Informativo comentado:
Informativo 610-STJ (RESUMIDO)
Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Associação de Municípios não pode ajuizar ação para tutelar direitos dos Municípios
Atenção! Advocacia Pública
Associação de Municípios e Prefeitos não possui legitimidade ativa para tutelar em juízo
direitos e interesses das pessoas jurídicas de direito público.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.503.007-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/6/2017 (Info 610).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Validade da prova emprestada
Súmula 591-STJ: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar,
desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a
ampla defesa.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Excesso de prazo para conclusão
Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar
só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.

DIREITO CIVIL
DÍVIDA DE JOGO
É possível que o cassino cobre no Brasil por dívidas de jogo contraídas no exterior
Importante!!!
A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no
exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a
soberania nacional.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.628.974-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/6/2017 (Info 610).
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COMPRA E VENDA
Se o vício redibitório foi sanado, o adquirente não tem mais direito ao abatimento do preço
O saneamento de vício redibitório limitador do uso, gozo e fruição da área de terraço na cobertura
de imóvel objeto de negócio jurídico de compra e venda – que garante o seu uso de acordo com a
destinação e impede a diminuição do valor –, afasta o pleito de abatimento do preço.
João comprou apartamento no último andar do edifício, estando previsto no contrato que ele
poderia fazer construções na cobertura. Por ter comprado a cobertura, ele pagou 25% a mais.
Ocorre que, depois que o prédio ficou pronto, João não pode realizar nenhuma construção na
cobertura porque isso foi negado pelo Município sob o argumento de que o prédio já teria
alcançado o limite máximo de altura previsto para aquela localidade. Diante disso, João
ajuizou ação de abatimento de preço contra a construtora. Três anos após o ajuizamento,
houve uma mudança nas regras municipais e o limite de altura dos prédios naquela localidade
aumentou. Com isso, passou a ser permitido que ele construísse na cobertura. João não terá
mais direito ao abatimento do preço.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.478.254-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/8/2017 (Info 610).

POSSE
Não é possível que oficina retenha veículo até que haja o pagamento do serviço contratado
Importante!!!
Oficina mecânica que realiza reparos em veículo, com autorização do proprietário, não pode
reter o bem por falta de pagamento do serviço.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.628.385-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIVÓRCIO
A separação judicial continua existindo no ordenamento jurídico mesmo após a EC 66/2010
Importante!!!
A EC 66/2010 não revogou, expressa ou tacitamente, a legislação ordinária que trata da
separação judicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.431.370-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2017 (Info 610).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.247.098-MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/3/2017 (Info 604).

TESTAMENTO
Validade de testamento feito por cego mesmo sem que tenham sido realizadas duas leituras
e ainda que não tenha sido feito o registro da condição de cego no instrumento
O art. 1.867 do Código Civil traz as seguintes exigências adicionais no caso de testamento feito
por pessoa cega. Exige-se:
a) que o testamento seja público;
a) que sejam realizadas duas leituras do testamento (se não for cego, basta uma);
b) que o tabelião declare expressamente no testamento que o testador é cego.
Em um caso concreto, indivíduo cego procurou o tabelionato de notas para fazer um
testamento público. O testamento foi produzido no cartório pelo tabelião. Ocorre que houve
apenas uma leitura em voz alta pelo tabelião na presença do testador e de duas testemunhas.
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Além disso, não houve expressa menção no corpo do documento da condição de cego do
testador. Apesar disso, o STJ entendeu que não houve nulidade.
O descumprimento de exigência legal para a confecção de testamento público – segunda
leitura e expressa menção no corpo do documento da condição de cego – não gera a sua
nulidade se mantida a higidez da manifestação de vontade do testador.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.677.931-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/8/2017 (Info 610).

DIREITO DO CONSUMIDOR
PLANO DE SAÚDE
Plano de saúde pode exigir dos médicos que indiquem a CID nas requisições de exames
Não é abusiva a exigência de indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças), como
condição de deferimento, nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras
de plano de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos.
A exigência de menção da CID nas requisições de exames e demais serviços de saúde decorre
do fato de que as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a prestar apenas os serviços
previstos no contrato. Logo, é importante essa informação para que os pagamentos e as
requisições de exames não se voltem para tratamentos que ultrapassem as obrigações
contratuais do plano de saúde.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.509.055-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

