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Informativo STJ 656 

 

CASO #1 

 

O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição não redunda na ofensa 

à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro 

no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015). REsp 1.749.812-PR, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, 

DJe 19/09/2019. 

 

A norma processual que possibilita a declaração da prescrição, de ofício, pelo juiz, 

estabelecida no Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 219, § 5º, não encerra 

um dever do magistrado. 

Aliás, a matéria afeta à prescrição, caso não reconhecida de ofício pelo juiz, há de ser 

suscitada pela parte a que beneficia —, caso queira valer-se dessa exceção substancial 

—, necessariamente, até o exaurimento das instâncias ordinárias, não sendo mais 

possível o conhecimento da matéria na instância especial.  

Veja-se, portanto, que, a despeito de a prescrição ser passível de ser reconhecida de 

ofício, pode precluir no bojo do processo em que a pretensão de exigir a realização de 

uma prestação é exercida pela parte lesada. 

Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a violação literal de lei, como 

fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a 

questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de 

aplicar dispositivo legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da 

rescisória, melhor resolveria a controvérsia. Em uma ou outra situação, é 
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indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de 

deliberação na ação rescindenda. 

 

CASO #2 

 

A ação rescisória de sentença proferida em ação de investigação de paternidade cujo 

genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face dos herdeiros, e não do espólio. REsp 

1.667.576-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado 

em 10/09/2019, DJe 13/09/2019. 

 

Regitre-se, de início, que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a 

ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada em face dos herdeiros e não do 

espólio do falecido.  

Nesse contexto, o fato de a sentença que se pretende rescindir ter sido proferida em 

ação investigatória de paternidade, em que somente o de cujus figurou como parte, 

não modifica esse entendimento.  

... é correto afirmar que a regra do art. 487, I, do CPC revogado (idêntico ao art. 967, 

I, do novo CPC), que disciplina a legitimidade ativa e que informa que poderá propor 

a referida ação "quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou 

singular" deve se aplicar, por lógica, coerência e simetria, também à adequada 

configuração da legitimação passiva da ação rescisória. Por essa razão, o falecimento 

da parte após o trânsito em julgado da sentença a ser rescindida implica sucessão 

processual não apenas no polo ativo, mas também no polo passivo.  

... nessa ação, nada será pedido contra o espólio, que tão somente é um ente 

despersonalizado apto a titularizar a universalidade jurídica denominada herança até 

que se efetive a partilha dos bens.  

Sublinhe-se que as eventuais repercussões econômicas ou patrimoniais derivadas do 

reconhecimento, ou não, da filiação que se pretende alcançar por intermédio da ação 

investigatória de paternidade é que poderão, hipoteticamente, ser objeto de pretensões 

autônomas que serão deduzidas contra o espólio, como já se consignou em precedentes 

desta Corte em relação à petição de herança (AgRg no Ag 580.197/SP, Quarta Turma, 

DJe 04/05/2009) e à execução de dívidas do de cujus (REsp 1.559.791/PB, Terceira 

Turma, DJe 31/08/2018). 

 

CASO #3 

 

A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de 

questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza 

cautelar e, assim, não é recorrível por agravo de instrumento. REsp 1.759.015-RS, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 

20/09/2019. 

 

Embora exista, evidentemente, uma natural relação de prejudicialidade entre a ação 

de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada 



 
nesse mesmo título, é preciso esclarecer que a suspensão do processo executivo em 

virtude dessa prejudicialidade externa não está fundada em urgência, nem tampouco 

a decisão que versa sobre a suspensão do processo versa sobre tutela de urgência. 

 

CASO #4 

 

A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva 

constitui vício sanável. REsp 1.807.228-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, por maioria, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019. 

 

Prevê o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais 

relevantes. A controvérsia surge quando há a necessidade de se averiguar se a 

protocolização dos embargos à execução nos autos do próprio processo executivo 

constitui erro sanável ou, ao revés, deve ser tido por erro grosseiro e, portanto, não 

passível de correção, impondo ao embargante, que procedeu em evidente equívoco, a 

consequência de tê-los por não conhecidos. 

Convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever 

determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe 

alcançar a finalidade. O protocolo equivocado deve dar azo à aplicação dos princípios 

da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua 

rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Deve-se, assim, conceder prazo 

para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e 

autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as 

exigências legais quanto à forma de processamento. 

 

CASO #5 

 

O arrematante do bem é o responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, não 

podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor proposta, 

porque o vencedor desistiu da arrematação. REsp 1.826.273-SP, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019. 

 

INTEIRO TEOR 

Os autos noticiam que o Banco Safra S.A. (EXEQUENTE) propôs execução de título 

extrajudicial contra Jacques Wajss e Rachel Bulka Wajss (EXECUTADOS). 

Levado a leilão imóvel de propriedade dos EXECUTADOS, foram oferecidos lances 

pela ASSOCIAPOL, TENDA e EMCCAMP.  

De comum acordo, EXEQUENTE e EXECUTADOS descartaram a primeira proposta 

por estar sujeita a evento futuro e incerto e também a segunda, em razão do 

desinteresse em realizar a venda para a TENDA, optando por aceitar a terceira, da 

EMCCAMP, por melhor refletir seus interesses. 

Art. 879, I – alienação por iniciativa particular. 



 
§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do 

exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: 

Diante do parecer ambiental apontando contaminação no solo do imóvel, a 

EMCCAMP, fazendo uso da cláusula resolutiva constante da sua oferta, desistiu o 

lanço. 

A AGÊNCIA PUBLICUM DE PUBLICIDADE LTDA (LEILOEIRO), nomeada para 

realizar a alienação do bem, postulou o pagamento da sua comissão da TENDA, 

segunda ofertante, por ter sido a única remanescente com lance válido no leilão, já que 

aquela oferecida pela ASSOCIAPOL foi rejeitada pelos EXEQUENTE e 

EXECUTADOS.  

 

Voltando ao Informativo... 

 

Com isso, a desistência do arrematante vencedor, cuja oferta foi aceita pelos 

exequente e executados, não torna a segunda proponente arrematante de forma 

automática. 

 

 


