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ENTENDIMENTOS
A questão consiste em determinar se a absolvição penal do preposto do recorrente com
base no inciso IV do art. 386 do CPP é capaz de tolher os efeitos de sentença cível
anteriormente proferida na qual o recorrente foi condenado ao pagamento de pensão e
indenização por danos morais e materiais por morte em acidente de trânsito. Destacou a
Min. Relatora que, na hipótese, tanto a responsabilidade criminal quanto a civil tiveram
origem no mesmo fato. Entretanto, observa que cada uma das jurisdições, penal e civil,
utiliza diferentes critérios para aferição do ocorrido. Dessa forma, a absolvição no juízo
criminal não exclui automaticamente a possibilidade de condenação no juízo cível,
conforme está disposto no art. 64 do CPP. Os critérios de apreciação da prova são
diferentes: o Direito Penal exige integração de condições mais rigorosas e taxativas,
uma vez que está adstrito ao princípio da presunção de inocência; já o Direito Civil é
menos rigoroso, parte de pressupostos diversos, pois a culpa, mesmo levíssima, induz à
responsabilidade e ao dever de indenizar. Assim, pode haver ato ilícito gerador do
dever de indenizar civilmente, sem que penalmente o agente tenha sido
responsabilizado pelo fato. Assim, a decisão penal absolutória, que, no caso dos autos,
foi por inexistir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do
CPP), ou seja, por falta de provas da culpa, não impede a indenização da vítima pelo
dano cível sofrido. Expõe, ainda, que, somente a decisão criminal que tenha
categoricamente afirmado a inexistência do fato impede a discussão da
responsabilidade civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Além do mais, o art.
65 desse mesmo código explicita que somente a sentença penal que reconhece o ato
praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do
dever legal ou exercício regular de direito faz coisa julgada no cível (essas
circunstâncias também não foram contempladas nos autos). Na espécie, segundo a Min.
Relatora, a questão assume relevância pelo fato de que se debate a possibilidade de o
recorrente ser alcançado em processo penal do qual não foi parte, só seu preposto, visto
que o sistema processual brasileiro não admite a intervenção do responsável civil na
ação criminal, de modo que, sob o prisma dos limites subjetivos da coisa julgada,
conduz à conclusão de que a condenação do recorrente ao pagamento da indenização
fixada pelo juízo cível não deve ser desconstituída. Nesse contexto, a Min. Relatora,
acompanhada pela Turma, negou provimento ao recurso, confirmando o acórdão
recorrido conclusivo de que a decisão criminal que absolve o réu em razão de
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insuficiência de prova de sua culpabilidade não implica a extinção da ação de
indenização por ato ilícito. REsp 1.117.131-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
1º/6/2010.

A questão posta no REsp cinge-se em saber se constitui fraude à execução a simples
existência, ao tempo da alienação de imóvel de propriedade do devedor, de demanda
em curso em desfavor dele, capaz de reduzi-lo à insolvência, bastando sua citação
válida no feito, sendo, assim, despicienda a existência de registro da penhora sobre o
imóvel alienado. A Turma entendeu que, nos termos do art. 659, § 4º, do CPC, na
redação que lhe foi dada pela Lei n. 8.953/1994, era exigível a inscrição, hoje
averbação (Lei n. 11.382/2006), da penhora no cartório de registro imobiliário para que
passasse a ter efeito erga omnes e, nessa circunstância, fosse eficaz para impedir a
venda a terceiros em fraude à execução. Dessa forma, inexistindo registro da penhora
sobre bem alienado a terceiro, incumbia à exequente e embargada fazer a prova de que
o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de máfé. Ressaltou-se que, in casu, a alienação do bem objeto da constrição judicial operouse antes do registro dela, razão pela qual descabido presumir a má-fé ou o prévio
conhecimento do terceiro adquirente quanto ao gravame. Em verdade, o ônus da prova
de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transferiu-se para a
credora, que dela não se desincumbiu. Desse modo, presume-se a boa-fé (ausência de
registro) que merece ser prestigiada, não havendo, portanto, falar em fraude à execução
na espécie (Súm. n. 375-STJ). Diante desses fundamentos, deu-se provimento ao
recurso. Precedentes citados: REsp 113.666-DF, DJ 30/6/1997; REsp 494.545-RS, DJ
27/9/2004; REsp 742.097-RS, DJe 28/4/2008; REsp 493.914-SP, DJe 5/5/2008, e REsp
1.046.004-MT, DJe 23/6/2008. REsp 753.384-DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello
Castro (Desembargador convocado do TJ-AP), julgado em 1º/6/2010.

