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CASO #1 

A fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de 

adiantamento de herança não configura negócio jurídico processual atípico na forma 

do art. 190, caput, do CPC/2015. REsp 1.738.656-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. 

 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às 

partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 

especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais, antes ou durante o processo. 

 

Sobre o art. 190: ...o que se pretende permitir uma maior participação e contribuição 

das partes para a obtenção da tutela jurisdicional efetiva, célere e justa, sem despir o 

juiz, todavia, de uma gama suficientemente ampla de poderes essenciais para que se 

atinja esse resultado. 

Na hipótese, convencionaram os herdeiros que todos eles fariam jus a uma retirada 

mensal para custear as suas despesas ordinárias, a ser antecipada com os frutos e os 

rendimentos dos bens pertencentes ao espólio, até que fosse ultimada a partilha, não 

tendo havido consenso, contudo, quanto ao exato valor da retirada mensal de um dos 

herdeiros, de modo que coube ao magistrado arbitrá-lo. 

Admitir que o referido acordo, que sequer se pode conceituar como um negócio 

processual puro, pois o seu objeto é o próprio direito material que se discute e que se 

pretende obter na ação de inventário, impediria novo exame do valor a ser destinado 

ao herdeiro pelo Poder Judiciário, resultaria na conclusão de que o juiz teria se 
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tornado igualmente sujeito do negócio avençado entre as partes e, como é cediço, o 

juiz nunca foi, não é e nem tampouco poderá ser sujeito de negócio jurídico material 

ou processual que lhe seja dado conhecer no exercício da judicatura, especialmente 

porque os negócios jurídicos processuais atípicos autorizados pelo novo CPC são 

apenas os bilaterais, isto é, àqueles celebrados entre os sujeitos processuais parciais. 

Desse modo, a interpretação acerca do objeto e da abrangência do negócio deve ser 

restritiva, de modo a não subtrair do Poder Judiciário o exame de questões 

relacionadas ao direito material ou processual que obviamente desbordem do objeto 

convencionado entre os litigantes, sob pena de ferir de morte o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal e do art. 3º, caput, do novo CPC. 

 

 

CASO #2 

O credor pode optar pela remessa dos autos ao foro de domicílio do executado, mesmo 

após o início do cumprimento de sentença. REsp 1.776.382-MT, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. 

 

Art. 516. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar 

pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens 

sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer 

ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de 

origem. 

 

... a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro 

de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do 

momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito – se antes de iniciada a 

execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu processamento. Certo é que, se 

o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, não há 

justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento do cumprimento de 

sentença no foro de opção do exequente, ainda que o mesmo já tenha se iniciado. 

 

CASO #3 

Para incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, é preciso a efetiva resistência do 

executado ao cumprimento de sentença. REsp 1.834.337-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. 

 

Art. 523, § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento. 

 

O executado não pagou mas... 



 
 

... apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é 

incontroverso que realizou o depósito integral da quantia perseguida dentro do prazo 

de 15 dias e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, 

indene de dúvidas, que o depósito importou verdadeiro pagamento do débito, 

inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. 

Nesse sentido, são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase 

de cumprimento de sentença.  

... não basta a mera alegação de que o executado pondera se insurgir contra o 

cumprimento de sentença para automaticamente incidir a multa. É preciso haver 

efetiva resistência do devedor por meio do protocolo da peça de impugnação para, 

então, estar autorizada a incidência da multa do § 1º do art. 523 do Código de 

Processo Civil. 

 

 


