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Informativo STJ 654 

 

CASO #1 

Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a 

suspensão de passaporte e da licença para dirigir. HC 453.870-PR, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por maioria, julgado em 25/06/2019, DJe 

15/08/2019. 

 

... o Poder Público se reveste da execução fiscal, de modo que já se tornou lugar 

comum afirmar que o Estado é superprivilegiado em sua condição de credor. Dispõe 

de varas comumente especializadas para condução de seus feitos, um corpo de 

procuradores altamente devotado a essas causas, e possui lei própria regedora do 

procedimento (Lei n. 6.830/1980), com privilégios processuais irredarguíveis. 

(irrecusáveis) ... Como se percebe, o crédito fiscal é altamente blindado dos riscos de 

inadimplemento, por sua própria conformação jusprocedimental. Nesse raciocínio, é 

de imediata conclusão que medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão 

de passaporte e da licença para dirigir, não se firmam no executivo fiscal. A aplicação 

delas, nesse contexto, resulta em excessos. 

 

CASO #2 

Na execução de contrato locatício, é possível a inclusão dos aluguéis vencidos no curso 

do processo com base em valor fixado provisoriamente em anterior ação revisional. 

REsp 1.714.393-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, 

julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019. 
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Com efeito, a interpretação dada ao art. 69 da Lei n. 8.245/1991 não pode ser tal que 

prejudique o direito do locador de receber, desde logo, os aluguéis que lhe são devidos, 

condicionando o seu exercício ao trânsito em julgado da ação revisional.  

Em primeiro lugar, porque, nos termos do art. 58 da Lei n. 8.245/1991, o recurso de 

apelação interposto contra a sentença proferida na ação revisional de aluguel deve ser 

recebido apenas no efeito devolutivo. Em segundo lugar, porque as diferenças às quais 

alude o referido art. 69 dizem respeito ao quanto o valor do aluguel provisório, 

cobrado antecipadamente, é maior ou menor que o valor do aluguel definitivamente 

arbitrado, resultando essa operação matemática de subtração em um crédito para o 

locador, se este for maior que aquele, ou para o locatário, na hipótese contrária.  

Logo, é esse crédito – resultado da diferença entre o que foi efetivamente pago pelo 

locatário e o que realmente era devido por ele – que a lei diz ser exigível a partir do 

trânsito em julgado da ação revisional.  

A eventual existência desse crédito, no entanto, não fulmina a pretensão dos locadores 

de executar os aluguéis devidos pelo locatário desde a citação na ação revisional. 

 

CASO #3 

Não deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando 

sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto 

de apelação. REsp 1.750.079-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019. 

 

A ausência de impugnação à sentença proferida e, consequentemente, a formação da 

coisa julgada, ainda que meramente formal, é óbice intransponível ao conhecimento 

do agravo de instrumento e de seu subsequente recurso especial.  Se o processo em que 

se formou a coisa julgada, embora tenha existido, não mais está em curso, as decisões 

nele proferidas não mais são suscetíveis de reforma, de invalidação ou de anulação. É 

da essência da atividade recursal que o acórdão do Tribunal possa ser útil, o que não 

se verifica quando decisão subsequente à recorrida foi atingida pela imutabilidade e 

pela indiscutibilidade. Admitir que o recurso de agravo de instrumento, por si só, teria 

o condão de obstar a prolação da sentença ou a formação da coisa julgada dela 

advinda, apenas porque as questões vertidas na decisão interlocutória recorrida 

poderiam influenciar no resultado da controvérsia ou porque as conclusões do 

Tribunal sobre a interlocutória deveriam ser compatíveis com a sentença proferida, 

equivaleria a conferir a essa modalidade recursal um automático efeito suspensivo 

sem previsão legal (ex vi legis do art. 995, caput, e 1.019, I, ambos do CPC/2015)  e um 

verdadeiramente inédito efeito obstativo expansivo (por meio do qual a interposição 

do agravo de instrumento não impediria apenas a preclusão ou coisa julgada sobre a 

decisão recorrida, mas também sobre as decisões subsequentes).  

Por fim, inexistindo a possibilidade de prolação de sentença condicional, que deixa 

dúvida quanto à composição do litígio ou que se relaciona a eventos futuros e incertos, 

é correto afirmar que a existência de apelação em face da sentença superveniente 

proferida é condição sem a qual não se conhece de agravo de instrumento 

anteriormente interposto. 



 
 

CASO #4 

Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a 

arguição de impossibilidade jurídica do pedido. REsp 1.757.123-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019. 

 

A possibilidade jurídica do pedido após o CPC/2015, pois, compõe uma parcela do 

mérito em discussão no processo, suscetível de decomposição e que pode ser 

examinada em separado dos demais fragmentos que o compõem, de modo que a 

decisão interlocutória que versar sobre essa matéria, seja para acolher a alegação, seja 

também para afastá-la, poderá ser objeto de impugnação imediata por agravo de 

instrumento com base no art. 1.015, II, CPC/2015. 

 

CASO #5 

A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a 

produção de prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para apresentação 

de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não é 

imediatamente recorrível por agravo de instrumento. REsp 1.821.793-RJ, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 

22/08/2019. 

 

...  a decisão interlocutória que, na segunda fase da referida ação, deferiu a produção 

de prova pericial contábil, nomeou perito e concedeu prazo para apresentação de 

documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se submete ao 

regime recursal diferenciado que o legislador estabeleceu para as fases de liquidação e 

cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015), mas, ao revés, 

ao regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, 

CPC/2015). Assim, inexiste previsão legal para a recorribilidade imediata da referida 

decisão interlocutória a partir das hipóteses de cabimento arroladas nos incisos do art. 

1.015 do CPC/2015. 

 

 


