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CASO #1 

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao 

julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não 

extingue o vínculo obrigacional. REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães 

(Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Rel. Acd. Min. Maria Isabel 

Gallotti, Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018 (Tema 

967) 

A jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em 

caso de depósito insuficiente, não é compatível com o princípio de direito civil de que 

não há mora simultânea, e nem com a disciplina processual da ação consignatória, a 

qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da 

integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos 

julgados que representam o entendimento atualmente dominante desta Corte, na 

prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 

do CPC/1973. 

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o 

devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada 

improcedente. 

Ausência de depósito = extinção sem resolução do mérito (art. 542, p. ún.); 

Depósito insuficiente (com recusa do credor, art. 544, IV) = improcedência do pedido. 
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A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência 

parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor 

"tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" 

a consignação (CPC/1973, art. 891; CPC/2015, art. 540);isso porque a ação seria 

sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o 

depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo 

o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação. 

Assim, quando o depósito não for integral, a solução imposta pelo ordenamento 

jurídico é o julgamento de improcedência do pedido consignatório. 

 

CASO #2 

A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o 

atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao 

imposto sobre transmissão causa mortis. 2ª Turma, REsp 1.751.332-DF, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, por unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018. 

Art. 664. § 5
o
 Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas 

rendas, o juiz julgará a partilha. 

O novo Código de Processo Civil de 2015, ao tratar do arrolamento sumário, permite 

que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto 

de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da 

carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 

INFORMATIVO 634: No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos 

formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos 

concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. 1ª Turma, REsp 1.704.359-DF, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 28/08/2018, DJe 02/10/2018. 

 

CASO #3 

Os honorários advocatícios contratuais não se incluem nas despesas processuais do 

art. 20 do CPC/1973. 3ª Turma, REsp 1.571.818-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

Destaca-se, inicialmente, que o art. 20 do CPC/1973, ao tratar do custo do processo, 

imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a 

responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles 

necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo. Os gastos 



 
extraprocessuais – aqueles realizados fora do processo –, ainda que assumidos em 

razão dele, não se incluem dentre aquelas despesas às quais faz alusão o art. 20 do 

CPC/1973, motivo pelo qual nelas não estão contidos os honorários contratuais, 

convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a 

demanda. ... cabendo, pois, ao advogado buscar a via judicial adequada para exercer a 

sua pretensão de cobrança das respectivas verbas. 

 

CASO #4 

É inaplicável a contagem do prazo recursal em dobro quando apenas um dos 

litisconsortes com procuradores distintos sucumbe em processo com autos físicos na 

vigência do CPC/2015. 3ª Turma, REsp 1.709.562-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018. 

Registre-se, inicialmente, que a razão da norma que amplia o prazo comum diz 

respeito à paridade de armas no processo, considerando a inevitável dificuldade de 

acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de defesa, ante o interesse 

comum de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia 

distintos, recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável. O 

fundamento para a excepcional contagem diferenciada do prazo no novo código segue 

a inteligência da Súmula n. 641/STF e a jurisprudência sedimentada sobre a matéria 

no código revogado.  

Súmula STF 641: Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos 

litisconsortes haja sucumbido. 

Nessa linha, a doutrina assinala que para que exista direito ao prazo em dobro, há que 

se observarem dois requisitos cumulativos: 

- existência de litisconsórcio e 

- prazo comum para os litisconsortes praticarem o ato processual.  

Se, por qualquer razão, não há prazo comum, mas exclusivo para apenas um dos 

litisconsortes, não há que se cogitar de prazo em dobro. Dessa forma, a razão da 

norma permanece idêntica, a de garantir acesso aos autos oportunizando a obtenção 

da tutela recursal que lhe pareça mais favorável. Tanto é assim que o CPC/2015 dispõe 

não se computar prazo diferenciado quando os autos do processo forem eletrônicos, 

permitindo aos litigantes amplo e irrestrito acesso aos autos. 

 

CASO #5 



 
A multa de 10% (dez por cento) prevista pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 não integra 

a base de cálculo dos honorários advocatícios. 3ª Turma, REsp 1.757.033-DF, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018. 

Art. 523. § 1
o
 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento. 

AUMENTO DE 20% 

Sentença = 100 mil (base de cálculo) 

10% de honorários = 10 mil 

10% de multa = 10 mil 

 

A pretensão era... 

