivação expressa no acordo de
suspensão do processo, razão pela qual o juiz não pode, em
regra, recusar a homologação.

- Arguição de impedimento e suspeição:

CPC, art. 313. Suspende-se o processo:

III – pela arguição de impedimento ou de suspeição;
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CPC, art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a
suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo,
na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la
com documentos em que se fundar a alegação e com rol de
testemunhas.

§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a
petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a
seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação
em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de
rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do
incidente ao tribunal.
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§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos,
sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o
julgamento do incidente.

§ 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o
incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a
tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

CPC, art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de
suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;
II - aos auxiliares da justiça;
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III - aos demais sujeitos imparciais do processo.
§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a
suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída,
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§ 2o O juiz mandará processar o incidente em separado e sem
suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15
(quinze) dias e facultando a produção de prova, quando
necessária.

- Admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas:
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CPC, art. 313. Suspende-se o processo:
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;

- Em verdade, o inciso deveria referir-se à admissão do
julgamento de casos repetitivos, gênero de que são espécies o
incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss.,
CPC) e o julgamento dos recursos especiais e extraordinários
repetitivos (art. 1037, II, CPC).

CPC, art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
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I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre
a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

CPC, art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

§ 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.

§ 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser
dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
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CPC, art. 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão
de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.

CPC, art. 1037 Selecionados os recursos, o relator, no tribunal
superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art.
1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

II - determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional;


