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Informativo STJ 648 

 

CASO #1 

A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das 

regras fixadas pelo CPC/2015. Corte Especial, EAREsp 1.255.986-PR, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/03/2019, DJe 

06/05/2019. 

 

No que tange à natureza jurídica dos honorários advocatícios, a Corte Especial do 

STJ já se manifestou a respeito do tema, ao cristalizar a tese de que o arbitramento 

dos honorários não configura questão meramente processual, máxime ante os reflexos 

imediatos no direito substantivo da parte e do advogado. ... Trata-se, em verdade, de 

condenação imposta em face de situação diversa daquela discutida no mérito, com a 

respectiva formação do direito material pertencente ao advogado. Nesse passo, em 

razão de constituir direito alimentar do advogado, verifica-se que os honorários de 

sucumbência deixaram de ter função propriamente reparatória para assumir feição 

remuneratória,... 

 

CASO #2 

É prescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o 

redirecionamento da execução fiscal na sucessão de empresas com a configuração de 

grupo econômico de fato e em confusão patrimonial. 2ª Turma, REsp 1.786.311-PR, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 

09/05/2019, DJe 14/05/2019. 
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Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as 

situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 

1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

27/5/2014).  

Ademais, sob a ótica hermenêutico-sistêmica, quando o CPC/2015 pretendeu que o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse aplicado a um 

microssistema, o Código foi expresso nesse sentido, a exemplo do art. 1.062 em relação 

aos juizados especiais. 

Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se 

apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução 

fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório 

afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, 

do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos 

para blindar o patrimônio em comum, em que deve incidir a responsabilidade 

solidária por interesse comum na prática do fato gerador ou confusão patrimonial.  

Nas duas hipóteses, há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento 

das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da 

personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e 

direta pelo ilícito. 

 

CASO #3 

O prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações 

coletivas de consumo. 3ª Turma, REsp 1.736.091-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019. 

 

A aplicação analógica do prazo de cinco anos do art. 21 da Lei de Ação Popular para a 

ação coletiva de consumo, reconhecida pela jurisprudência desta Corte, tem como 

pressuposto o fato de não existir na Lei de Ação Civil Pública expresso prazo para o 

exercício dessa modalidade de direito subjetivo público, tampouco a previsão expressa 

de perda da possibilidade de uso desse específico rito processual pela mera passagem 

do tempo. Todavia, conforme consigna a doutrina especializada e ao contrário do 

entendimento prevalente, esse "silêncio do ordenamento é eloquente, ao não 

estabelecer direta e claramente prazos para o exercício dos interesses metaindividuais 

e para o ajuizamento das respectivas ações, permitindo o reconhecimento da não 

ocorrência da prescrição".  

O silêncio do ordenamento deve ser considerado intencional, pois o prazo de 5 anos 

para o ajuizamento da ação popular, contido no art. 21 da Lei n. 4.717/1965, foi 

previsto com vistas à concretização de uma única e específica prestação jurisdicional, 

qual seja a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público 

em sentido amplo. ... É, assim, necessária a superação (overruling) da atual orientação 

jurisprudencial desta Corte, pois não há razão para se limitar o uso da ação coletiva 

ou desse especial procedimento coletivo de enfrentamento de interesses individuais 

homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos, sobretudo porque o escopo desse 



 
instrumento processual é o tratamento isonômico e concentrado de lides de massa 

relacionadas a questões de direito material que afetem uma coletividade de 

consumidores, tendo como resultado imediato beneficiar a economia processual. De 

fato, submeter a ação coletiva de consumo a prazo determinado tem como única 

consequência impor aos consumidores os pesados ônus do ajuizamento de ações 

individuais, em prejuízo da razoável duração do processo e da primazia do 

julgamento de mérito,... além de prejudicar a isonomia, ante a possibilidade de 

julgamentos discrepantes.  

 

INTEIRO TEOR 

Na hipótese em exame, o Ministério Público recebeu denúncia sobre suposta prática 

de publicidade abusiva relacionada ao produto Suplan Mistura em 08/07/2003.  

Como consignado no acórdão recorrido, “diante disso, em 15.07.2003 foi instaurado 

inquérito civil (fl. 19) para a devida apuração, com conclusão em 29.07.2008 (fl. 274) e, 

entendendo o Parquet, nessa ocasião, caracterizada a veiculação de propaganda 

enganosa pelo investigado, em 27.11.2009 o órgão ministerial competente aforou a 

ação civil pública” (e-STJ, fl. 655). ... Assim, a aspiração do reconhecimento da 

prescrição da ação coletiva como um todo não encontra respaldo na legislação de 

regência e na jurisprudência desta Corte, pois, como demonstrado a) não há prazo de 

natureza processual para o ajuizamento de ação coletiva de consumo ou para a 

utilização de seu rito especial, não sendo possível a aplicação analógica do prazo do 

art. 21 da Lei 4.717/65; ... 

 

CASO #4 

É possível a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem. 3ª Turma, 

REsp 1.678.224-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, 

julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019. 

 

A penhora no rosto dos autos prevista no art. 674 do CPC/1973 - correspondente à 

penhora nos autos do art. 860 do CPC/2015 - recai sobre direito litigioso, ou seja, 

direito que ainda é pleiteado em juízo.  

A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a 

penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos 

em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem 

economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a 

penhora requerida.  

Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 

do CPC/1973 (art. 860 do CPC/2015) ao procedimento de arbitragem, a fim de 

permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, 

acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem 

essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença 

arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial 

de credores, nos termos do art. 613 do CPC/1973 (parágrafo único do art. 797 do 

CPC/2015).  