Sentença = 100 mil 

10% de multa = 10 mil 

O devedor deve pagar 110 mil 

10% de honorários = 11 mil 

 

Ou seja, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da 

mesma forma com os honorários devidos ao advogado. Portanto, a base de cálculo da 

multa e dos honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o 

débito.  

 

CASO #6 

A instituição financeira possui legitimidade para ajuizar ação de consignação em 

pagamento visando quitar débito de cliente decorrente de título de crédito protestado 

por falha no serviço bancário. 4ª Turma, REsp 1.318.747-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 04/10/2018, DJe 31/10/2018. 

A questão controvertida consiste em definir se o banco, com o intuito de prevenir ou 

reparar dano a seu cliente, ante a possibilidade de ter sido adulterado cheque em 

razão de falha no serviço bancário, tem legitimidade para propor ação de consignação 

em pagamento visando quitar o débito referente a título apontado a protesto e evitar 

que venha a responder futura demanda indenizatória. 



 
 

INTEIRO TEOR 

O Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo ajuizou ação cumulando os pedidos 

"de consignação em pagamento e cancelamento de protesto" em face de Maria 

Aparecida Oliveira.  

Aduz que é instituição financeira e manteve contrato de conta-corrente com Edilene 

Cardoso de Oliveira Fernandez Padin, com movimentação regular. Expõe que, em 

julho de 2003, lhe foi apresentado para pagamento o cheque n. 818388, no valor de R$ 

1.327,00, e que, como não havia fundos suficientes ao pagamento, a cártula foi 

devolvida pelo sacado. Alega que a portadora, ré na presente ação, recebeu a cártula 

por endosso translativo do favorecido Josilde Alves da Silva e que protestou o título no 

cartório de protesto. 

Pondera que o protesto, como usualmente ocorre, levou à negativação de sua cliente 

em cadastros de proteção ao crédito. Obtempera que, embora não tenha 

responsabilidade por eventual fraude, não lhe interessa que sua cliente permaneça 

sofrendo as consequências do protesto, razão pela qual pretende cancelá-lo, todavia 

não tem obtido sucesso para localizar a portadora do título, que tem muitas 

homônimas. Argumenta que pretende liberar sua cliente do vínculo obrigacional 

representado pelo cheque n. 818388, com o cancelamento do protesto, e que ambos os 

pedidos são necessários.  

 

VOLTANDO AO INFORMATIVO... 

... como há interesse social no adimplemento das obrigações, o direito admite que um 

terceiro venha a pagar a dívida, não se vislumbrando prejuízo algum para o credor 

que recebe o pagamento de pessoa diversa do devedor, contanto que seu interesse seja 

atendido. 

PAGAMENTO POR TERCEIRO 

Código Civil, arts. 304 a 307 

... o credor só poderia recusar o pagamento de terceiro não interessado em três 

hipóteses: (a) caso exista no contrato expressa declaração proibitiva ao cumprimento 

da obrigação por terceiro; (b) na hipótese de tal cumprimento poder lhe causar 

prejuízo; e (c) na situação em que a obrigação, por sua natureza, somente possa ser 

cumprida pelo devedor. 

Na hipótese, é nítido que o banco autor da ação tem interesse jurídico, já que tem o 

dever de não causar danos à consumidora, reconhecendo haver verossimilhança na 



 
afirmação de sua cliente acerca de extravio do talonário e de sua falha na devolução 

do cheque por inexistência de fundos, o que propiciou o protesto. 

 

CASO #7 

Na vigência do novo Código de Processo Civil, é possível a impetração de mandado de 

segurança, em caso de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, 

contra decisão interlocutória que examina competência. 4ª Turma, RMS 58.578-SP, 

Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018. 

É certo que a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do 

mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes 

hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a 

qual não caiba recurso;c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal 

efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Importa 

salientar, todavia, que há dúvida razoável acerca da existência de recurso cabível, 

considerando que até mesmo no âmbito desta Corte de Justiça há entendimentos 

divergentes quanto ao cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de 

Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência. Além 

disso, o referido tema está afetado para julgamento pela Corte Especial como recurso 

especial representativo de controvérsia. Assim, entende-se adequada a impetração 

do mandamus contra o ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda 

Pública para processar e julgar a ação de usucapião. 

 

 

 


