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 SÚMULA N. 621: Os efeitos da 

sentença que reduz, majora ou exonera 

o alimentante do pagamento retroagem 

à data da citação, vedadas a 

compensação e a 

repetibilidade. Segunda Seção, julgado 

em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. 

 



 EXEMPLO 1. Ação de revisão de 

alimentos (de R$ 1.000 para 700). 

 Citação. Continua pagando 1.000. 

 2 anos depois a sentença reduz para 

700. 

 O vencedor não tem direito a cobrar a 

diferença: 300 x 24 meses, apesar dos 

efeitos retroagirem à data da citação. 

 



 EXEMPLO 2. Ação de revisão de 

alimentos (de R$ 1.000 para 700). 

 Citação. Tutela antecipada reduz para 

700. 

 2 anos depois a sentença confirma a 

tutela. 

 Os efeitos retroagem. O réu não tem 

direito à diferença: 300 x 24 meses. 



 

 

CASO #1 



 A decisão de inadmissibilidade do 

recurso especial não é formada por 

capítulos autônomos, mas por um único 

dispositivo, o que exige sua impugnação 

total. Corte Especial, EAREsp 831.326-

SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, por 

maioria, julgado em 19/09/2018, DJe 

30/11/2018. 

 



 A Corte Especial do STJ, em apreciação 

aos embargos de divergência, pacificou o 

entendimento que encontrava 

dissonância no âmbito do Tribunal sobre 

a necessidade de o recorrente, em agravo 

em recurso especial, impugnar 

especificamente todos os fundamentos 

constantes da decisão de 

inadmissibilidade do recurso especial. 



 Acórdão embargado: impossibilidade 

de conhecimento do agravo que deixa 

de atacar especificamente os 

fundamentos da decisão agravada, não 

obstante os fundamentos da decisão 

recorrida terem sido autônomos. 



 Acórdão paradigma: se a admissão 

parcial do recurso especial ou 

extraordinário devolve toda a matéria 

deduzida no recurso à instância 

superior, independentemente de agravo, 

desde que se trate de decisões com 

partes autônomas - e não fundamentos 

autônomos sobrepostos no mesmo 

capítulo -,...  



 ... é evidente que o agravo contra a não 

admissão também pode limitar-se a 

impugnar pontos autônomos da 

decisão, se tal impugnação se mostrar 

suficiente à reforma do acórdão 

recorrido. 



 CASO CONCRETO (inteiro teor) 

 A Fazenda Nacional interpôs REsp 

contra acórdão do TRF da 3ª Região. 

 O recurso não foi admitido. 

 Foi interposto Agravo em REsp. 

 Decisão monocrática da Ministra 

Regina Helena Costa (1ª Turma): 



 “Com efeito, à luz do princípio da 

dialeticidade, constitui ônus do 

Recorrente expor, de forma clara e 

precisa, a motivação ou as razões de 

fato e de direito de seu inconformismo, 

impugnando os fundamentos da 

decisão recorrida, de forma a amparar 

a pretensão recursal deduzida,...  



 ... requisito essencial à delimitação da 

matéria impugnada e consequente 

predeterminação da extensão e 

profundidade do efeito devolutivo do 

recurso interposto, bem como à 

possibilidade do exercício efetivo do 

 



 No presente caso, o Recurso Especial 

não foi admitido sob os seguintes 

fundamentos: (i) ausência de violação 

ao art. 535 do CPC; e (ii) óbice do 

enunciado sumular n. 7/STJ (fls. 

352/353e). 



 Entretanto, as razões do Agravo 

atacam apenas o óbice do verbete 

sumular n. 7/STJ (fls. 415/421e), não 

impugnando, de forma específica, o 

outro fundamento adotado na decisão 

agravada, impondo-se, de rigor, o não 

conhecimento do recurso.” 

 



 RESULTADO: a 1ª Turma negou 

provimento ao Agravo Regimental 

(interno). “Nos termos do art. 544, § 4º, 

I, do Código de Processo Civil, não se 

conhece do agravo que não tenha 

atacado especificamente os 

fundamentos da decisão que inadmitiu, 

na origem, o recurso especial.” 



 A União interpôs Embargos de 

Divergência contra o acórdão da 1ª 

Turma. 

 “Afirma que deixou de impugnar a 

questão relativa à inexistência de omissão 

do julgado, por não ter mais interesse 

nesse resultado específico: anulação do 

acórdão. Defende, ademais, que isso não 

prejudica a análise das demais questões 

devolvidas no recurso especial.”  



 VOTO DO RELATOR JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA (VOTO 

VENCIDO) 

 Daí surge a polêmica: é necessário que 

o agravante impugne todos os 

fundamentos da decisão agrava ou 

apenas aqueles que são capazes de por 

si mantê-la?  



 A resposta encontra-se no princípio da 

dialeticidade, intrinsicamente 

relacionado ao “princípio da 

voluntariedade”. ... por questão de 

lógica, deve-se impugnar todos, pois não 

serve à parte recorrente sustentar que 

não tem interesse pelo fundamento, e 

não impugná-lo, quando ele sustente, 

por ele mesmo, a decisão agravada.  



