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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEGURO. INVALIDEZ.
PRESCRIÇÃO.
Trata-se de ação de execução de seguro de vida e acidentes pessoais ajuizada na origem
em razão de invalidez permanente do segurado para o trabalho. No REsp sustenta a
seguradora inexistência do título porque a pretensão executória do recorrido à cobertura
de uma indenização por invalidez é decorrente de doença (glaucoma) e não de acidente.
Registra ainda que a pretensão do recorrido estaria prescrita por ter transcorrido mais de
um ano entre a ciência da incapacidade e a propositura da ação. Consta dos autos que o
juiz, em decisão monocrática, rejeitou a exceção de pré-executividade. No entanto, o
tribunal a quo, em sede de agravo de instrumento, admitiu discutir as alegações da
seguradora na referida exceção, mas negou provimento ao recurso. Para o Min. Relator,
o recurso especial não pode ter êxito visto que, segundo a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a exceção de pré-executividade só pode ser utilizada quando não há
necessidade de dilação probatória. Assevera, ainda, que o questionamento sobre a
existência de título não dispensa a dilação probatória. Quanto à alegada prescrição,
assevera o Min. Relator que, embora equivocada a forma de cálculo adotada pelo TJ, o
resultado final não pode ser alterado visto que a prescrição não se consumou. Quanto à
multa imposta por ocasião de embargos de declaração, como está fundamentada apenas
na Constituição Federal (art. 93, IX), não cabe seu exame no STJ. Diante do exposto, a
Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 915.503-PR, DJ
26/11/2007; REsp 570.238-SP, DJe 17/5/2010, e REsp 1.048.456-SP, DJe 5/8/2008.
REsp 1.063.211-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/10/2010.

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na espécie, ex-causídico promoveu execução autônoma para receber os honorários
concomitantemente com a execução do valor dos alimentos promovida por novo
advogado contratado pela ex-cliente. Segundo o Min. Relator, não há dúvidas quanto ao
fato de serem devidos os honorários advocatícios ganhos no processo judicial, os quais
podem ser pleiteados de forma autônoma (art. 23 da Lei n. 8.906/1994 – EOAB), desde
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que depositados em juízo, após o término da prestação profissional nos autos, ou seja,
depois de o cliente ter recebido o que ganhou em juízo. Observa não haver legitimidade
para o desdobramento do processo em novos autos de execução concomitante à
execução promovida em prol do cliente, pois essa situação geraria uma complexa
relação jurídica processual. Para o Min. Relator, nessa situação de a ex-advogada não
ter recebido seus honorários quando da cessão do seu mandato, ou ela aguardaria a
realização dos atos executórios da execução promovida pela ex-cliente por intermédio
do novo advogado que a sucedeu e, ao final, quando depositados os honorários,
pleitearia a porção que lhe cabe ou, então, a ex-advogada promoveria a execução
autônoma como fez, porém ela só poderia pleiteá-los após o arbitramento do quantum
que lhe cabe pelos serviços prestados. Entretanto, esclarece o Min. Relator que sempre
será garantido aos advogados o levantamento autônomo e, nessa hipótese, não havendo
acordo, será necessária decisão judicial para estabelecer a proporcionalidade dos
honorários de cada um. Por outro lado, também explica que, para que a execução
autônoma possa ser concomitante com a execução da cliente, é necessária a fixação
prévia do valor devido, o que não ocorreu na espécie. Assim, é inviável, no caso dos
autos, a execução autônoma dos honorários porque fundada em título ilíquido e ausente
o interesse de agir. Assevera que o acórdão recorrido merece reparo, visto que o TJ
extinguiu a execução sob o fundamento de litispendência em que se exige a repetição de
três elementos da ação e, na espécie, a inviabilidade deu-se em um elemento, o objeto (o
pagamento). Dessa forma, conclui o Min. Relator que, com rigor técnico, no caso,
houve conexidade (fenômeno processual que ocorre quando duas ou mais ações têm
alguns elementos comuns e outros diversos). Diante do exposto, a Turma corrigiu o
fundamento legal da extinção da execução para o de falta de título e o de falta de
interesse de agir (art. 267, IV e VI, § 3º, do CPC).REsp 930.035-RJ, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 19/10/2010.

EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.
Na hipótese, tendo sido provido incidente de exceção de pré-executividade que resultou
na extinção parcial da execução fiscal, o recorrente tenciona executar os honorários
advocatícios fixados em decisão que transitou em julgado, formando título executivo
judicial. Ocorre que o juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução dos
honorários até o julgamento final da ação principal de execução fiscal, argumentando a
possibilidade superveniente de compensação dos honorários. Quanto a isso, o STJ
firmou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é cabível nos
casos em que a exceção de pré-executividade é julgada procedente mesmo que
parcialmente e de que os honorários sucumbenciais fixados por força do acolhimento da
exceção de pré-executividade transitada em julgado admitem sua imediata execução. O
Min. Relator concluiu que o julgamento parcial da lide, com decisão transitada em
julgado, inclusive na parte relativa a honorários, não permite a suspensão da execução
sob o fundamento de eventual compensação das verbas sucumbenciais. Assim, a
exceção de pré-executividade, acolhida integralmente, resultando a extinção quase total
da execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, não enseja cogitar de
sucumbência recíproca (art. 21 do CPC), o que supostamente possibilitaria a
compensação proposta. Com essas reflexões, a Turma deu provimento ao recurso.
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Precedentes citados: EREsp 1.084.875-PR, DJe 9/4/2010; REsp 1.198.481-PR, DJe
16/9/2010, e REsp 1.106.152-RS, DJe 10/9/2010.REsp 948.412-PR, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 21/10/2010.

PENHORA ONLINE. VALOR IRRISÓRIO. FAZENDA PÚBLICA.
Em ação de execução fiscal no montante de R$ 35.326,41, os demandados foram
citados, porém não opuseram embargos. Portanto, a Fazenda Nacional pleiteou a
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira dos executados pelo sistema
Bacen Jud, sendo bloqueado o valor de R$ 1.582,40. No entanto, o tribunal de origem
determinou o desbloqueio ao entendimento de ser irrisório o valor para a satisfação do
crédito exequendo, bem como estar evidente que o produto da execução dos bens
encontrados seria totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (art.
659, § 2º, do CPC). Conforme esclareceu o Min. Relator, evidenciado que o bem a ser
penhorado não apresentaria valor para sequer cobrir as despesas decorrentes do
processo executivo, tampouco traria satisfação ao exequente, ainda que mínima.
Dessarte, em vista da impossibilidade da produção de resultados úteis ao interessado, a
lei determina que, nesses casos, o ato não seja praticado. Contudo, na hipótese dos
autos, há uma particularidade – a Fazenda Pública é isenta de custas –, razão pela qual a
penhora de numerário preferencial não poderia ser liberada sem a sua aquiescência, a
pretexto da aplicação do art. 659, § 2º,do CPC. Com essas considerações, a Turma deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional. REsp 1.187.161-MG, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 5/8/2010.

MS. LEGITIMIDADE. DEPOSITÁRIO JUDICIAL.
O banco recorrente impetrou MS contra o ato do juízo que, a pedido do síndico,
determinou a transferência dos ativos financeiros da massa falida nele depositados para
outra instituição financeira. Nesse contexto, há legitimidade do banco para a impetração
do mandamus, visto que, tal como prelecionam precedentes do STJ, na qualidade de
depositário judicial, ao desempenhar a função de auxiliar do juízo, ele pode impetrar o
MS como terceiro prejudicado. Anote-se que o CPC, em seu art. 499, prevê direito
potestativo do prejudicado, daí não se falar em preclusão. Já o art. 515, § 3º, daquele
mesmo código, conforme precedentes do STF, não se aplica, ainda que por simetria, ao
recurso ordinário em mandado de segurança (vide Súm. n. 41-STJ). Dessarte, os autos
devem retornar ao tribunal de origem para exame do mérito da impetração. Com esse
entendimento, a Turma deu parcial provimento ao recurso, contudo o Min. Sidnei
Beneti e a Min. Nancy Andrighi ficaram vencidos em parte, quanto à extensão dada à
inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC ao recurso ordinário de mandado de
segurança. Precedentes citados do STF: RMS 26.959-DF, DJe 15/5/2009; RMS 26.615DF, DJe 31/10/2008; RMS 24.309-DF, DJ 30/4/2004; do STJ: RMS 25.462-RJ, DJe
20/10/2008; RMS 25.251-SP, DJe 3/5/2010; EDcl no RMS 27.007-SP, DJe 27/10/2009;
RMS 14.266-MA, DJ 24/6/2002; AgRg no Ag 790.691-GO, DJe 1º/9/2008, e RMS
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27.368-PE, DJe 27/5/2009. RMS 25.553-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em
3/8/2010.

