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TAMBÉM NO NOVO CPC, PRAZO RECURSAL EM DOBRO CESSA QUANDO RESTA 
APENAS UM DOS LITISCONSORTES 

Tanto sob o Código de Processo Civil de 1973 quanto na vigência da nova legislação 
processual, em se tratando de autos físicos, a contagem de prazo em dobro cessa quando 
resta apenas um dos lit isconsortes na demanda.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior T ribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso especial de um shopping center condenado a indenizar um cliente 
vítima de acidente dentro de suas dependências.  

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora, não houve surpresa ou manipulação no 
acórdão de segunda instância que considerou a apelação intempestiva, pois a regra do 
novo código segue o entendimento da Súmula 641 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a 
jurisprudência sedimentada sobre a matéria no código revogado.  

Ela explicou que o direito ao prazo em dobro pressupõe dois requisitos cumulativos: 
existência de lit isconsórcio e de prazo comum para a prática do ato processual.  

“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 lit igantes amplo e irrestrito acesso aos autos”, fundamentou a ministra.  

Para a magistrada, quando se verif ica a sucumbência de apenas um lit isconsorte – como 
ocorreu no caso analisado, em que restou uma só parte no polo ativo –, não há prazo em 
dobro para recorrer, justif icando-se a decisão do tribunal de origem. 

Denunciação da lide 

O shopping center defendeu que teria direito ao prazo duplicado, já que a redação do novo 
CPC teria estabelecido de maneira expressa que o prazo em dobro só deixa de ser contado 
quando a defesa é oferecida por apenas um dos lit isconsortes.  

Após o ajuizamento da ação de indenização e com a formação da relação jurídica lit igiosa, 
o shopping denunciou a lide a uma seguradora. A sentença julgou procedente a 
indenização, condenando exclusivamente o shopping. O pedido de denunciação da lide foi 
julgado improcedente. 

“Assim, desfeito o l it isconsórcio por sentença e exaurido o prazo simples de interposição da 
apelação pela parte sucumbente, deve ser mantido o entendimento do tribunal de origem 
que reconheceu a intempestividade do recurso”, concluiu a ministra.  
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Leia o acórdão. 

 

PRIMEIRA TURMA IMPÕE MULTA ACIMA DO TETO PREVISTO PELO CPC EM RECURSO 
PROTELATÓRIO 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a imposição 
de multa acima do teto de 2% fixado pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015 por 
apresentação de embargos de declaração com intenção protelatória.  

A controvérsia foi analisada em embargos de declaração opostos pela Cemig Distribuição 
S.A. contra acórdão do STJ que, ao negar provimento a um agravo interno, manteve o 
reconhecimento da intempestividade do recurso especial da empresa.  

A Cemig alegou que o recurso especia l foi interposto no prazo, af irmando que deveria ser 
permitida a utilização do e-mail para apresentação de petição escrita, por ser o correio 
eletrônico sistema de transmissão de dados similar ao fac -símile, na forma da Lei 9.800/99 . 

Protelação 

O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que o entendimento do STJ tem sido no mesmo 
sentido do previsto pelo artigo 1.026, parágrafo 2º, do CPC/2015, que permite a aplicação 
de multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de 
declaração com intenção manifestamente protelatória.  

No caso analisado, Gurgel de Faria destacou que a empresa embargante reiterou, nos 
declaratórios, o teor dos argumentos do agravo interno, sem explicitar omissão, 
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, “razão por que se 
consideram protelatórios os presentes embargos”.  

Insignificante 

Os embargos de declaração apresentados pela Cemig foram rejeitados por unanimidade 
pela Primeira Turma do STJ, com imposição de multa. 

Todavia, para a turma, o valor da causa, fixado em R$ 1 mil, tornaria insignificante a multa 
se aplicado o teto de 2%, conforme previsto no CPC. Assim, por maioria, o colegiado 
decidiu ser possível a fixação da multa em patamar superior ao per centual legal, e 
estabeleceu a sanção em R$ 2 mil.  

“Considerando que o valor da causa foi f ixado em R$ 1 mil, o percentual a incidir sobre 
esse quantum não atingirá o escopo pretendido no preceito sancionador, pelo que entendo 
cabível a fixação daquela sanção em R$ 2 mil”, af irmou o relator.  

 

INTERESSE DO MENOR NÃO JUSTIFICA REDUÇÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS DE 
ADVOGADOS CONTRATADOS POR INVENTARIANTE 

A tutela do melhor interesse do menor não justif ica um ato de ofício do juiz para modificar 
honorários por êxito em ação de inventário, estabelecidos em livre pactuação entre os 
advogados e a inventariante.  