In casu, a controvérsia diz respeito à necessidade de citação válida para caracterizar a
fraude à execução e de intimação do Ministério Público (MP) em causa que tutela
interesse de menores. A Turma entendeu que, na hipótese em questão, o ato
fraudulento do executado maltratou não apenas o interesse privado do credor, mas
também a eficácia e o próprio prestígio da atividade jurisdicional, razão pela qual o ato
de alienação de bens praticado pelo executado, ainda que anterior à citação,
ontologicamente analisado no acórdão recorrido, está mesmo a caracterizar fraude à
execução, impondo, como consequência, a declaração de sua ineficácia perante o
credor exequente. Ressaltou-se que, de regra, a caracterização da fraude de execução
exige a ocorrência de litispendência, essa caracterizada pela citação válida do devedor
no processo de conhecimento ou de execução. Contudo, na espécie, no momento
caracterizador da fraude, o devedor executado tinha pleno conhecimento do
ajuizamento da execução e, como forma de subtrair-se à responsabilidade executiva
decorrente da atividade jurisdicional, esquivou-se da citação de modo a impedir a
caracterização da litispendência e, nesse período, adquiriu um bem imóvel em nome
dos filhos. Quanto à intervenção do MP, entendeu-se que, a despeito de os menores não
figurarem na ação originária de execução e possuírem interesse no desfecho da
controvérsia, não há por que falar em nulidade processual, na medida em que o

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM
FACULDADE DE DIREITO – FD
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO

recorrente não comprovou nenhum prejuízo causado aos menores ante a ausência da
referida intervenção. Ademais, eventual prejuízo poderá vir a ser suscitado por meio de
embargos de terceiros. Precedente citado: REsp 63.393-MG, DJ 22/2/1999. REsp
799.440-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/12/2009.

Trata-se de REsp em que a recorrente insurge-se contra execução proposta pelo
recorrido, alegando que tal execução foi aparelhada por contrato de cessão de crédito
garantido por nota promissória juntada aos autos apenas por fotocópia. Sustenta que,
além da invalidade de se instruir uma execução com título de crédito exibido por cópia,
o contrato de cessão continha condição cujo advento não foi comprovado pelo credor.
A Turma, ao prosseguir na renovação do julgamento, não conheceu do recurso, pois
entendeu, por maioria, não haver, na hipótese, prejuízo algum ao recorrente em razão
de a execução ter sido instruída por cópia da nota promissória, porque todas as
alegações que firmou no sentido de obstaculizar o pagamento ao recorrido estão
sustentadas no contrato de cessão de crédito, do qual o referido título é acessório.
Portanto, estando a nota promissória açambarcada pela prescrição, mantendo sua
cambialidade apenas entre as partes e não havendo nenhum prejuízo ao recorrente, a
sua juntada por cópia não representa nenhuma afronta à legislação pátria. REsp 820.121ES, Rel. originário Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. para o acórdão Min.
Sidnei Beneti, julgado em 10/8/2010.

A Seção, ao julgar o recurso sob o regime do art. 543-C do CPC c/c a Res. n. 8/2008STJ (recurso repetitivo), reafirmou seu entendimento de que a sentença declaratória
que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte
que recolheu indevidamente o tributo contém juízo de certeza e de definição exaustiva
a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido. Assim, cabe
ao contribuinte fazer a opção entre a compensação, o recebimento do crédito por
precatório ou a requisição de pequeno valor do indébito tributário, uma vez que todas
as modalidades constituem formas de execução do julgado colocadas à disposição da
parte quando procedente a ação que declarou o indébito. Precedentes citados: REsp
796.064-RJ, DJe 10/11/2008; EREsp 502.618-RS, DJ 1º/7/2005; EREsp 609.266-RS,
DJ 11/9/2006, e REsp 614.577-SC, DJ 3/5/2004. REsp 1.114.404-MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 10/2/2010.

Nos embargos à arrematação, é lícito ao juiz ou ao tribunal conhecer de ofício da
nulidade absoluta (no caso, falta de exequibilidade do título), mesmo que não haja
pronunciamento anterior. O vício constante do título de crédito deve ser apontado pelo
juízo em qualquer tempo ou grau de jurisdição, apesar da discussão doutrinária quanto
a ser ele condição da ação de execução ou pressuposto processual. O aparente conflito
entre o § 3º do art. 267, o § 4º do art. 301 e o art. 618 do CPC, normas que autorizam o
conhecimento de ofício das nulidades processuais a qualquer tempo, e a primeva
redação do art. 746 do CPC, que restringe essas nulidades arguíveis às aperfeiçoadas
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após a penhora, cede à interpretação de que a dita “superveniência da penhora”
adstringe-se ao “pagamento, novação, transação ou prescrição” ou às nulidades não
apreciáveis de ofício pelo Judiciário. Precedentes citados: AgRg no REsp 194.546-PR,
DJ 13/10/2003; REsp 450.248-DF, DJ 16/12/2002, e REsp 488.380-DF, DJ 1º/3/2007.
REsp 776.272-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/8/2010.

