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Informativo STJ 643 

 

CASO #1 

Inexiste reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos (pressupostos 

do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil), o que implica a 

impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução 

com aqueles fixados na própria ação de execução. 

REsp 1.520.710-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por 

unanimidade, julgado em 18/12/2018, DJe 27/02/2019 (Tema 587). 

Ademais, a jurisprudência, ao determinar que os honorários advocatícios pertencem 

ao advogado, e não à parte vencedora, e ao estabelecer que possuem natureza 

alimentícia, fixou premissas que não legitimam a compensação da verba, quando 

fixados em processos distintos. É evidente que a ausência de reciprocidade ou de 

bilateralidade de créditos impede que seja procedida a compensação de verbas 

honorárias fixadas no processo de conhecimento com as fixadas no processo de 

embargos à execução. 
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CASO #2 

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão 

porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de 

forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca 

entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo 

previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 

(Mesmo TEMA 587) 

Art. 85. § 2
o
 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação,... 

De fato, não se pode negar o estreito vínculo entre a execução e a ação incidental de 

embargos a ela opostos, de modo que, embora as ações não se confundam, o evento 

fixação dos honorários sucumbenciais numa ação repercute na outra, dado que a 

autonomia entre elas é relativa. O resultado de uma influi no da outra. 

 

CASO #3 

Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual 

de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de 

suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de 

chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações 

individuais. REsp 1.525.327-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 

unanimidade, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 (Tema 923) 

 

No recurso repetitivo REsp n. 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, restou 

consolidado o entendimento de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide 

geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo 

do julgamento da ação coletiva.  

No mesmo diapasão, a Primeira Seção, por ocasião também de julgamento de recurso 

repetitivo, REsp n. 1.353.801/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

invocando o repetitivo da Segunda Seção, sufragou o entendimento de que, ajuizada 

ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-

se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, ponderando que a 

coletivização da demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é um dos meios 

mais eficazes para a realização do acesso à justiça, porquanto, além de reduzir os 

custos, consubstancia-se em instrumento para a concentração de litigantes em um 
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polo, evitando-se, assim, os problemas decorrentes dos inúmeros procedimentos 

semelhantes. Assim, o mais prudente é o sobrestamento dos feitos individuais até a 

solução definitiva do litígio coletivo. 

 

CASO #4 

O interessado deverá ser intimado para a realização do preparo recursal nas hipóteses 

de indeferimento ou de não processamento do pedido de gratuidade da justiça. Corte 

Especial, EAREsp 742.240-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 

julgado em 19/09/2018, DJe 27/02/2019. 

O CPC/2015, em seu art. 99, avançou em relação ao tema da assistência judiciária 

gratuita, por permitir que o requerimento seja formulado por qualquer meio e, nos 

casos do seu indeferimento, que o interessado seja intimado para a realização do 

preparo.  

Assim, nada mais razoável para se tornarem efetivos os direitos fundamentais de 

assistência jurídica das pessoas economicamente hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, da 

CF/1988) e de amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988) que seja assegurada 

ao jurisdicionado não somente a possibilidade de protocolizar o pedido de assistência 

judiciária por qualquer meio processual e em qualquer fase do processo, mas também, 

caso indeferido o pedido, que seja intimado para que realize o recolhimento das custas 

e porte de remessa e retorno, quando for o caso. 

 

CASO #5 

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 

11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula n. 410 do STJ. 

Corte Especial, EREsp 1.360.577-MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. 

Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019. 

Deve prevalecer a orientação sedimentada na Súmula n. 410 do STJ, aprovada em 

sessão ocorrida em 25/11/2009 — após a promulgação da mencionada legislação 

processual reformadora — e objeto de profunda análise pela Segunda Seção por 

ocasião do julgamento dos EAg 857.758/RS, quando foi então explicitada a amplitude 

de seu campo temporal de incidência, sendo forçoso concluir, portanto, pela 

necessidade de intimação pessoal do executado antes e após a edição das Leis n. 

