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Competência para o Juízo de Admissibilidade 

 

 

- CPC/73:  

 

Regra: fracionado entre juízos a quo e ad quem 

 

Exceção: agravo de instrumento (Lei 9.139/95); Emb. Dcl 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



Competência para o Juízo de Admissibilidade 

 

- CPC/15: exclusivo do órgão ad quem 

 

Art. 1.010, § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 
2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 
independentemente de juízo de admissibilidade (da 
apelação). 

 

Recursos extraordinários: art. 1.030, § único 

Recurso Ordinário: art. 1.028, § 3º 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

Críticas à alteração 

 

 

- Sobrecarga do STF/STJ 

 

- TRF 4ª Região - 16 meses - 26 mil decisões negando 
seguimento aos recursos extremos - 17 mil foram objeto 
de agravo para os Tribunais Superiores 

 

 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



PLS 414/2015, Sen. Blairo Maggi 

 

Art. 994 

(...) 

VIII - agravo de admissão;  

 

Art. 1.030, Parágrafo único.  

Findo esse prazo, serão os autos conclusos para admissão 
ou não do recurso, no prazo de quinze dias, em decisão 
fundamentada. 

 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

Natureza da Decisão de Admissibilidade 

 

 

- Declaratória: efeitos ex tunc 

 

- Constitutiva: efeitos ex nunc 

 

- Intermediária: ex nunc, salvo manifesta intempestividade 

 

 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

Juízo de admissibilidade e prazo para Ação Rescisória 

 

 

- Súmula 401/STJ: “O direito de propor ação rescisória se 
extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da 
decisão”  

 

- tese da inadmissibilidade do trânsito em julgado parcial  

 

 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

CPC/2015, art. 975:  ”O direito à rescisão se extingue em 2 
(dois) anos contados do trânsito em julgado da última 
decisão proferida no processo” 

 

? 
 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

 
- Art. 502.  Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 
mérito não mais sujeita a recurso 

 

- Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, 
pode ser rescindida quando (...) 

 

 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 



 

- cabimento de AR contra decisão interlocutória de mérito, 
sendo o dies a quo computado da respectiva preclusão 

 

 

- Precedentes do STF: 

 RE 666.589-DF, Min. Marco Aurélio, j. 25.06.2014 

 11ª QO na AP n. 470-MG, Min. Joaquim Barbosa, j. 
13.11.2013 

 

Classificação dos Recursos. Decisões Passíveis de Recurso 

Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito. 


