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Informativo STJ 634 

 

CASO #1 

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a 

inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver 

decisão expressa nesse sentido. 1ª Seção, ExeMS 18.782-DF, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 03/10/2018. 

Em regra, verifica-se a ocorrência de três situações no que concerne às 

execuções/cumprimentos de sentença de decisão que concedeu a segurança em casos 

de anistia: 

1. o título prevê juros e correção – pode executar; 

2. o título afasta – não pode executar; 

3. a despeito de pedido expresso do impetrante, o título exequendo ficou omisso sobre 

a incidência de juros e correção monetária: nessa hipótese, não é possível a inclusão de 

juros e correção monetária na fase executiva,... 

E o art. 491? 

... não se pode confundir pedido implícito com condenação implícita. Com base na 

doutrina: "não se permite a condenação implícita: o magistrado deve examinar 

expressamente o pedido implícito". ...  
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CASO #2 

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. 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de, sob a égide do novo Código 

de Processo Civil, encerrar-se o processo de arrolamento sumário, com a expedição e 

entrega de formais de partilha e alvarás aos sucessores, sem a prévia quitação dos 

tributos devidos para com a Fazenda Pública. 

Art. 659, § 2
o
 Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, 

em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação 

tributária, nos termos do § 2
o
 do art. 662. 

CTN, art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será 

proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou 

às suas rendas. 

... é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a 

comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas 

para homologar a partilha (condição expressamente prevista para o inventário 

processado na forma de arrolamento – art. 664, § 5º) e, na sequência, com o trânsito 

em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, 

independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 

 

CASO #3 

É possível a penhora, determinada por juízo da execução cível, no rosto dos autos de 

execução trabalhista de reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do 

crédito e sua eventual impenhorabilidade ser feita pelo juízo do inventário. 

3ª Turma, REsp 1.678.209-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018. 

Na hipótese, o devedor no juízo cível comum era credor na Justiça do Trabalho. Por 

sua vez, os herdeiros do devedor alegaram o caráter alimentar da verba penhorada 

(art. 649, IV, do CPC/1973). 

Art. 833, IV 



 
Todavia, arrecadado o bem a ser objeto de partilha no juízo do inventário entre os 

herdeiros e os credores do falecido, naquele juízo deverá ser feita a análise da 

qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser 

menor e presumidamente dependente da verba alimentar. 

Assim, o juízo do inventário é o competente para o exercício da ponderação entre o 

direito de herança do menor ao crédito alimentar e o direito a tutela executória dos 

credores do falecido pai.  

Portanto, possível a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista como medida 

cautelar de tutela provisória, em que o juízo da execução, com o fito de evitar lesão ao 

direito de crédito, bloqueia verbas que deverão ser encaminhadas ao juízo do 

inventário antes de alcançar diretamente os herdeiros. 

 

CASO #4 

Os embargos de terceiro, na sistemática do CPC/1973, não são cabíveis para o fim de 

declarar, em sede de ação de exoneração de alimentos, a natureza familiar da 

prestação alimentícia, de forma a alterar a relação jurídica posta e discutida na 

demanda principal. 

4ª Turma, REsp 1.560.093-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 

18/09/2018, DJe 26/09/2018. 

INTEIRO TEOR: C. T. N., ajuizou ação de exoneração de alimentos em face do filho 

que possui com a ora recorrente, buscando se livrar da prestação alimentícia devida à 

prole em razão de acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado, em 

processo de separação consensual, no qual, ressalte-se, restou estipulado que C. T. N., 

ora demandado, pagaria a título de alimentos à demandante e ao seu filho, a quantia 

correspondente à 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos.  

Foi apresentada contestação pelo réu, suscitando a extinção do feito, porquanto a 

genitora e ora recorrente não foi incluída no polo passivo como litisconsorte 

necessária, para que, assim, pudesse também defender a natureza intuitu familiae da 

obrigação alimentícia e, por conseguinte, o direito de acrescer a fração ideal da prole. 

 O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Amparo/SP, desconsiderando a preliminar 

arguida, julgou procedente a ação para determinar a cassação de 15% (quinze por 

cento) da verba alimentar, de titularidade exclusiva do filho. 

FILHO: apelação para o TJSP. 

MÃE: embargos de terceiro ao juízo sentenciante, sustentando que deveria ter sido 

citada da demanda exoneratória porquanto o acordo de separação consagrou a 



 
denominada verba alimentícia única para a entidade familiar, ante a ausência de 

indicação precisa dos respectivos quinhões. 

INFORMATIVO: ... nos embargos de terceiro não se permite discutir a lide do 

processo principal, restringindo o seu escopo tão-somente a liberar bens de terceiros 

que estão sendo ilegitimamente objeto de ações alheias. Tem, por conseguinte, relação 

direta com os limites da coisa julgada material.  

Ademais, outro obstáculo quanto ao cabimento dos embargos de terceiro reside 

também quanto à sua eficácia processual, pois a doutrina adverte que esses embargos 

possuem natureza estritamente mandamental, uma vez que não reforma, nem retrata 

a decisão que se embargou.  

Na hipótese, os embargos de terceiro foram opostos após a prolação da sentença de 

procedência por meio da qual foi determinada, em sede de ação de exoneração de 

alimentos, a cessação apenas da prestação alimentícia de titularidade exclusiva do 

filho da embargante e do embargado.  

Nesse contexto, essa sentença não afeta o direito do ex-cônjuge de continuar a 

perceber alimentos, uma vez que, através dos embargos de terceiros opostos, se 

buscou o proveito de algo que não foi declarado à época da lide principal: a natureza 

familiar da obrigação alimentar, mormente porque, o juízo de família, dentro de sua 

esfera de atuação e competência, no âmbito da ação revisional, tão-somente exonerou 

o devedor de continuar arcando com alimentos para com o filho do casal. 

 

 

 