 Mas, no caso contrário, havendo 

fundamentos autônomos, que não 

dependem um dos outros para 

suportar suas conclusões, não está a 

parte obrigada à impugnação de todos. 

Os autos contemplam essa última 

hipótese.  



 VOTO DO RELATOR PARA 

ACÓRDÃO LUIS FELIPE 

SALOMÃO (VOTO VENCEDOR) 

 ... é certa a não configuração da 

divergência jurisprudencial ante a 

manifesta superação daquele 

entendimento, impondo-se a aplicação 

da Súmula 168 do STJ,...  



 ... segundo a qual "não cabem 

Embargos de Divergência quando a 

jurisprudência do Tribunal se firmou 

no mesmo sentido do acórdão 

embargado”. 

 



 VOLTANDO AO INFORMATIVO... 



 ... no que tange à teoria da sentença, 

um provimento judicial, via de regra, 

comporta sua elaboração em capítulos, 

os quais são unidades elementares e 

autônomas do dispositivo da decisão, 

podendo ser homogêneos, se 

contiverem apenas pronunciamentos 

sobre o mérito do processo,...  



 ... ou heterogêneos, se também 

incluírem a resolução de questões 

preliminares do mérito. Ocorre que a 

decisão de inadmissibilidade tem, como 

peculiaridade, o escopo de apreciação 

exclusiva dos pressupostos de 

admissibilidade do apelo especial,...  



 ... concluindo pela presença de uma ou 

várias causas impeditivas do 

julgamento do mérito recursal, as 

quais em tudo se assemelham às 

questões preliminares extintivas da 

demanda. É forçoso concluir, portanto, 

pela completa ausência de diversos 

capítulos nesse decisum,...  



 ... que é formado por um único 

dispositivo, qual seja, a inadmissão do 

recurso. Com efeito, a decomposição do 

provimento judicial em unidades 

autônomas tem como parâmetro 

inafastável a sua parte dispositiva, e 

não a fundamentação como um 

elemento autônomo em si mesmo. 



 Desse modo, a decisão de 

inadmissibilidade do recurso especial 

não é cindível e, portanto, deve ser 

impugnada em sua integralidade, nos 

exatos termos das disposições legais e 

regimentais já ressaltadas. 



 

 

CASO #2 



 Não cabe agravo de instrumento 

contra decisão do juiz que determina a 

elaboração dos cálculos judiciais e 

estabelece os parâmetros de sua 

realização. 2ª Turma, REsp 1.700.305-

PB, Rel. Min. Herman Benjamin, por 

unanimidade, julgado em 25/09/2018, 

DJe 27/11/2018. 



 Cuida-se a controvérsia de interpretar 

restritivamente o parágrafo único do 

art. 1.015 do CPC, no sentido de que o 

agravo de instrumento não pode ser 

utilizado como meio de impugnação de 

toda e qualquer decisão interlocutória 

proferida no processo de execução,...  



 ... especificamente, no que diz respeito 

a despacho de juiz que determina o 

envio dos autos a contador judicial 

para elaboração de cálculos. 

 



 ... para a otimização do Código de 

Processo Civil, deve o exegeta 

interpretar restritivamente o 

dispositivo legal no sentido de que o 

agravo de instrumento não pode ser 

utilizado como meio de impugnação de 

toda e qualquer decisão interlocutória 

proferida no processo de execução,...  



 ... porquanto tal liberdade iria de 

encontro à celeridade que se espera do 

trâmite processual. Ademais, se, a cada 

decisão proferida pelo juiz a quo, o 

tribunal de revisão for instado a se 

manifestar imediatamente sobre o seu 

acerto ou desacerto, haverá drástica 

diminuição na efetividade do processo.  



 Por fim, como consignado na 

Exposição de Motivos do CPC, "todas 

as decisões anteriores à sentença 

podem ser impugnadas na Apelação". 

Assim sendo, o novo diploma 

processual postergou o momento de 

sua impugnação. 



 INTEIRO TEOR 

 Não obstante o decisum impugnado 

possuir conteúdo decisório, não existe 

necessidade neste momento da relação 

processual, de interposição do recurso 

de Agravo de Instrumento contra 

decisão do magistrado que determina a 

elaboração dos cálculos judiciais, 

porquanto,...  



 ... como consignado na Exposição de 

Motivos do CPC, "todas as decisões 

anteriores a sentença podem ser 

impugnadas na Apelação". Assim 

sendo, o novo diploma processual 

postergou o momento de sua 

impugnação. 



 

 

CASO #3 



 Em ação de alimentos, quando se trata 

de credor com plena capacidade 

processual, cabe exclusivamente a ele 

provocar a integração posterior no 

polo passivo. 3ª Turma, REsp 

1.715.438-RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. 



 A majoritária doutrina, ao interpretar 

o art. 1.698 do CC/2002, que trata do 

litisconsórcio facultativo ulterior 

simples, tem se posicionado no sentido 

de que a obrigação alimentar não é 

solidária, mas, sim, divisível, ao 

fundamento de que...  



