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Informativo STJ 632 

 

CASO #1 

É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado 

pelo seu espólio, em execução ajuizada em face de devedor falecido antes do 

ajuizamento da ação. 3ª Turma, REsp 1.559.791-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018. 

 

Art. 313. Suspende-se o processo: 

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; 

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. 

 

Habilitação. 

... os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância 

quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do 

processo, situação diversa da qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação. 

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o 

disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Na verdade, a situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu 

preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, 

devendo, pois, ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição 

inicial para regularizar o polo passivo, sobretudo porque, evidentemente, ainda não 

terá havido ato citatório válido e, portanto, o aditamento à inicial é admissível 

independentemente de aquiescência do réu, conforme expressamente autorizam os 

arts. 264 e 294 do CPC/1973, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação 

jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva, especialmente porque o 

espólio responderá pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC/1973). 

 

CASO #2 

Não é necessária a prestação de caução para o ajuizamento de ação por sociedade 

empresarial estrangeira devidamente representada no Brasil. 3ª Turma, REsp 

1.584.441-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado em 21/08/2018, DJe 

31/08/2018. 
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Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de 

residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao 

pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que 

propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. 

 

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em 

que: 

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil 

a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. 

 

Na verdade, é uma espécie de fiança processual para não tornar melhor a sorte dos 

que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide, pois, se 

tal não se estabelecesse, o autor, nessas condições, perdendo a ação, estaria incólume 

aos prejuízos causados ao demandado (EREsp 179.147/SP, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000). Entretanto, 

nos termos do art. 88, I, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondente ao art. 21, I, 

parágrafo único, do NCPC), considera-se domiciliada no território nacional a pessoa 

jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou sucursal estabelecida no Brasil. Desse 

modo, a sociedade empresarial estrangeira com representante no Brasil não precisa 

pagar caução para agir em juízo. 

 

CASO #3 

A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos 

familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a 

obrigações de natureza alimentar. 4ª Turma, HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 16/08/2018, 

DJe 04/09/2018. 

 

A par de encontrar um estreito espaço de aplicação no direito contratual – 

exclusivamente nas hipóteses em que o inadimplemento revela-se de escassa 

importância quando cotejado com a obrigação como um todo, ao lado de elementos 

outros cuja análise demanda uma avaliação qualitativa, casuística e aprofundada da 

avença, incompatível com o rito do habeas corpus –, a teoria do adimplemento 

substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, menos ainda para 

solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 

Isso porque os alimentos impostos por decisão judicial guardam consigo a presunção 

de que o valor econômico neles contido traduz o mínimo existencial do alimentando, 

de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode ensejar severos 

prejuízos a sua própria manutenção.  

Além disso, o julgamento sobre a cogitada irrelevância do inadimplemento da 

obrigação não se prende ao exame exclusivo do critério quantitativo, sendo também 

necessário avaliar sua importância para satisfazer as necessidades do credor 

alimentar. 



 
Inteiro teor: Conclui-se que as prestações não foram integralmente pagas, restando o 

pagamento do montante de R$ 1.410,06 (mil quatrocentos e dez reais e seis centavos). 

Ementa: 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da 

prisão civil. Precedentes. 

3. O sistema jurídico tem mecanismos por meio dos quais o devedor pode justificar o 

eventual inadimplemento parcial da obrigação (CPC/2015, art. 528) e, outrossim, 

pleitear a revisão do valor da prestação alimentar (L. 5.478/1968, art. 15; CC/2002, 

art. 1.699). 

 

 


