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CASO #1 

A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra 

massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, 

é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar 

ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização 

judiciária. 

1ª Seção, REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado em 

13/12/2017, DJe 19/12/2017. (Tema 976) 

 

Frise-se que a presente controvérsia foi encaminhada à análise da Primeira Seção 

apenas pela presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo da 

demanda.  

Sendo assim, a na presença de tal peculiaridade, o juízo cível competente para ações 

contra a Fazenda Pública será responsável pelo julgamento de demanda cível ilíquida 

proposta em desfavor da massa falida. 

 

CASO #2 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Corte Especial do 

STJ adota orientação jurisprudencial no sentido de que incidem juros da mora no 

período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do 

precatório. 

Corte Especial, EREsp 1.150.549-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, 

julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017. 

 

http://www.liceuace.com.br/


 
STF, RE 579.431-RS. 

 

CASO #3 

Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de 

sucumbência com base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias 

utilizaram equivocadamente o CPC/1973 para a sua fixação. 

1ª Turma, REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 

Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017. 

 

... a jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a sentença é o 

marco para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários 

advocatícios, revelando-se incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC de 

1973, posteriormente à 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação). 

O Juízo errou ao aplicar o CPC de 73. O Tribunal errou também... pode o STJ corrigir o 

erro e arbitrar honorários aplicando o NCPC? 

... não se mostra correta a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 

por este órgão julgador pois, além de configurar supressão de grau de jurisdição, 

desvirtua a competência precípua desta Corte em grau recursal, qual seja a de 

uniformizar a interpretação da legislação federal, mediante a fixação de honorários de 

sucumbência casuisticamente e não apenas nas hipóteses de irrisoriedade e 

exorbitância no seu arbitramento. Neste passo, reitera-se o entendimento no sentido 

de não caber a esta Corte a revisão do quantum arbitrado a título de honorários 

advocatícios de sucumbência, seja porque sua fixação leva em conta as peculiaridades 

de cada caso, o que tornaria quase inviável uma uniformização, seja em razão da 

impossibilidade de análise por este tribunal, em sede de recurso especial, dos fatos e 

provas, por cuidar-se de Corte de precedentes (Súmula n. 7/STJ). 

 

CASO #4 

É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede 

efeito suspensivo aos embargos à execução. 2ª Turma, REsp 1.694.667-PR, Rel. Min. 

Herman Benjamin, por unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. 

... verifica-se que em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC/2015, 

o legislador previu ser cabível o agravo de instrumento contra as decisões 

interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos 

embargos à execução. 



 
Trata-se de circunstância que reclama a utilização de interpretação extensiva do art. 

1.015, X, do CPC/2015. Ora, não se nega que as hipóteses em que se admite a 

interposição do agravo de instrumento sejam numerus clausus. Ocorre que tal fato 

não obsta a utilização do mecanismo interpretativo supra. Ademais, o pedido de 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução poderia perfeitamente ser 

subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de 

tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido dispositivo 

legal, e preservando a isonomia entre os sujeitos do processo executivo, qualquer 

deliberação sobre efeito suspensivo dos embargos à execução é agravável. 

 

CASO #5 

Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da 

dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da 

penhora e da expropriação, a fim de afastar o decreto prisional em desfavor dos 

executados. 

3ª Turma, HC 416.886-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

12/12/2017, DJe 18/12/2017. 

O fato de os avós terem assumido uma obrigação de natureza complementar de forma 

espontânea não significa dizer que, em caso de inadimplemento, a execução deverá 

obrigatoriamente seguir o rito estabelecido para o cumprimento das obrigações 

alimentares devidas pelos genitores, que são, em última análise, os responsáveis 

originários pela prestação dos alimentos necessários aos menores. Não há dúvida de 

que o inadimplemento causou transtornos aos menores; todavia, sopesando-se os 

prejuízos que seriam causados na hipótese de manutenção do decreto prisional dos 

idosos, conclui-se que a solução mais adequada à espécie é autorizar a conversão da 

execução para o rito da penhora e da expropriação, o que, a um só tempo, homenageia 

o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC/15) e também o 

princípio da máxima utilidade da execução. 

 

 

 


