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Informativo STJ 640 

CASO #1 

A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais 

em favor da companheira e da filha, em razão da prática de violência doméstica, 

constitui título hábil para imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, passível 

de decretação de prisão civil. 3ª Turma, RHC 100.446-MG, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, por unanimidade, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018. 

De início, relevante assentar que o art. 14 da Lei n. 11.340/2006 estabelece a 

competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, para o julgamento e execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

É de se reconhecer, portanto, que a medida protetiva de alimentos, fixada por Juízo 

materialmente competente é, por si, válida e eficaz, não se encontrando, para esses 

efeitos, condicionada à ratificação de qualquer outro Juízo, no bojo de outra ação, do 

que decorre sua natureza satisfativa, e não cautelar.  

Tal decisão consubstancia, em si, título judicial idôneo a autorizar a credora de 

alimentos a levar a efeito, imediatamente, as providências judiciais para a sua 

cobrança, com os correspondentes meios coercitivos que a lei dispõe (perante o 

próprio Juízo) não sendo necessário o ajuizamento, no prazo de 30 (trinta) dias, de 

ação principal de alimentos (propriamente dita), sob pena de decadência do direito. 

Compreensão diversa tornaria inócuo o propósito de se conferir efetiva proteção à 

mulher, em situação de hipervulnerabilidade. 
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INTEIRO TEOR... 

Na espécie, a decisão que fixou tais alimentos foi prolatada por Juízo Criminal, que, 

em atenção ao art. 33 da Lei n. 11.340/2006, cumula as competências civil e criminal 

para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, assim como para a execução de seus julgados, enquanto não 

estruturados os Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 

Até quando os alimentos são devidos? 

Evidentemente, a sua revogação depende de decisão judicial que reconheça a cessação 

de tal situação. Cabe, pois, ao devedor de alimentos promover as providências 

judiciais cabíveis para a revogação da decisão deferitória, sem o que não há falar em 

exaurimento da obrigação alimentar.  

 

CASO #2 

É admissível o uso da técnica executiva de desconto em folha de dívida de natureza 

alimentar ainda que haja anterior penhora de bens do devedor. 3ª Turma, REsp 

1.733.697-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 11/12/2018, 

DJe 13/12/2018. 

... não é mais correto afirmar que a atividade satisfativa somente poderá ser efetivada 

de acordo com as específicas regras daquela modalidade executiva, mas, sim, que o 

legislador conferiu ao magistrado um poder geral de efetivação, que deve, todavia, 

observar a necessidade de fundamentação adequada e que justifique a técnica adotada 

a partir de critérios objetivos de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a conformar, concretamente, os princípios da máxima efetividade da execução e 

da menor onerosidade do devedor,...  

Na hipótese, pretende-se o adimplemento de obrigação de natureza alimentar devida 

pelo genitor há mais de 24 (vinte e quatro) anos, com valor nominal superior a um 

milhão e trezentos mil reais e que já foi objeto de sucessivas impugnações do devedor, 

sendo admissível o deferimento do desconto em folha de pagamento do débito, 

parceladamente e observado o limite de 10% sobre os subsídios líquidos do devedor, 

observando-se que, se adotada apenas essa modalidade executiva, a dívida somente 

seria inteiramente quitada em 60 (sessenta) anos, motivo pelo qual se deve admitir a 

combinação da referida técnica sub-rogatória com a possibilidade de expropriação 

dos bens penhorados. 



 
 

 

CASO #3 

O rol de legitimados do art. 756, §1º, do CPC/2015, acerca dos possíveis legitimados 

para a ação de levantamento de curatela, não é taxativo. 3ª Turma, REsp 1.735.668-

MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 11/12/2018, DJe 

14/12/2018. 

Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. 

§ 1
o
 O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo 

curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. 

... garantindo-se ao interdito a possibilidade de recuperação de sua autonomia quando 

não mais houver causa que justifique a interdição, sem, contudo, excluir a 

possibilidade de que essa ação venha a ser ajuizada por pessoas que, a despeito de não 

mencionadas pelo legislador, possuem relação jurídica com o interdito e, 

consequentemente, possuem legitimidade para pleitear o levantamento da curatela. É 

correto concluir, dessa forma, que o rol previsto no dispositivo em questão não 

enuncia todos os legitimados a propor a ação de levantamento da curatela, havendo a 

possibilidade de que outras pessoas, que se pode qualificar como terceiros 

juridicamente interessados em levantá-la ou modificá-la, possam propor a referida 

ação. 

INTEIRO TEOR 

Cuida-se de recurso especial interposto por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EIRELI, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do 

TJ/MT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela 

interposto. 

A empresa ajuizou a ação de levantamento da curatela em face do recorrido (I. G. de 

P., representado por P de P). 

Qual o interesse jurídico (liame existente entre as partes, segundo o STJ)? 

O recorrido ajuizou contra ela ação de reparação de danos em razão de acidente 

automobilístico causado por veículo de propriedade da recorrente, tendo sido julgados 

procedentes os pedidos ao fundamento principal de que havia uma decisão de mérito 

transitada em julgado que, ao decretar a interdição do recorrido, reconheceu a sua 

inaptidão para o trabalho em virtude do diagnóstico de transtorno de estresse pós-

traumático – TEPT – cuja causa, justamente, foi o acidente automobilístico com o 

veículo da recorrente. 



 
Diante disso, a recorrente foi condenada a: (i) pagar uma pensão mensal vitalícia 

equivalente a 01 (um) salário mínimo a título de indenização pela perda da capacidade 

de trabalho, incluindo-se 13º salário; (ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da sentença e juros de 

mora a partir da citação. 

Por entender que existem elementos probatórios suficientes para demonstrar que o 

recorrido não possui a patologia que resultou em sua interdição ou que teria havido 

melhora substancial no quadro clínico que implicaria na cessação da interdição e, 

possivelmente, até mesmo na cessação do pensionamento vitalício a que foi condenada, 

conclui a recorrente ser parte legítima para o ajuizamento da ação de levantamento 

da curatela, a despeito de não constar expressamente no rol do art. 756, §1º, do 

CPC/15. 

 

CASO #4 

Em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interposição de apelação e a 

integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e 

apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, 

é cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 

85, § 2º). 4ª Turma, REsp 1.753.990-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por maioria, 

julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018. 

 

Destaca-se que não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de 

jurisdição unicamente porque foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, 

sem angularização da relação jurídica processual.  

E, de fato, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completou a 

formação da relação jurídica processual, não houve resistência ao pedido. 

Com a apresentação do recurso de apelação do autor, foi procedida a citação do 

executado que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso. Com o 

julgamento da apelação, o Tribunal de origem entendeu improsperável o pleito de 

reforma da sentença, momento a partir do qual passou estar configurada a hipótese 

de estabelecimento de honorários de sucumbência, em face da extinção da execução, 

após a apresentação de defesa pelo executado. Desse modo, o mero fato de não ter 

havido, em primeira instância, fixação de verba honorária, não autoriza que deixe de 

ser aplicado o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil a partir da apelação, quando, 

extinta a relação processual, houver advogado constituído nos autos pela parte 

vitoriosa. 


