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Informativo STJ 653 

 

CASO #1 

A teor dos arts. 27 e 511, § 1º, do revogado CPC/1973 (arts. 91 e 1.007, § 1º, do 

CPC/2015), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos recursos de competência 

dos Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e 

de retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo recolher o respectivo 

valor somente ao final da demanda, acaso vencido. REsp 1.761.119-SP, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 07/08/2019, DJe 

14/08/2019 (Tema 1.001) 

 

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda 

Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo 

vencido. 

Art. 1.007. § 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 

os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, 

pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de 

isenção legal. 

 

... adveio a Súmula 483/STJ, com o seguinte enunciado: "O INSS não está obrigado a 

efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da 

Fazenda Pública". Nesse contexto, consoante remansosa jurisprudência, o porte de 

remessa e de retorno, que tem por escopo cobrir o custo postal do deslocamento físico 

do processo, integra o preparo, enquanto pressuposto recursal genérico. Em 

conclusão, o porte de remessa e de retorno será recolhido somente ao final da 

demanda, caso nela resulte vencido. 

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


 
 

CASO #2 

Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na 

liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de 

inventário. REsp 1.803.925-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por 

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

 

Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de 

sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 

 

Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva – 

liquidação e cumprimento de sentença –, no processo de execução e na ação de 

inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto.  

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 prevê que haverá ampla e irrestrita 

recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas 

fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a 

interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias 

proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e 

severamente, a esfera jurídica das partes.  

Tem-se, portanto, que é absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o 

conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e 

incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 

 

INTEIRO TEOR 

Julgamento da 3ª Turma: em sessão de julgamento ocorrida em 18/06/2019, a 3ª 

Turma, por unanimidade, decidiu pela afetação do presente recurso especial à Corte 

Especial, em razão da divergência estabelecida com julgado da 2ª Turma. 

 

IAC 

Art. 947. § 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de 

direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de 

divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. 

 

CASO #3 

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de 

julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória. AgInt 

no AREsp 1.411.485-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019. 

 

... no caso, a decisão do Juízo singular não ingressou no mérito, justamente porque 

entendeu pela necessidade de dilação probatória, deferindo as provas testemunhal e 

pericial. Logo, não havendo questão incontroversa que possibilitasse a prolação de 

decisão de mérito, inviável se falar, por conseguinte, na impugnação por meio de 



 
agravo de instrumento, por não estar configurada a hipótese do art. 1.015, II, do 

CPC/2015. 

 

CASO #4 

À luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão em 

ação de execução de cotas condominiais das parcelas vincendas no débito exequendo, 

até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. REsp 1.756.791-RS, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 06/08/2019, 

DJe 08/08/2019. 

 

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de 

declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a 

obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 

 

 A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos 

de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos 

de execução. O novo CPC inovou ao permitir o ajuizamento de ação de execução para 

a cobrança de despesas condominiais, considerando como título executivo 

extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de 

condomínio edilício, desde que documentalmente comprovadas (art. 784, X).  

O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em 

título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições 

concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.  

Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia 

processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma 

relação jurídica obrigacional. 

 

CASO #5 

A multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC/1973 não se aplica aos juízes, 

devendo os atos atentatórios por eles praticados ser investigados nos termos da Lei 

Orgânica da Magistratura. REsp 1.548.783-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 11/06/2019, DJe 05/08/2019. 

 

Art. 77, § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria 

Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo 

eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou 

corregedoria, ao qual o juiz oficiará. 

 

A fim de garantir posturas essencialmente éticas e pautadas na boa-fé, além de 

assegurar a dignidade e a autoridade do Poder Judiciário, o diploma processual 

previu multa pecuniária como forma de repreensão aos atos atentatórios ao exercício 

da jurisdição, configurados pela desobediência e pelo embaraço no cumprimento dos 

provimentos judiciais, amoldando-se, dessa forma, aos conceitos anglo-americanos do 



 
contempt of court. O dever de probidade e de lealdade tem como destinatário todos 

aqueles que atuam no processo, direta ou indiretamente: partes, advogados, auxiliares 

da Justiça, a Fazenda Pública, o Ministério Público, assim como o juiz da causa, como 

não poderia deixar de ser. Todavia, nem todos os que praticarem atos atentatórios 

serão, necessariamente, repreendidos nos moldes do parágrafo único do art. 14 do 

CPC/1973. Há atores do processo que, agindo de maneira desleal e improba, serão 

responsabilizados nos termos do estatuto de regência da categoria a que pertencer, 

caso dos advogados, dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos 

Magistrados. 

 

CASO #6 

Na vigência do novo CPC, a desistência da execução por falta de bens penhoráveis não 

enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios. REsp 1.675.741-PR, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 

11/06/2019, DJe 05/08/2019. 

 

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. 

 

O codex acolhe o princípio da disponibilidade do credor, pois o processo se volta ao 

seu interesse, na satisfação de seu crédito, podendo dele dispor total ou parcialmente, 

até mesmo em relação a alguns devedores. Nessa ordem de ideias, a desistência da 

execução motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão 

dos ditames da causalidade, não pode implicar a condenação do exequente aos 

honorários advocatícios. Isso porque a desistência motivada por causa superveniente 

não é imputável ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando 

frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, 

deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente 

inutilidade do processo. Dessa forma, parece bem razoável que a interpretação do art. 

90 do CPC/2015 leve em conta a incidência do § 10 do art. 85, segundo o qual, "nos 

casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao 

processo". 

 

 


