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Informativo STJ 645 

 

CASO #1 

 

O juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado 

de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 

85 do CPC. 2ª Seção, REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. 

Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 

 

O art. 85 do Código de Processo Civil/2015 estabeleceu no tocante aos honorários 

advocatícios três importantes vetores interpretativos que buscam conferir à aplicação 

do novo código maior segurança jurídica e objetividade. 

 

1º os honorários serão pagos ao advogado do vencedor, ainda que este também litigue 

em causa própria, pois constituem direito autônomo do profissional, de natureza 

alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, 

sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 

2º reduziu as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por 

equidade para quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 

3º introduziu autêntica e objetiva "ordem de vocação" para fixação da base de cálculo 

da verba honorária, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais 

prévias impede o avanço para outra categoria. 

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o 

montante desta (art. 85, § 2º); 
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(b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das 

seguintes bases de cálculo: 

(b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou 

(b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º); 

(c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser 

fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8º). 

 

CASO #2 

 

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere 

a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da 

prova distinta da regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização 

legal. 3ª Turma, REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. 

 

... o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e 

II, do CPC/2015, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a 

qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a 

existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, 

caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem 

caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 

 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 

versarem sobre: 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ; 

 

As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada 

relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 

373, §1º, do CPC/2015, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que 

versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas aquelas 

proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1º, do CPC/2015, que 

contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra 

geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em 

hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a 

impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus 

estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do 

fato contrário.  

Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm 

em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/2015, de 



 
terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para 

buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de 

instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja 

surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a 

parte se desincumbir do ônus recebido.  

Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse 

sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1º, do CPC/2015, pois 

somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso 

do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para 

demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses 

de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 

Em síntese, o agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de 

decisão interlocutória que defere ou que indefere a distribuição dinâmica do ônus da 

prova, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que 

indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral, desde 

que se operem ope judicis e mediante autorização legal. 

 

QUESTÃO 

Se não tiver autorização legal e mesmo assim o juiz decidir (contra legem) não caberá o 

agravo? 

 

CASO #3 

 

No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a 

testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na 

ação rescisória. 3ª Turma, REsp 1.770.123-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

por unanimidade, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019. 

 

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja 

existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 

pronunciamento favorável; 

 

O novo CPC, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do 

cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a 

possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de “prova nova”...  

Assim, nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do 

prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, 

observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da 

última decisão proferida no processo. 

 

 

CASO #4 

 



 
Cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015, contra 

decisão interlocutória que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da 

partilha dos bens. 3ª Turma, REsp 1.798.975-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. 

 

CPC, art. 356 c/c 1.015, II. 

 

Na hipótese, a decisão que fixou a data da separação de fato do casal para fins de 

partilha de bens versa sobre o mérito do processo, na medida em que se refere a um 

diferente fragmento de um mesmo pedido e de um mesmo objeto litigioso – a partilha 

de bens das partes –, especialmente porque a pretensão de partilha de bens deduzida 

em juízo pressupõe a exata definição "do quê" se partilha, o que somente se pode 

delimitar a partir do exame dos bens suscetíveis de divisão em um determinado lapso 

temporal. 

 

CASO #5 

 

A suspensão do processo em razão da paternidade do único patrono da causa se opera 

tão logo ocorra o fato gerador (nascimento ou adoção), independentemente da 

comunicação imediata ao juízo. 3ª Turma, REsp 1.799.166-GO, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. 

 

Art. 313. Suspende-se o processo: 

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa 

e tornar-se pai. 

§ 7 º No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir 

da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de 

nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo 

judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. 

 

... se a lei concede ao pai a faculdade de se afastar do trabalho para acompanhar o 

filho nos seus primeiros dias de vida ou de convívio familiar, não é razoável lhe impor 

o ônus de atuar no processo, durante o gozo desse nobre benefício, apenas para 

comunicar e justificar aquele afastamento. Logo, a legislação não impõe ao advogado 

o ônus de comunicar ao Juízo o nascimento de seu filho para só a partir de então se 

beneficiar da suspensão. Por força da lei, a suspensão do processo pela paternidade 

tem início imediatamente à data do nascimento ou adoção, ainda que outra seja a data 

da comprovação nos autos, que pode ser feita no momento da interposição do recurso 

ou da prática do primeiro ato processual do advogado, desde que aquela se dê antes de 

operada a preclusão, já considerado no cômputo do respectivo prazo o período 

suspenso de 8 (oito) dias. 

 

 