 ... não há disposição legal que autorize 

a cobrança integral do valor de apenas 

um dos codevedores, que arcam apenas 

com a cota que puder prestar, no limite 

de suas possibilidades. A despeito da 

convergência acerca da divisibilidade 

da obrigação alimentar, remanesce 

amplo dissenso doutrinário...  



 ... acerca do mecanismo processual a 

ser adotado para que se promova a 

integração, ao polo passivo, dos demais 

devedores que não foram inicialmente 

demandados pelo credor, bem acerca 

da legitimidade para requerer essa 

posterior integração.  



 Em suma: cabe ao autor mensurar 

quais, entre os potenciais obrigados, 

possuiriam a capacidade financeira de 

arcar com os alimentos necessários, 

inserindo no polo passivo aqueles aptos 

a suportar integralmente a pretensão 

deduzida.  



 Assim, quando se tratar de credor de 

alimentos que reúna plena capacidade 

processual, cabe a ele, exclusivamente, 

provocar a integração posterior do 

polo passivo, devendo a sua inércia ser 

interpretada como concordância tácita 

com os alimentos que puderem ser 

prestados pelo réu por ele indicado...  



 Contudo, nas hipóteses em que for 

necessária a representação processual 

do credor de alimentos incapaz, cabe 

também ao devedor provocar a 

integração posterior do polo passivo, a 

fim de que os demais coobrigados 

também componham a lide,...  



 ... inclusive aquele que atua como 

representante processual do credor dos 

alimentos, bem como cabe provocação 

do Ministério Público, quando a 

ausência de manifestação de quaisquer 

dos legitimados no sentido de chamar ao 

processo os demais coobrigados possa 

causar prejuízos aos interesses do 

incapaz.  



 No que tange ao momento processual 

adequado para a integração do polo 

passivo pelos coobrigados, cabe ao 

autor requerê-lo em sua réplica à 

contestação; ao réu, em sua 

contestação; e ao Ministério Público, 

após a prática dos referidos atos 

processuais pelas partes,...  



 ... respeitada, em todas as hipóteses, a 

impossibilidade de ampliação objetiva 

ou subjetiva da lide após o saneamento 

e organização do processo, em 

homenagem ao contraditório, à ampla 

defesa e à razoável duração do 

processo. 



 RESUMO 

 Credor capaz: ele decide quem será 

réu. 

 Credor incapaz: pode haver a inclusão 

de novos réus a pedido do 

representante processual do autor, do 

réu ou do MP. 

 Momento: réplica, contestação ou 

primeira manifestação. 



 Qual o meio processual? (Inteiro teor) 

 

 Intervenção anômala (Daniel Neves, 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald); 

 Litisconsórcio facultativo ulterior 

simples – iniciativa exclusiva do autor 

(Yussef Cahali, Flávio Tartuce e 

Didier); 

 



 Litisconsórcio facultativo ulterior 

simples – iniciativa de quaisquer das 

partes e também do MP (Daniel 

Ustárroz); 

 Litisconsórcio necessário – iniciativa de 

quaisquer das partes e do juiz de ofício 

(precedentes da 4ª Turma e Rolf 

Madaleno); 

 



 Chamamento ao processo (precedente 

da 4ª Turma e Cássio Scarpinella 

Bueno). 

 

 Entendimento do caso concreto: Diante 

desse cenário, conclui-se que a figura 

jurídica que mais se aproxima do art. 

1.698 do CC/2002 é a de um 

litisconsórcio facultativo ulterior 

simples. 



 

 

CASO #4 



 O colegiado formado com a 

convocação dos novos julgadores (art. 

942 do CPC/2015) poderá analisar de 

forma ampla todo o conteúdo das 

razões recursais, não se limitando à 

matéria sobre a qual houve 

originalmente divergência. 



 3ª Turma, REsp 1.771.815-SP, Rel. 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 13/11/2018, 

DJe 21/11/2018. 



 Tal perspectiva interpretativa, que 

atribui à técnica em análise um caráter 

de elemento qualificador do 

julgamento colegiado, vai ao encontro 

do paradigma norteador da nova 

legislação processual, visto que 

privilegia os esforços para 

"uniformizar a jurisprudência e 

mantê-la estável, íntegra e coerente" 

(art. 926 do CPC/2015).  



 Além disso, o art. 942 do CPC/2015 

ostenta o relevante propósito de 

assegurar uma análise mais 

aprofundada das teses contrapostas, 

mitigando os riscos de que 

entendimentos minoritários 

prevaleçam em virtude de uma 

composição conjuntural de 

determinado órgão fracionário 

julgador...  



 ... e garantindo que sejam esmiuçadas 

questões fáticas eventualmente 

controvertidas. ... O intuito da norma é 

manter em aberto o julgamento até 

ulterior deliberação 

pelo quórum qualificado, garantindo-se 

a expressa possibilidade de reversão do 

resultado inicial.  



 Assim, o colegiado formado com a 

convocação dos novos julgadores (art. 

942 do CPC/2015) poderá analisar de 

forma ampla todo o conteúdo das 

razões recursais, não se limitando à 

matéria sobre a qual houve 

originalmente divergência. 

 

 

 