Por entender que tal disposição é um ato de simples administração do inventariante (no 
caso, mãe do herdeiro) que independe de autorização judicial, a Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso dos advogados e reconheceu a 
validade da cláusula contratual que estipulou em seu favor honorários de 20%, após o êxito, 
sobre o montante partilhável.  

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, ao contrário do que entendeu o 
tribunal de origem, não houve prejuízo ao menor, mas, sim, acréscimo patrimonial 
substancial, já que a herança era estimada em R$ 300 mil, e após o trabalho dos 
advogados chegou-se ao valor de R$ 1,47 milhão.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1762666&num_registro=201702923967&data=20181018&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1026
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O aumento patrimonial no valor da herança alterou, consequentemente, o valor dos 
honorários de R$ 60 mil para R$ 294 mil, mas, de ofício, o juiz reduziu as verbas de 20% 
para 10%, sob o pretexto de que era necessário proteger os interesses do herdeiro. A 
sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.  

A ministra lembrou que o parágrafo único do artigo 1.691 do Código Civil de 2002 lista os 
legitimados para pleitear a declaração de nulidade dos atos referidos no  caput – alienar ou 
gravar de ônus real os imóveis ou contrair obrigações que excedam os limites da simples 
administração – “de modo que, em regra, não há que se falar em possibilidade de 
reconhecimento de nulidade de cláusulas ou contratos que digam respeito a esses temas”.  

Gestão do patrimônio  

Nancy Andrighi explicou que, embora a norma seja composta por conceitos jurídicos 
indeterminados e por cláusulas abertas, não há dúvida de que a contratação de advogado 
para uma ação de inventário configura ato de simples administração e de gestão do 
patrimônio, o que dispensa a necessidade de prévia autorização judicial.  

A escolha de uma cláusula de honorários por êxito, segundo a ministra, foi evidentemente 
mais benéfica ao menor, já que dispensou o pagamento de honorários  pro labore e 
condicionou a remuneração dos advogados a um evento futuro e incerto, “pressupondo -se, 
dessa forma, que haverá ainda mais empenho por parte dos patronos na ob tenção de um 
resultado favorável, porque o valor de seus honorários disso dependerá”.  

A relatora ressaltou ser inadmissível a invalidação de ofício dos termos pactuados quando a 
atividade realizada pelos contratados resultou em acréscimo substancial de pat rimônio e 
dependeu de diversos esforços adicionais.  

“A remuneração compreende também o patrocínio de outros processos judiciais que se 
relacionavam com a herança, todos reconhecidamente realizados com zelo, 
comprometimento e qualidade, atendendo integralmente ao melhor interesse do menor”, 
concluiu. 

Leia o acórdão. 

 

MENÇÃO DE ACÓRDÃO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO NÃO IMPEDE EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA 

Em processo de relatoria do ministro Jorge Mussi, a Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deu provimento a pedido do Ministério Público Federal (MPF) para cassar 
decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que  impedia o início da 
execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra 
o sistema f inanceiro nacional.  

Ao julgar a apelação e manter a condenação, o TRF3 havia determinado no acórdão que os 
mandados de prisão só fossem expedidos após o trânsito em julgado, ponto sobre o qual 
não houve recurso da acusação. Para o ministro Jorge Mussi, porém, essa determinação 
não se sobrepõe à jurisprudência das cortes superiores, que admite a execução da pena 
após a condenação em segunda instância. 

O recurso especial julgado pela turma restabeleceu a decisão proferida pelo juízo federal 
da 3ª Vara Criminal de São Paulo, que determinou a execução provisória das penas de seis 
anos de reclusão, em regime semiaberto, fixadas na apelação pelo T RF3. 

Em seu voto, Jorge Mussi destacou que, a partir do HC 126.292, julgado em 17 de fevereiro 
de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o STJ tem admitido a possibilidade do 
cumprimento da pena desde a prolação do acórdão condenatório em segunda instân cia. 

Habeas corpus 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1691
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1763893&num_registro=201500296679&data=20181018&formato=PDF
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Após o julgamento da apelação e a expedição dos mandados de prisão pelo juiz, a defesa 
impetrou habeas corpus no TRF3 alegando que o próprio tribunal teria garantido aos réus 
que a prisão só ocorreria depois do trânsito em julgado, o que  ainda não aconteceu, pois 
foram interpostos recursos especial e extraordinário contra a condenação, os quais estão 
pendentes de análise. 

Disse ter havido violação ao princípio da presunção de inocência e que a exigência do 
trânsito em julgado, determinada no acórdão condenatório e não combatida por recurso da 
acusação, estaria preclusa. 

