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Informativo STJ 628 

 

CASO #1 

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na 

Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos 

procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, 

ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 

REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, por unanimidade, 

julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018 (Tema 973). 

Art. 85, § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada. 

STJ 345: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções 

individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 

 

RESULTADO: mantido o enunciado. 

... a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015, ... é a de que, caso a 

relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não 

caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de 

impugnação.  

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é 

decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. Entretanto, nas decisões coletivas – 

lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do 

direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais 

sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a 

obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou 

reconhecido na ação ordinária. 

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja 

resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do 

contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida 

compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada. 

 

 

CASO #2 

A impenhorabilidade dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-

se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 3ª Turma, REsp 1.361.354-RS, Rel. 
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Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 22/05/2018, DJe 

25/06/2018. 

 

Art. 833. São impenhoráveis: 

VI - o seguro de vida; 

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos; 

 

... há de prevalecer o direito do beneficiário do seguro de vida sobre o direito do 

credor, de modo a preservar o mínimo necessário à sua sobrevivência. A finalidade do 

seguro de vida é proporcionar um rendimento a alguém, não o deixando à míngua de 

recursos. 

A impenhorabilidade estabelecida em favor do beneficiário, portanto, deve 

corresponder à finalidade do seguro de vida, que é criar um fundo alimentar, 

prospectivo e resguardado, e não se traduzir em mais um meio para pagamento de 

dívidas. 

Nesse sentido, ao invés de imputar ao beneficiário do seguro o ônus de provar sua 

condição socioeconômica para aferir a natureza alimentar da indenização, deve-se 

limitar o montante impenhorável em 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação 

analógica do art. 649, X, do CPC/1973. 

 

CASO #3 

Não é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro, sob a égide do 

Código de Processo Civil de 1973. 3ª Turma, REsp 1.578.848-RS, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018. 

E no CPC de 2015? É obiter dictum. 

Inteiro teor: Apenas a título de registro, anote-se que o Código de Processo Civil de 

2015, alterando profundamente a sistemática anterior, passou a prever, além da 

possibilidade de reconvenção e contestação em peça única (artigo 343), a adoção do 

procedimento comum após a fase de contestação nos embargos de terceiro (artigo 

679), o que certamente reacenderá a discussão em torno do cabimento da reconvenção 

nas demandas ajuizadas sob a égide do novo diploma. 

 

 