A Turma deu provimento ao recurso especial para garantir à recorrente o direito de
reaver, nos próprios autos em que parcialmente acolhidos os embargos à execução por
ela apresentados (com decisão já transitada em julgado e em fase de cumprimento de
sentença), a importância levantada a maior pelo exequente, ora recorrido. De acordo
com o Min. Relator, exigir que o executado intente nova ação para ver restituído o
valor considerado excedente destoaria das inovações trazidas pela Lei n. 11.232/2005,
que busca conferir maior celeridade à satisfação do litígio havido entre as partes.
Consignou, ainda, a possibilidade de utilizar os meios coercitivos dispostos no art. 475J do CPC (intimação do exequente para pagamento em 15 dias, sob pena de aplicação
de multa de 10%), a fim de não tornar inócua a garantia conferida ao executado.
Precedentes citados: REsp 757.850-RJ, DJ 15/5/2006, e REsp 1.090.635-PR, DJe
18/12/2008. REsp 1.104.711-PR, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/9/2010.

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 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 exadvogada 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
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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 930.035RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/10/2010.

A microempresa e seu sócio-gerente ajuizaram ação de indenização por danos
materiais e morais devido ao não funcionamento, por vários meses, das linhas
telefônicas que servem à microempresa. Nas instâncias ordinárias, o juiz julgou
procedente a ação apenas em relação à microempresa e as apelações da autora e da ré
foram providas em parte, somente para incluir, na condenação, a indenização dos
custos de propaganda e reduzir o montante quanto aos danos morais. Noticiam ainda os
autos que, ao iniciar a execução, constou como exequente, na petição inicial, o sóciogerente em vez da microempresa. Entretanto, a empresa de telefonia, somente quando
da avaliação do bem penhorado, opôs-se ao trâmite da execução por ilegitimidade ativa
da exequente. O juiz, então, anulou a execução, e a recorrida, irresignada, interpôs
agravo de instrumento suscitando que a ilegitimidade ativa decorreu de mera
irregularidade, sem causar prejuízo, pedido atendido pelo TJ, que determinou a
retificação do polo ativo da execução. No REsp, a empresa de telefonia recorrente,
entre outros questionamentos, sustenta a nulidade da execução. Nesse contexto, para o
Min. Relator, não há necessidade de anulação da execução, haja vista não haver
prejuízo às partes por se tratar de mero erro material passível de correção; além do
mais, é perfeitamente identificável, nos autos, o exequente. Nessas circunstâncias, a
anulação da execução não se coaduna com o princípio da celeridade e da efetiva
prestação jurisdicional. Por outro lado, explica o Min. Relator, o descumprimento do
caput do art. 526 do CPC, segundo a jurisprudência, deve ser comprovado pelo
agravado. Também não pode prosperar a alegação da recorrida de que não noticiou a
nulidade porque não teve acesso aos autos, uma vez que juntou cópias de documentos
relativos ao processo de execução sem ressalvas. Com essas considerações, a Turma
negou provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 470.529-DF, DJ 6/6/2005;
REsp 648.087-ES, DJ 22/5/2006, e REsp 805.553-MG, DJ 5/11/2007. REsp 870.283-RJ,
Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 20/5/2010.

Embora haja execução provisória, no que couber, de acordo com o disposto no art.
475-O, caput, do CPC, é inaplicável a multa do art. 475-J, que é endereçada
exclusivamente à execução definitiva, uma vez que se exige, para aplicá-la, o trânsito
em julgado do pronunciamento condenatório. No caso dos autos, trata-se de REsp em
execução provisória de sentença na parte específica da condenação em verba de
honorários advocatícios enquanto pendente julgamento de agravo de instrumento. Com
esse entendimento, a Turma deu provimento ao recurso. O Min. Luis Felipe Salomão
acompanhou esse entendimento, mas ressalvou que o REsp 1.059.478-RS foi remetido
à Corte Especial para que ela se pronuncie sobre a matéria. Precedente citado: REsp
1.100.658-SP, DJe 21/5/2009. REsp 979.922-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
julgado em 2/2/2010.
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