DIREITO EMPRESARIAL
SOCIEDADES
Se o indivíduo não é mais acionista no momento do ato de declaração do dividendo,
não terá direito de receber os lucros da companhia
Não faz jus ao recebimento de dividendos o sócio que manteve essa condição durante o
exercício financeiro sobre o qual é apurado o lucro, mas se desliga da empresa, por alienação
de suas ações, em data anterior ao ato de declaração do benefício.
Fundamento jurídico: art. 205 da Lei nº 6.404/76.
Ex: o indivíduo possuía 40 mil ações ordinárias da sociedade anônima. Em fev/2015, ele
vendeu suas ações. Em abril/2015, a S.A. realizou Assembleia Geral Ordinária e deliberou
pagar aos acionistas da companhia os dividendos apurados no ano anterior (2014). Este
indivíduo não terá direito ao pagamento porque na data do ato de declaração do dividendo
(data da Assembleia), ele já não mais fazia parte do quadro de acionistas da Companhia.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.281-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017 (Info 610).
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A habilitação de crédito deverá limitar a incidência de juros de mora e correção monetária até a
data do pedido de recuperação judicial mesmo que a sentença diga de forma diversa
O credor deverá apresentar ao administrador judicial da falência o valor do seu crédito,
atualizado com juros e correção monetária. Vale ressaltar que o termo final da incidência dos
juros e correção monetária é a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º,
II, da Lei nº 11.101/2005.
Assim, mesmo que a sentença condenatória transitada em julgado tenha determinado que os
juros e correção monetária iriam incidir até a data do efetivo pagamento, quando este crédito
for habilitado na recuperação judicial ele será atualizado até a data do pedido de recuperação
judicial. Segundo o STJ decidiu, isso não ofende a coisa julgada. Nesse sentido:
Não ofende a coisa julgada a decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros
de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória de reparação civil, até a
data do pedido de recuperação judicial.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.662.793-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017 (Info 610).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial
não obsta a homologação de sentença arbitral estrangeira
O fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial não obsta a homologação de
sentença arbitral estrangeira.
No caso, empresa brasileira foi condenada, em sentença arbitral proferida na Suíça, a pagar
determinada quantia a empresa estrangeira. A credora pediu a homologação desta sentença
no STJ. A empresa brasileira encontra-se em processo de recuperação judicial no Brasil. Isso,
contudo, não impede que o STJ homologue esta sentença estrangeira. Depois, a credora terá
que habilitar este crédito no juízo da recuperação.
STJ. Corte Especial. SEC 14.408-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/6/2017 (Info 610).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
Cabem embargos de divergência no âmbito de agravo que não admite Resp sob a alegação de
que o mérito do acórdão impugnado está em sintonia com o entendimento do STJ
Cabem embargos de divergência no âmbito de agravo que não admite recurso especial com
base na Súmula 83/STJ para dizer que, no mérito, o acórdão impugnado estaria em sintonia
com o entendimento firmado por esta Corte Superior.
STJ. 1ª Seção. EAREsp 200.299-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/8/2017 (Info 610).
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EXECUÇÃO FISCAL
Alienante do imóvel continua responsável pelos débitos tributários
cujo fato gerador ocorreram antes da alienação
O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos
constituídos em momento anterior à alienação voluntária de imóvel.
Ex: em 01/01/2015, data do fato gerador do IPTU, João era proprietário de um imóvel; alguns
meses mais tarde ele aliena para terceiro; Município poderá ajuizar execução fiscal contra
João cobrando IPTU do ano de 2015.
STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 942.940-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/8/2017 (Info 610).

DIREITO PENAL
FALSIDADE IDEOLÓGICA
Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura crime de falsidade ideológica
Importante!!!
Não é típica a conduta de inserir, em currículo Lattes, dado que não condiz com a realidade.
Isso não configura falsidade ideológica (art. 299 do CP) porque:
1) currículo Lattes não é considerado documento por ser eletrônico e não ter assinatura
digital;
2) currículo Lattes é passível de averiguação e, portanto, não é objeto material de falsidade
ideológica. Quando o documento é passível de averiguação, o STJ entende que não há crime de
falsidade ideológica mesmo que o agente tenha nele inserido informações falsas.
STJ. 6ª Turma. RHC 81.451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/8/2017 (Info 610).

LEI DE DROGAS
Para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da
Lei nº 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira
Súmula 587-STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.

LEI MARIA DA PENHA
Não cabe pena restritiva de direitos nos crimes ou contravenções penais cometidos
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.
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LEI MARIA DA PENHA
Não se aplica o princípio da insignificância
Súmula 589-STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
TRIBUNAL DO JÚRI
Documento ou objeto somente pode ser lido ou exibido no júri se a parte adversa
tiver sido cientificada de sua juntada com até 3 dias úteis de antecedência
Importante!!!
Segundo o art. 479 do CPP: “Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento
ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3
(três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.”
O prazo de 3 dias úteis a que se refere o art. 479 do CPP deve ser respeitado não apenas para
a juntada de documento ou objeto, mas também para a ciência da parte contrária a respeito
de sua utilização no Tribunal do Júri.
Em outras palavras, não só a juntada, mas também a ciência da parte interessada deve ocorrer
até 3 dias úteis antes do início do júri.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Sebastião
Reis Júnior, julgado em 8/8/2017 (Info 610).

DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA
Liquidação de entidade de previdência e imposto de renda
sobre o valor recebido pelo participante a título de rateio
Súmula 590-STJ: Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do Imposto de Renda,
em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada
participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à
entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A verba relativa a “quebra de caixa” possui natureza salarial
e sobre ela incide contribuição previdenciária
O auxílio quebra de caixa consubstancia-se no pagamento efetuado mês a mês ao empregado
como uma forma de compensar os riscos assumidos pela função exercida que envolve guarda
e conferência de dinheiro.
Incide contribuição previdenciária sobre o auxílio quebra de caixa.
O auxílio quebra de caixa tem nítida natureza salarial e integra a remuneração. Logo,
possuindo natureza salarial, conclui-se que esta verba integra a remuneração, razão pela qual
incide contribuição previdenciária.
STJ. 1ª Turma. EREsp 1.467.095-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para acórdão Min. Og
Fernandes, julgado em 10/5/2017 (Info 610).
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