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CASO #1 

Em recurso ordinário em mandado de segurança, o exercício de juízo de 

admissibilidade por tribunais federais e estaduais caracteriza usurpação de 

competência do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível reclamação. 2ª Seção, Rcl 

35.958-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 

10/04/2019, DJe 12/04/2019. 

 

RO, Art. 1.027, II + Art. 1.028. Ao recurso mencionado no art. 1.027, inciso II, alínea 

“b”, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as 

disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Segundo o novo regramento legal, o duplo grau de jurisdição não se sujeita ao exame 

prévio de admissibilidade pelo órgão de origem. Isso porque o legislador, além de 

eliminar a possibilidade de o juiz negar seguimento à apelação, foi expresso em 

determinar a imediata remessa dos autos do recurso ordinário ao juízo ad quem. É o 

que se depreende do art. 1.208, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Diante da disposição expressa 

e atual, não remanesce nenhuma dúvida acerca da competência exclusiva desta Corte 

Superior para analisar o preenchimento dos requisitos essenciais à admissibilidade do 

recurso ordinário, bem como para apreciação de seu mérito.  

 

Portanto, caracterizada a usurpação de competência deste Superior Tribunal de 

Justiça no que toca ao exercício do juízo de admissibilidade em recurso ordinário em 
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mandado de segurança, o qual fora realizado pelo Tribunal a quo, sendo viável o 

manejo de reclamação. 

 

 

CASO #2 

Honorários de sucumbência decorrentes de ação de cobrança de cotas condominiais 

não possuem natureza propter rem. 3ª Turma, REsp 1.730.651-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019. 

 

Registre-se, inicialmente, que as obrigações dos condôminos perante o condomínio são 

ordinariamente qualificadas como ambulatórias (propter rem), de modo que, 

decorrendo as respectivas prestações da mera titularidade do direito real sobre o 

imóvel, incidirão sobre a coisa e irão acompanhá-la em todas as suas mutações 

subjetivas. ... Daí se conclui que a obrigação de pagar as verbas de sucumbência, 

ainda que sejam elas decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas 

condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória (propter rem) e, portanto, 

não pode ser exigida do novo proprietário do imóvel sobre o qual recai o débito 

condominial. 

 

1º não está expressamente prevista no art. 1.345 do CC; 2º os honorários se constituem 

direito autônomo do advogado, de natureza remuneratória. Trata-se, portanto, de 

dívida da parte vencida frente ao advogado da parte vencedora, totalmente 

desvinculada da relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda. 

 

CASO #3 

O prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda que se trate 

de matéria não criminal, é de 5 dias. 3ª Turma, RHC 109.330-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019. 

 

A questão é: 

Art. 1.003, § 5º – 15 dias; 

ou 

Lei 8.078/90, art. 30 – 5 dias? 

... o CPC/2015 excluiu de sua regência o recurso ordinário em habeas corpus, não 

tendo o legislador sequer realizado a ressalva de que o CPC/2015 se aplicaria, por 

exemplo, aos recursos ordinários em habeas corpus de matéria não criminal (prisões 

decorrentes de obrigações alimentares, acolhimentos institucionais, etc.), o que 

poderia demonstrar o eventual desejo consciente de tratar, de modo distinto, os 

recursos ordinários em habeas corpus cíveis e criminais. Não se pode olvidar, que esta 

Corte tem precedente no sentido de que a Lei n. 8.038/1990 não foi integralmente 

revogada pelo CPC/2015, de modo que permanecem em vigor as regras não 

expressamente excluídas do ordenamento jurídico. Diante desse cenário, é preciso 

concluir que o prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda 



 
que se trate de matéria não criminal, continua sendo de 5 dias, nos termos do vigente 

art. 30 da Lei n. 8.038/1990, lei especial que prevalece, no particular, sobre a lei geral. 

 

CASO #4 

A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, extinta por meio do 

distrato, poderá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação, mas não pela 

via da desconsideração da personalidade jurídica. 3ª Turma, REsp 1.784.032-SP, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 

04/04/2019. 

 

A Terceira Turma reconheceu a possibilidade de sucessão da empresa limitada extinta 

por seus sócios. Na ocasião, assentou-se a premissa jurídica de que a extinção da 

pessoa jurídica por meio do distrato se assemelhava à morte da pessoa natural, o que 

justificaria a sucessão civil e processual dos sócios para dar seguimento à demanda em 

que a pessoa extinta era credora e ocupava o polo ativo da demanda. 

 

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os 

interessados houverem de suceder-lhe no processo. 

 

Assim, diferentemente do que acontece com a morte da pessoa natural, que sujeita tão 

somente o acervo hereditário ao cumprimento das obrigações patrimoniais do de 

cujus, a extinção da pessoa jurídica pode sujeitar também o patrimônio pessoal dos 

sócios, de alguns ou de todos eles, ao cumprimento das obrigações remanescentes. A 

sucessão processual de empresa dissolvida somente será cabível contra os sócios 

ilimitadamente responsáveis ou, quando não houver, contra os demais sócios, porém, 

limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária.  

Essa apuração deverá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação previsto 

nos arts. 1.055 do CPC/1973 (arts. 687 a 692 do CPC/2015), no qual se exige a citação 

dos requeridos e a oportunidade de dilação probatória antes da decisão de 

deferimento da sucessão.  

Por fim, é preciso deixar bem claro que a sucessão da empresa extinta não tem 

nenhuma afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, 

uma vez que ela não é via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda 

judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os 

casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 

 

 


