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1 – O Cabimento da Reclamação para Observância dos Precedentes 

A ação reclamatória tem cabimento nas hipóteses mencionadas no art. 988, do 

CPC, podendo ser destacada, entre elas, a garantia da observância dos 

precedentes. Trata-se de importante instrumento, cuja natureza jurídica é 

discutida no âmbito doutrinário.  
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2 – A técnica da distinção e os precedentes  

Será que os precedentes devem sempre ser aplicados? Há um vasto campo de 

discussão sobre o tema, notadamente sobre as hipóteses em que o Advogado 

deve, a partir da argumentação, buscar afastar-se da tese fixada em razão das 

particularidades existentes no caso concreto, com a aplicação da técnica da 

distinção. A propósito, aliás, tenho um artigo em meu blog sobre o tema.  
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https://www.lucianorossato.pro.br/o-papel-do-advogado-diante-dos-

precedentes/ 

 

3 – Mandado de Segurança contra Ato Judicial Proferido em Sede de 

Juizados Especiais da Fazenda Pública: uma excepcionalidade 

necessária.  

Como se sabe, há relutância nos tribunais sobre o cabimento de mandado de 

segurança contra atos judiciais, sobretudo aqueles provenientes dos Juizados 

Especiais. Contudo, a resistência, aos poucos, vem sendo minada. Sobre o 

tema, são importantes as seguintes notícias: 

https://www.pge.rs.gov.br/pge-obtem-vitoria-quanto-ao-cabimento-de-

mandado-de-seguranca-nas-turmas-recursais-da-fazenda-publica 
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4 – A impugnação da Arrematação  

O CPC 2015 não fez previsão dos embargos à arrematação. Porém, admite que 

o devedor alegue a existência de certos vícios, o que deverá fazê-lo no prazo de 

dez dias, contados da assinatura do auto.  
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5 – A Ação de Exigir Contas no CPC 

Prevista entre os procedimentos especiais do CPC, a ação de exigir contas 

consiste em interessante instrumento, com os seus requisitos previstos no art. 

550 e seguintes.  

ROSSATO, Luciano Alves. CUNHA, Maurício Ferreira. Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2019.  

 

 

 

 

Livro do autor: 

https://www.editorajuspodivm.com.br/concursos-

publicos-processo-civil-2019 

 

http://www.lucianorossato.pro.br/
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=64981
https://www.editorajuspodivm.com.br/concursos-publicos-processo-civil-2019
https://www.editorajuspodivm.com.br/concursos-publicos-processo-civil-2019
https://www.editorajuspodivm.com.br/concursos-publicos-processo-civil-2019