11.232/2005 e 11.382/2006. 
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CASO #6 

A incapacidade superveniente de uma das partes, após a decretação do divórcio, não 

tem o condão de alterar a competência funcional do juízo prevento. 2ª Seção, CC 

160.329-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019. 

 

... havendo partilha posterior ao divórcio, surge um critério de competência funcional 

do juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal, em razão da acessoriedade 

entre as duas ações (art. 61 do CPC/2015). Ou seja, entre as duas demandas há uma 

interligação decorrente da unidade do conflito de interesses, pois a partilha é 

decorrência lógica do divórcio. Assim, o legislador permitir a partilha posterior, não 

quer dizer que a ação autônoma de partilha não deva ser julgada pelo mesmo juízo.  

Nota-se, portanto, que entre as duas demandas (divórcio e partilha posterior) há uma 

relação de conexão substancial, a qual, inevitalmente, gera a prevenção do juízo que 

julgou a ação de divórcio. No tocante à incapacidade superveniente, o art. 50 do 

CPC/2015 dispõe que, nas ações em que o incapaz for réu, o juízo competente é o do 

local do domicílio do seu representante. Trata-se de regra especial de competência 

territorial que protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação 

jurídica.  

O conflito, então, se dá entre uma regra de competência funcional (prevenção por 

acessoriedade) e outra de competência territorial especial (domicílio do incapaz). A 

competência territorial especial, apesar de ter como efeito o afastamento das normas 

gerais previstas no diploma processual, possui natureza relativa;enquanto que a 

competência funcional, decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e 

partilha, possui natureza absoluta.  

Assim, como a competência absoluta não admite, em regra, derrogação, prorrogação 

ou modificação, a ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de 

competência relativa) não altera o juízo prevento. 

 

CASO #7 

É admissível, em caso de urgência, nos termos do art. 37 do CPC/1973 (art. 104, § 1º, 

do CPC/2015), a regularização da representação processual do autor/agravante, em 

segunda instância, a partir do translado do instrumento de procuração a ser juntado 

na origem no prazo assinado em lei. 

2ª Seção, EREsp 1.265.639-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 

julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018. 



 

Conheça a Mentoria: www.liceuace.com.br/mentoria 

Trata-se, de agravo de instrumento interposto, no Tribunal de origem, contra decisão 

que negou liminar em cautelar de produção antecipada de provas, ajuizada em regime 

de urgência. Assim como a ação cautelar, também o agravo de instrumento foi 

interposto em regime de urgência, sem procuração, pois ainda estava em curso o 

prazo de quinze dias conferido pelo art. 37 do CPC/1973, mas, antes que findasse, o 

ora embargante juntou o instrumento de mandato na cautelar; juntou, também, cópia 

no agravo de instrumento, porém ainda assim foi negado seguimento ao recurso. 

 

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: 

I - obrigatoriamente, com cópias da ... e das procurações outorgadas aos advogados do 

agravante e do agravado; 

 

Se não houve possibilidade imediata de apresentação do instrumento de mandato na 

origem, quando do ajuizamento da ação, sendo o prazo de quinze dias para 

apresentação previsto em lei, não seria coerente admitir que a parte fosse obrigada a 

apresentar o documento - de que ainda não dispõe - para apresentação de recurso 

urgente, como o é, em tese, o agravo contra a decisão indeferitória de tutela 

provisória.  

 

CASO #8 

A decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, 

por meio de agravo de instrumento. 3ª Turma, REsp 1.738.756-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019. 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 

versarem sobre: 

II - mérito do processo; 

... embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas 

somente por ocasião da prolação da sentença, não há vedação alguma para que essas 

questões sejam antecipadamente examinadas, por intermédio de decisões 

interlocutórias. Nesse contexto, anote-se que o conteúdo do art. 1.015, caput, do 

CPC/2015 é suficientemente amplo - "cabe agravo de instrumento contra as decisões 

interlocutórias que versarem sobre" -, de modo que, tendo sido proferida uma decisão 

interlocutória que diga respeito à prescrição ou à decadência (art. 487, II), o recurso 

de agravo de instrumento é cabível com base no inciso II do art. 1.015, pois a 

prescrição e a decadência são, na forma da lei, questões de mérito. 