FRAUDE. CREDORES. ATOS PREDETERMINADOS.
A Turma negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do tribunal a quo
que entendeu inexistir ofensa ao art. 106, parágrafo único, do CC/1916 (art. 158, § 2º,
do CC/2002) diante da comprovada prática de atos fraudulentos predeterminados com o
intuito de lesar futuros credores. Segundo a Min. Relatora, a literalidade do referido
preceito, o qual dispõe que a declaração de ocorrência de fraude contra credores exige
que o crédito tenha sido constituído em momento anterior ao ato que se pretende anular,
deve ser relativizada, de forma que a ordem jurídica acompanhe a dinâmica da
sociedade hodierna e busque a eficácia social do direito positivado. Precedente citado:
REsp 10.096-SP, DJ 25/5/1992. REsp 1.092.134-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado
em 5/8/2010.
EXECUÇÃO. LIMINAR. ASTREINTES.
A irresignação recursal consiste em saber da possibilidade de execução definitiva da
multa diária (astreintes) fixada em decisão liminar nos autos de ação popular contra
prefeito ajuizada para remoção de placas com símbolo de campanha instaladas em obras
públicas. Segundo observa o Min. Relator, a tutela antecipada efetiva-se via execução
provisória, que agora se processa como definitiva (art. 475-O do CPC), além de que a
jurisprudência deste Superior Tribunal, em situações análogas, já assentou que a decisão
interlocutória que fixa multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é título
executivo hábil para a execução definitiva. Sendo assim, a execução de multa diária
(astreintes) por descumprimento de obrigação fixada em liminar concedida em ação
popular pode ser realizada nos próprios autos, consequentemente não carece de trânsito
em julgado da sentença final condenatória. Ademais, quanto à questão de deserção do
REsp por ausência de pagamento das custas de remessa e retorno, trata-se de recurso
interposto por autor popular que goza do benefício da isenção (art. 5º, LXXIII, da
CF/1988). Nesse contexto, a Turma deu provimento ao recurso. Precedentes citados:
AgRg no Ag 1.040.411-RS, DJe 19/12/2008; REsp 1.067.211-RS, DJe 23/10/2008;
REsp 973.647-RS, DJ 29/10/2007; REsp 689.038-RJ, DJ 3/8/2007; REsp 869.106-RS,
DJ 30/11/2006, e REsp 885.737-SE, DJ 12/4/2007. REsp 1.098.028-SP, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 9/2/2010.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL.
A Turma considerou que o embargado, ora recorrido, deve suportar o ônus do
pagamento da verba de honorários advocatícios de imóvel constrito por dívida de
empresa de ex-marido, apesar de a embargante não ter providenciado o registro de
transferência do imóvel avençado em formal de partilha de separação judicial
consensual. Afastou-se, no caso, a Súmula n. 303 do STJ, uma vez que o embargado
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opôs resistência à pretensão meritória dos embargos de terceiro. Precedentes citados:
REsp 777.393-DF, DJ 12/6/2006; AgRg no Ag 807.569-SP, DJ 23/4/2007, e REsp
627.168-PR, DJ 19/3/2007. REsp 1.119.148-MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
9/2/2010.

SÚMULAS 303, 195, 196, 134, 417, 364, 328, 319, 205, 300, 279, 233, 27, 309, 410,
375, 317, 268/STJ
Art. 1046 CPC
ART. 738, CPC
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