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Informativo STJ 658 

 

CASO #1 

Após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, é dispensável a remessa 

necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor 

mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários 

mínimos. REsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019. 

 

Art. 496. § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações 

de direito público; 

 

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta 

salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes 

públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e 

suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.  

A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção 

pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela 

duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do 

CPC/2015, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida 

condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 

 

OBSERVAÇÃO 

http://www.liceuace.com.br/
https://bit.ly/2qH2d7h


 
STJ 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do 

direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças 

ilíquidas. 

 

 

A orientação da Súmula n. 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos 

de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, 

do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e 

suas autarquias... 

 

EM SUMA: condenação ilíquida NÃO se sujeita à remessa necessária! 

 

Após o CPC/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no 

teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, 

correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, 

como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários 

mínimos. 

 

CASO #2 

Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos 

efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a 

estabilização, nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil. REsp 

1.797.365-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, por maioria, julgado em 03/10/2019, DJe 22/10/2019. 

 

INFO 639 – 3ª Turma 

A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 do CPC/2015, torna-se estável 

somente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. 

 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

Art. 1.015 – agravo de instrumento 

 

Não merece guarida o argumento de que a estabilidade apenas seria atingida quando 

a parte ré não apresentasse nenhuma resistência, porque, além de caracterizar o 

alargamento da hipótese prevista para tal fim, poderia acarretar o esvaziamento desse 

instituto e a inobservância de outro já completamente arraigado na cultura jurídica, 

qual seja, a preclusão. Isso porque, embora a apresentação de contestação tenha o 

condão de demonstrar a resistência em relação à tutela exauriente, tal ato processual 

não se revela capaz de evitar que a decisão proferida em cognição sumária seja 

alcançada pela preclusão, considerando que os meios de defesa da parte ré estão 

arrolados na lei, cada qual com sua finalidade específica, não se revelando coerente a 

utilização de meio processual diverso para evitar a estabilização, porque os institutos 

envolvidos – agravo de instrumento e contestação – são inconfundíveis. 



 
 

CASO #3 

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso 

ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração. 

AREsp 1.470.017-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, 

julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019. 

 

... o art. 978, parágrafo único, do mesmo Código dispõe que o órgão colegiado 

incumbido de analisar o mérito do incidente e de fixar a tese jurídica julgará 

igualmente o recurso que o originou.  Por essa razão, a doutrina afirma que o 

cabimento do IRDR condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma 

causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a 

instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi 

julgada. 

 

CASO #4 

O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e 

intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de 

ação ou de defesa, o denominado assédio processual. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 

maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019. 

 

EMENTA 

Hipótese em que, nos quase 39 anos de litígio envolvendo as terras que haviam sido 

herdadas pelos autores e de cujo uso e fruição foram privados por intermédio de 

procuração falsa datada do ano de 1970, foram ajuizadas, a pretexto de defender uma 

propriedade sabidamente inexistente, quase 10 ações ou procedimentos 

administrativos desprovidos de fundamentação minimamente plausível, sendo que 04 

destas ações foram ajuizadas em um ínfimo espaço de tempo - 03 meses, entre 

setembro e novembro de 2011 -, justamente à época da ordem judicial que determinou 

a restituição da área e a imissão na posse aos autores. 

Inicialmente cumpre salientar que é preciso repensar o processo à luz dos mais 

basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos 

fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos 

direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em 

ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar 

o processo um simulacro de processo. 

SHAM LITIGATION – EUA 

 

... o abuso do direito de demandar significa que a própria ação intentada é temerária, 

sem origem ou com suporte em fatos inexistentes ou diversos daqueles expostos. ... o 

abuso do direito de demandar contamina a ação como um todo. (STOCO, Rui; Abuso 

do direito e má-fé processual, 2002).  

 



 
CASO #5 

Cabe agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que resolve o 

requerimento de distinção de processos sobrestados em razão de recursos repetitivos. 

REsp 1.717.387-PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019. 

 

... com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, houve uma severa 

mudança de entendimento a partir do disposto no art. 1.037, § 13, inciso I, que prevê o 

agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que resolve o requerimento de 

distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso 

especial ou extraordinário afetado (§ 9º), no caso de sobrestamento de processos em 

razão de recursos repetitivos. 

 

 

 


