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Informativo STJ 666 

 

CASO #1 

A tempestividade recursal pode ser aferida, excepcionalmente, por meio de 

informação constante em andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico, 

quando informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem induz a 

parte em erro. EAREsp 688.615-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte 

Especial, por unanimidade, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020. 

 

... a informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter 

induzido em erro a parte, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio à 

sua vontade. 

Logo, deve ser admitida, de forma excepcional, a informação constante do andamento 

processual disponibilizada pelo Tribunal de origem para aferição da tempestividade 

do recurso, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. 

 

CASO #2 

A tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado 

de segunda-feira de carnaval. QO no REsp 1.813.684-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Corte Especial, por maioria, julgado em 03/02/2020, DJe 28/02/2020. 

 

... quando se permitiu a posterior comprovação da tempestividade de recursos 

dirigidos ao STJ, abrange especificamente o feriado da segunda-feira de carnaval, ou 

se diz respeito a todos e quaisquer feriados. Havendo contradição entre as notas 

taquigráficas e o voto elaborado pelo relator, deverão prevalecer as notas, pois 

refletem a convicção manifestada pelo órgão colegiado que apreciou a controvérsia. 

 

CASO #3 

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 tem como destinatário a parte contrária e 

não o Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário. REsp 1.846.734-RS, Rel. Min. Og 
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Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 11/02/2020, DJe 

14/02/2020. 

 

Art. 1.021, § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 

condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do 

valor atualizado da causa. 

 

CASO #4 

O imóvel gerador dos débitos condominiais pode ser objeto de penhora em 

cumprimento de sentença, ainda que somente o ex-companheiro tenha figurado no 

polo passivo da ação de conhecimento. REsp 1.683.419-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020. 

 

Art. 513, § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, 

do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 

 

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento das despesas 

condominiais é de natureza propter rem, ou seja, é obrigação "própria da coisa", ou, 

ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do devedor se individualiza 

exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer 

manifestação da vontade do sujeito. 

Na hipótese, à época da fase de conhecimento, o imóvel encontrava-se registrado em 

nome dos dois companheiros, mostrando-se válido e eficaz o acordo firmado por 

apenas um dos proprietários com o condomínio.  

No caso, não sendo efetuado o pagamento do débito, é viável a penhora do imóvel 

gerador das despesas, ainda que, nesse novo momento processual, esteja o bem 

registrado apenas em nome da ex-companheira, que não participou da fase de 

conhecimento. 

 

INTEIRO TEOR 

O Condomínio ajuizou ação de cobrança em face de Orcínio e Maria. 

Orcínio fez acordo com o Condomínio, que desistiu da demanda em face de Maria 

porque ela não era encontrada. 

Após, devido ao descumprimento do acordo firmado, o CONDOMÍNIO deflagrou o 

cumprimento de sentença e, não efetuado o pagamento da dívida por ORCINIO, foi 

determinada a penhora do imóvel.  

Ocorre que, nesse momento, já constava na matrícula do imóvel o registro da 

escritura pública de partilha de bens entre ORCINIO e MARIA EVELINE, razão 

pela qual o juízo determinou a retificação do polo passivo da demanda, a fim de fazer 

constar apenas a recorrente MARIA EVELINE, efetuando-se a penhora que é 

discutida nos presentes embargos de terceiro. 

... não se vislumbra qualquer óbice na inclusão da recorrente no polo passivo do 

cumprimento de sentença em curso, em substituição a ORCÍNIO, ex-proprietário, 



 
pois, conquanto o disposto no art. 109, § 3º, do CPC/15 não implique automática 

sucessão processual, é certo que, por outro lado, não a impede.  

 

CASO #5 

Cabe agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que, na fase de 

cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado, na pessoa do 

advogado, para cumprir obrigação de fazer, sob pena de multa. REsp 1.758.800-MG, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 18/02/2020, 

DJe 21/02/2020 

 

 


