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Informativo STJ 642 

CASO #1 

A habilitação de advogado em autos eletrônicos não é suficiente para a presunção de 

ciência inequívoca das decisões, sendo inaplicável a lógica dos autos físicos. 3ª Turma, 

AgInt no REsp 1.592.443-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019. 

Cinge-se a controvérsia a saber se a habilitação de advogado no processo eletrônico 

deve ser entendida como a antiga carga física dos autos, onde a interpretação dessa 

Corte Superior era no sentido de que se presumia ciente da decisão constante do 

processo. Tal lógica não é aplicável ao processo eletrônico, onde o advogado habilitado 

recebe uma chave para ter acesso aos autos. Entretanto, para ler o conteúdo de uma 

decisão prolatada e ainda não publicada, o advogado precisa, necessariamente, clicar 

sobre ela, gerando uma intimação imediata do seu teor, constando da movimentação o 

ocorrido. Assim, a lógica da habilitação de advogado em autos físicos, com a carga, 

gerando a presunção de ciência das decisões constantes no corpo do processo, não se 

aplica aos processos eletrônicos, onde, para ter acesso ao conteúdo de uma decisão 

prolatada e não publicada, precisa necessariamente se intimar na via eletrônica, 

momento em que inicia seu prazo recursal, constando do movimento do processo de 

tal ato do procurador da parte. 
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CASO #2 

Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. 3ª 

Turma, REsp 1.726.292-CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, 

julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019. 

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que 

controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição 

contra ambos. 

A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação 

judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação 

para o seu processamento, entre elas, o interesse processual, que se encontra presente 

quando o autor tem necessidade de propor a demanda para alcançar a tutela 

pretendida. Contudo, in casu, a tutela buscada por meio da oposição pode ser 

alcançada pela simples contestação à ação de usucapião, de modo que a intervenção 

pretendida é totalmente desnecessária. Dessa forma, inexiste a condição de terceiro da 

opoente em relação ao direito material discutido na ação de usucapião. Isso porque a 

existência de convocação por meio de edital, a fim de chamar aos autos toda 

universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da 

demanda se assim desejarem, elimina a figura do terceiro nesse procedimento tão 

peculiar. 

 

INTEIRO TEOR 

Da leitura da sua peça de oposição, nota-se que a opoente vem ao Poder Judiciário 

apresentar objeção ao pedido da autora da ação de usucapião, alegando possuir 

direito dominial sobre o imóvel usucapiendo na condição de única legítima 

proprietária do bem, ainda que não transcrito no registro imobiliário (e-STJ fls. 3-21).  

Coloca-se, assim, na condição de ré, na mesma posição dos réus certos da usucapião, 

revelando falta de interesse processual para o oferecimento de oposição, conforme 

assentado pelo acórdão recorrido. 

O STJ cita Dinamarco: “Só o terceiro é admitido a formular oposição, justamente 

porque esta é uma oposição, ou seja, manifestação de repulsa à demanda formulada 

por alguém e às razões da resistência oposta a ela. Seria absurdo admitir que a 

própria parte se opusesse. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 

5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, págs. 80-81 - grifou-se).” 

  



 
CASO #3 

Haverá nulidade do acórdão que não contenha a totalidade dos votos declarados, mas 

não do julgamento, se o resultado proclamado refletir, com exatidão, a conjunção dos 

votos proferidos pelos membros do colegiado. 3ª Turma, REsp 1.729.143-PR, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019. 

Art. 941, § 3
o
 O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte 

integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. 

... afirma a doutrina que "o acórdão, para o CPC/2015, compõe-se da totalidade dos 

votos, vencedores e vencidos". Nesse sentido, a inobservância da regra do § 3º do art. 

941 do CPC/2015 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (error in 

procedendo), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução 

do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a 

materialização do respectivo julgamento. Assim, há nulidade do acórdão, por não 

conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado 

proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do 

colegiado. Cabe ao tribunal de origem providenciar a juntada do(s) voto(s) vencido(s) 

declarado(s), observando, para tanto, as normas de seu regimento interno, e, em 

seguida, promover a sua republicação, nos termos do § 3º do art. 941 do CPC/2015, 

abrindo-se, em consequência, novo prazo para eventual interposição de recurso pelas 

partes. 