O TRF3 entendeu que a decisão do STF não possui efeito vinculante e que, no caso dos 
pacientes, o acórdão condenatório deixou claro que o mandado de prisão só poderia mesmo  
ser expedido após o trânsito em julgado. Com tais fundamentos, concedeu o habeas corpus.  

Sem efeito suspensivo  

Ao analisar o recurso especial do Ministério Público Federal, o ministro Jorge Mussi fez 
uma ressalva quanto à sua posição pessoal: “Este redator entende pela impossibilidade de 
se ordenar a execução provisória da pena quando, na sentença, o juiz condiciona ao 
trânsito em julgado da condenação a expedição do mandado de prisão e o órgão acusador 
queda-se inerte, não manifestando qualquer irresignação, sob pena de violação aos 
princípios da lealdade e da boa-fé processual, bem como da non reformatio in pejus”. 

A despeito desse entendimento pessoal, o ministro disse que era necessário decidir em 
harmonia com o pensamento majoritário das cortes superiores e citou decisões do STJ 
segundo as quais não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência n a 
execução provisória da pena, mesmo existindo recurso especial ou extraordinário, pois 
esses não possuem efeito suspensivo.  

Quanto ao fato de o acórdão condenatório ter garantido o cumprimento das penas somente 
após o trânsito em julgado, o ministro destacou que “a única hipótese capaz de obstar a 
execução provisória da sanção penal é a concessão, excepcional, de efeito suspensivo aos 
recursos extraordinário ou especial eventualmente interpostos”.  

“Desse modo, conforme o novo posicionamento adotado pelos t ribunais superiores, 
constata-se inexistir qualquer arbitrariedade na determinação do cumprimento imediato de 
condenação quando restar devidamente confirmada pelo tribunal de origem”, decidiu o 
ministro. 

 

AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA PRESIDENTE DA CÂMARA DE CAMPO GRANDE 
DEVE SER PROCESSADA 

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Assusete Magalhães decidiu que a ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul contra o vereador João Batista da Rocha – atual presidente da Câmara 
Municipal de Campo Grande – deve ser recebida e processada.   

A decisão foi tomada pela ministra em agravo apresentado pelo MP contra decisão do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que não admitiu seu recurso especial, 
interposto com o propósito de reformar acórdão da corte estadual favorável ao vereador.  

No acórdão, o TJMS havia reformado a decisão de primeiro grau que recebeu a acusação 
contra o polít ico e deu início à ação de improbidade. Para a corte estadual, a acusação do 
MP não tinha “plausibilidade mínima” nem apresentava indícios suficientes de 
desonestidade administrativa capazes de caracterizar “eventuais irregularidades como ato 
de improbidade”.  

No recurso, o MP alegou que a decisão do TJMS desconsiderou entendimento do STJ ao  
af irmar categoricamente que o polít ico não praticou atos ímprobos, mesmo com a descrição 
minuciosa feita pela petição inicial da participação do réu no suposto esquema ilícito que 
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teria cooptado outros vereadores de Campo Grande. O caso culminou na cassaç ão do 
prefeito Alcides Jesus Peralta Bernal.  

Interesse público 

A ministra Assusete Magalhães esclareceu que o reconhecimento da existência de indícios 
da prática de atos de improbidade administrativa não exige o reexame de fatos ou provas. 
“Com efeito, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à 
consequência que o direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, 
darão suporte (ou não) ao recebimento da inicial”, explicou.  

De acordo com a relatora, a jurisprudência do STJ entende ser suficiente a demonstração 
de indícios para que se determine o processamento da ação de improbidade, em obediência 
ao princípio segundo o qual, havendo dúvidas nessa fase processual, deve -se decidir em 
favor da sociedade, a fim de resguardar o interesse público.  

“Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra -se em dissonância com a jurisprudência 
desta corte, f irmada no sentido de que a presença de indícios de cometimento de atos 
previstos na Lei de Improbidade Administrativa autori za o recebimento da peça vestibular, 
devendo prevalecer na fase inicial o princípio do  in dubio pro societate”, afirmou a 
magistrada. 

Assusete Magalhães ressaltou ainda que somente após a regular instrução processual é 
que será possível concluir sobre a ex istência ou não de eventual prática de ato de 
improbidade pelo presidente da Câmara Municipal.  

Ao conhecer do agravo em decisão monocrática, a ministra deu provimento ao recurso 
especial para que a ação civil pública retome seu regular processamento perant e o juízo de 
primeiro grau. 

Leia a decisão. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=88951750&num_registro=201802507206&data=20181030&tipo=0&formato=PDF

