
 

PROFESSOR GUSTAVO NOGUEIRA 

 
www.liceuace.com.br 

liceuace.mykajabi.com 

facebook.com/professorgustavonogueira 

Ig: @professorgustavonogueira 

Twitter: @GSNog 

Youtube.com/liceuace 

 

Conheça a Mentoria para estudos jurídicos: 

liceuace.mykajabi.com/mentoria 

 

Adquira o livro “Disciplina é Liberdade – 12 passos para a aprovação em concursos 

públicos”: https://bit.ly/2qH2d7h 

 

DIGITE SEJAEAGLE e ganhe 30% de desconto! 

 

 

Informativo STJ 652 

 

CASO #1 

 

Não configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de embargos do 

devedor pela parte que recorreu contra decisão que incluiu seu nome no polo passivo 

da execução. REsp 1.655.655-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, por unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019. 

 

Segundo a doutrina, a aquiescência tácita há de se inferir de fatos inequívocos, 

absolutamente inconciliáveis com a impugnação da decisão. Assim, não configura 

preclusão lógica a prática de ato próprio do impulso oficial, como é a apresentação de 

defesa em processo em curso, por exemplo. Nesse contexto, não é possível concluir que 

a oposição de embargos à execução possa ser considerada aceitação tácita da decisão 

que determinou a inclusão dos sujeitos no polo passivo da execução.  

A apresentação dos embargos ao processo executivo, a fim de evitar o perecimento do 

direito de defesa, está destituída de qualquer caráter de espontaneidade que possa 

sugerir a aquiescência tácita e a ocorrência de preclusão lógica pela prática de ato 

incompatível com a vontade de recorrer.  

Acrescenta-se que, na linha da jurisprudência desta Corte, havendo dúvida acerca da 

anuência da recorrente à decisão agravada - que deve ser inequívoca -, a solução que 

melhor se amolda à instrumentalidade inerente ao processo civil deve ser no sentido 

do prosseguimento do julgamento do recurso. 

 

 

 

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


 
CASO #2 

 

O prazo previsto no art. 523, caput, do Código de Processo Civil, para o cumprimento 

voluntário da obrigação, possui natureza processual, devendo ser contado em dias 

úteis. REsp 1.708.348-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019. 

 

Em resumo, após a intimação do devedor para o cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 523 do CPC/2015, abrem-se dois prazos sucessivos: I) 15 (quinze) dias 

para pagamento voluntário do débito; e, na sequência, II) mais 15 (quinze) dias para a 

apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de 

nova intimação ou penhora. Nessa linha de entendimento, considerando que o prazo 

para impugnação ao cumprimento de sentença é indiscutivelmente processual não 

seria razoável entender que os primeiros 15 (quinze) dias para pagamento voluntário 

do débito fossem contados em dias corridos, se considerarmos como prazo de natureza 

material, e os 15 (quinze) dias subsequentes, para a apresentação da impugnação ao 

cumprimento de sentença, fossem contados em dias úteis, por se tratar de prazo 

processual.  

Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença, 

independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um 

ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), 

também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no 

prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, 

possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao 

cumprimento de sentença, dentre outras.  

E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma 

natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a 

contagem em dias úteis. 

 

CASO #3 

 

É cabível multa cominatória para compelir provedor de acesso a internet ao 

fornecimento de dados para identificação de usuário. REsp 1.560.976-RJ, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 30/05/2019, DJe 

01/07/2019. 

A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa 

diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, 

pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não 

realizar determinado comportamento. No caso, verifica-se que a pretensão cautelar 

reside no fornecimento de dados para identificação de suposto ofensor da imagem da 

sociedade de economia federal e de seus dirigentes. 

Súmula 372/STJ: na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória. 



 
Assim, evidencia-se a preponderância da obrigação de fazer, consistente no ato de 

identificação do usuário do serviço de internet. Tal obrigação não se confunde com a 

pretensão cautelar de exibição de documento, a qual era regulada pelo artigo 844 do 

CPC/1973. 

 

INTEIRO TEOR 

Petrobrás, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Wilson Santarosa (respectivamente, 

presidente e gerente executivo de comunicação institucional da sociedade de economia 

mista federal) ajuizaram ação cautelar inominada em face da Nova Oi (atual 

denominação de Telemar Norte Leste S/A), postulando a apresentação de dados para 

a identificação do responsável pelo blog www.coturnonoturno.blogspot.com. 

Por fim, pugnaram pela necessidade do manejo da cautelar inominada para que a 

Nova Oi (Telemar Norte Leste) exibisse, em juízo, os dados necessários (nome 

completo, CPF, endereço residencial ou comercial cadastrado e telefones de contato) 

para a identificação do blogueiro que causou danos aos autores, possibilitando a 

futura propositura das ações judiciais cabíveis. 

A título meramente informativo – pois a presente controvérsia se estabeleceu durante 

a vigência do CPC de 1973 –, revela-se importante destacar que o verbete sumular 

parece ter sido superado pelo poder geral de efetivação das decisões judiciais 

conferido ao juiz pelos artigos 139, inciso IV, e 400, parágrafo único, do CPC de 2015.  

Tais peculiaridades, extraídas do caso concreto, constituem, a meu ver, distinguishing 

apto a afastar a incidência do entendimento plasmado na Súmula 372/STJ ("na ação 

de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") e reafirmado 

no Recurso Especial repetitivo 1.333.988/SP ("descabimento de multa cominatória na 

exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível"). 

No tocante à Súmula 372/STJ – e ao repetitivo –, a ratio decidendi de ambos reside no 

cabimento da busca e apreensão e da presunção de veracidade como meios suficientes 

para garantir a efetivação da decisão judicial de exibição de documento, motivo pelo 

qual considerada excessiva a utilização da multa cominatória. O presente caso, 

entretanto, consoante ressaltado alhures, não diz respeito à exibição de documento, 

revelando-se, ademais, inócuas as sanções processuais referidas nos precedentes que 

serviram de base à Súmula 372/STJ. 

 

 

 


