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CASO #1 

Inexistindo homologação judicial do pedido de renúncia, não se pode permitir a 

abertura do prazo decadencial de dois anos para propor ação rescisória antes que 

ocorra a indispensável intimação da parte interessada. REsp 1.344.716-RS, Rel. Min. 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 05/05/2020, DJe 

12/05/2020. 

 

Em regra, a desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constituem ato 

unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária 

e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos 

arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. Desse modo, a desistência do recurso ou a 

renúncia ao prazo recursal determinam, em regra, o trânsito em julgado da decisão 

impugnada, se não houver, vale registrar, recurso pendente de julgamento da outra 

parte. 

Contudo, a hipótese revela uma peculiaridade que impede o reconhecimento do 

trânsito em julgado na data do protocolo da renúncia. Como não há notícia de que 

houve homologação pelo ministro relator, a recorrente teve ciência do pedido de 

renúncia ao prazo recursal e ao direito de recorrer quando foi intimada pessoalmente 

do acórdão proferido nos autos do agravo regimental. 

Não obstante os efeitos imediatos preconizados na lei processual civil ao pedido de 

renúncia, não havendo homologação judicial, o princípio do contraditório impede que 

o trânsito em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte ex adversa.  

Nesse contexto, deve ser contado o prazo decadencial da data da primeira intimação 

da recorrente, após o pedido de renúncia. 

 

 

CASO #2 
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Após a entrada em vigor do CPC/2015, o juiz deve intimar o executado para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, caso tenha transcorrido o prazo 

para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC/1973. REsp 

1.833.935-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020. 

 

Inicialmente, registre-se que nos termos do art. 475-J do CPC/1973, o prazo para 

impugnação ao cumprimento de sentença somente era contado a partir da intimação 

do auto de penhora e avaliação. Por sua vez, nos termos do art. 525 do CPC/2015, 

"Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação". 

No caso, apesar da entrada em vigor do novo CPC, o recorrente não apresentou 

impugnação, na expectativa de que o prazo fosse computado a partir da penhora, 

como era a regra durante a vigência do CPC/1973.  

A penhora veio a ocorrer meses depois, por meio do bloqueio de depósitos em conta 

corrente, tendo o executado sido intimado em 11/11/2016, apenas para impugnar a 

ordem de indisponibilidade (não ainda da penhora), pois a intimação fez referência ao 

art. 854, § 2º e 3º, do CPC/2015. Contudo, em 06/12/2016, o recorrente ofereceu 

impugnação ao cumprimento de sentença, a qual o Tribunal de origem julgou 

intempestiva, por considerar aplicável ao caso o CPC/2015, sendo, portanto, 

desnecessária a penhora para deflagração do prazo para impugnação, de modo que o 

prazo já estaria há muito tempo exaurido. 

A questão se situa numa zona cinzenta de aplicação do direito intertemporal. Deveras, 

por um lado, seria o caso de se aplicar a regra geral da aplicabilidade imediata da 

nova norma processual, por meio da técnica do isolamento dos atos processuais, ex vi 

do art. 14 c/c art. 1.046 do CPC/2015. 

 

INTEIRO TEOR 

Consta nas razões recursais que a parte ora recorrente foi intimada para pagar uma 

condenação judicial na data de 02/03/2016, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-

J do CPC/1973,... 

O prazo de 15 dias corridos acima referido começou a ser computado no dia seguinte, 

03/03/2016 (quarta-feira), findando no dia 17/03/2016 (quarta-feira), sem pagamento. 

Sobreveio então, no dia 18/03/2016, a entrada em vigor do CPC/2015. 

 

VOLTANDO... 

Por outro lado, a aplicação do ultrativa CPC/1973 para reger a impugnação de 

sentença após a entrada em vigor do CPC/2015 não parece adequada, pois a 

impugnação, antes da entrada em vigor do CPC/2015, era evento futuro e incerto, na 

medida em que dependia da ocorrência de penhora, e, sendo fato futuro, seria o caso 

de aplicação da lei nova (tempus regit actum). 



 
Ademais, a aplicação do CPC/1973 traria o inconveniente de deixar a lei antiga, em 

tese, com uma ultratividade indefinida no tempo, uma vez que não se sabe, de 

antemão, se nem quando ocorrerá a penhora. 

 

Essa dificuldade de se aplicar a técnica de direito intertemporal do isolamento dos 

atos processuais decorre da conexidade existente entre a intimação para pagamento 

voluntário e a posterior impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que, 

tanto no CPC revogado como no vigente, o decurso do prazo para pagamento é 

condição para a impugnação ao cumprimento de sentença. 

Desse modo, há necessidade de se buscar uma compatibilização entre as regras da lei 

nova e as da lei velha, na hipótese de conexidade entre atos processuais, pois a técnica 

do isolamento dos atos processuais não é suficiente para resolver adequadamente o 

problema da lei processual aplicável. 

Nesse passo, uma proposta compatibilização específica para o caso da impugnação ao 

cumprimento de sentença foi elaborada pelo Fórum Permanente de Processualistas 

Civis - FPPC. Trata-se do Enunciado 530: "Após a entrada em vigor do CPC-2015, o 

juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, em quinze dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha 

transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do 

CPC-1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo". 

Além disso, a exigência de uma intimação confere segurança jurídica às partes, 

evitando que seus interesses sejam prejudicados pelo simples fato de seu caso estar 

situado em uma zona cinzenta da aplicação do direito intertemporal. 

Por fim, vale destacar que a intimação ora proposta somente é aplicável na transição 

do CPC/1973 para o CPC/2015, pois, para os casos integralmente regidos pelo 

CPC/2015, não há previsão dela (cf. art. 525 do CPC/2015). 

 

CASO #3 

Diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços 

expendidos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é 

recomendável o cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em prisão 

domiciliar. HC 561.257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, 

julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020. 

 

NÃO É NOVIDADE... 

A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida apenas em situações 

excepcionais, ... (STJ, RHC 86.842/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 19/10/2017). 

 

CASO #4 

O prazo para execução individual de sentença proferida contra planos de saúde em 

ação civil pública é de cinco anos. AgInt no REsp 1.807.990-SP, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. 



 
"Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por 

analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei n. 

4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula 

150/STF. A lacuna da Lei n. 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra 

legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses 

transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil,  

mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos 

usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a 

realização de cirurgias de catarata)" (REsp 1473846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 

 

Assim, a despeito da existência de recurso especial julgado sob o rito dos recursos 

repetitivos sobre a prescrição trienal para ações de cobrança contra plano de saúde, 

nota-se que esse versou sobre as ações ordinárias individuais, de modo que o 

entendimento referente à aplicação do prazo quinquenal às tutelas coletivas é 

específico e, consequentemente, prevalece no caso. 

 

 

 


