Informativo comentado:
Informativo 644-STJ (RESUMIDO)
Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS
Ainda que a hora-aula do professor não seja de 60 minutos, mas sim de 50 ou 45 minutos, esses
10 ou 15 minutos que sobram como intervalo são considerados como atividades de interação
com os educandos (e não como atividades extraclasse)
O art. 4º da Lei nº 11.738/2008 estabelece que os professores deverão cumprir sua jornada de
trabalho da seguinte forma:
• 2/3 da carga horária é para atividades de sala de aula; e
• 1/3 da carga horária pode ser utilizado para atividades extraclasse (ex: preparação das
aulas, reuniões pedagógicas, reuniões com os pais etc.).
Em alguns Estados, a hora-aula do professor não é de 60 minutos, mas sim de 50 minutos (se
diurna) ou 45 minutos (se noturna). Esses 10 ou 15 minutos que sobram como intervalo são
considerados como atividades de interação com os educandos (e não como atividades
extraclasse).
Assim, o cômputo dos 10 ou 15 minutos que faltam para que a “hora-aula” complete
efetivamente uma “hora de relógio” não pode ser considerado como tempo de atividade
extraclasse dos profissionais do magistério.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.560-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, julgado em
21/06/2018 (Info 644).

SERVIDORES PÚBLICOS
Não há que se falar em prescrição de fundo de direito
nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte
Importante!!!
Não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte,
estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura
da ação.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.726-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/03/2019
(Info 644).
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DIREITO CIVIL
MANDATO
Advogado substabelecente, em regra, não responde por atos ilícitos praticados por advogado
substabelecido, salvo se o substabelecente tivesse ciência da inidoneidade de seu colega
O advogado substabelecente somente irá responder por ato ilícito cometido pelo advogado
substabelecido se ficar evidenciado que, no momento da escolha, a despeito de possuir
inequívoca ciência acerca da inidoneidade do aludido causídico, ainda assim o elegeu para o
desempenho do mandato.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.742.246-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

CONSÓRCIO
Se o consorciado faleceu durante o consórcio e o seguro prestamista quitou todo o saldo
devedor, a administradora do consórcio deverá fazer a liberação imediata da carta de crédito
A beneficiária do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em
razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente
da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo.
João celebrou com a “Itaú Consórcios” contrato de participação em grupo de consórcio
destinado à aquisição de um automóvel. Neste contrato, havia uma cláusula prevendo seguro
de vida e proteção financeira, ou seja, um seguro prestamista com cobertura para o risco de
morte. Isso significa que havia uma espécie de seguro de vida como pacto acessório ao
contrato de consórcio. Por meio deste seguro prestamista, a administradora do consórcio
afirmou o seguinte: se o contratante falecer antes de quitar todas as parcelas do consórcio, a
contratada (Itaú Consórcios) irá quitar o saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido.
Antes do fim do consórcio, João faleceu. Ocorre que a administradora do consórcio recusou-se
a fazer a liberação imediata da carta de crédito dizendo que o herdeiro de João teria que
aguardar ser sorteado ou esperar terminar o consórcio. O STJ não concordou com a postura
da administradora e disse que a liberação, nestes casos, deve ser imediata, não havendo lógica
em se aguardar, considerando que já houve a liquidação antecipada da dívida pela seguradora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.358-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
STJ. 4ª Turma. REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016 (Info 596).

RESPONSABILIDADE CIVIL
O fato de o condutor do veículo estar embriagado gera
uma presunção de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito
Importante!!!
Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito,
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de
embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de
causalidade.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019 (Info 644).
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COLAÇÃO (SUCESSÕES)
Herdeiro necessário não precisa trazer à colação os valores que ele economizou ao morar
gratuitamente no imóvel do autor da herança enquanto este era vivo
É prescindível (dispensável) que o herdeiro necessário traga à colação o valor correspondente
à ocupação e ao uso a título gratuito de imóvel que pertencia ao autor da herança.
Ex: Pedro possuía três filhos (Alberto, Rodrigo e Vanessa). Enquanto estava vivo, Pedro
permitiu que sua filha ficasse morando, gratuitamente, em um apartamento que estava em seu
nome. Pedro faleceu. Vanessa (herdeira necessária) não precisa trazer à colação o valor dos
“alugueis” que ela deixou de pagar pelo fato de ter morado gratuitamente no imóvel.
O art. 2.002 do CC, ao tratar sobre a colação, fala em “doação”, o que não se confunde com
comodato.
Da mesma forma, o empréstimo gratuito não pode ser considerado gasto, para os fins do art.
2.010 do CC, na medida em que o autor da herança nada despendeu em favor da herdeira a fim
de justificar a necessidade de colação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.722.691-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019
(Info 644).

DIREITO DO CONSUMIDOR
PRÁTICA ABUSIVA
Produtor do espetáculo que for vender seus ingressos na internet deverá fazer isso por meio de
mais de uma empresa e não poderá cobrar valor taxa extra por estar vendendo online
Importante!!!
É abusiva a venda de ingressos em meio virtual (internet) vinculada a uma única
intermediadora e mediante o pagamento de taxa de conveniência.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.737.428-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

PRÁTICA ABUSIVA
Não é prática abusiva a conduta do hotel que estipule
o horário do check-in às 15h e do check-out às 12h
Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis que adotam a prática
de check-in às 15:00h e de check-out às 12:00h do dia de término da hospedagem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.717.111-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/03/2019
(Info 644).
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DIREITO EMPRESARIAL
REGISTRO DE MARCA
O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu reconvenção
apresentada por litisconsorte passivo pedindo a nulidade de registro de marca
O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de
registro de marca.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.775.812-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

FALÊNCIA
Na fila de pagamentos da falência, o encargo do DL 1.025/69, apesar de não ter natureza de
crédito tributário, ocupa a mesma posição dos créditos tributários (art. 83, III, da LFR)
Importante!!!
O encargo do DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso,
ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei nº 11.101/2005.
O encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 possui natureza jurídica de “crédito não
tributário”. Em outras palavras, o encargo de 20% do art. 1º do DL 1.025/69 não é crédito
tributário (não é tributo).
Apesar disso, o § 4º do art. 4º da Lei nº 6.830/80 estendeu ao crédito não tributário inscrito
em dívida ativa (como é o caso do encargo do DL 1.025/69) a mesma preferência que é dada
ao crédito tributário.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.521.999-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em
28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 644).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
É possível que o plano da recuperação judicial preveja diferença de tratamento entre credores
de uma mesma classe, criando, assim, subclasses, desde que baseado em critérios objetivos
É possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que
estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo
credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais
credores isolados.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
INTIMAÇÃO
É válida a intimação da ECT na pessoa do advogado que está cadastrado no PJe,
não sendo necessária a intimação em nome da entidade
É valida a intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT realizada na pessoa
do advogado cadastrado no sistema PJe.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.574.008-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Como se deve interpretar a expressão “decisões interlocutórias que versem
sobre tutelas provisórias” presente no art. 1.015, I, do CPC/2015?
Importante!!!
O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015,
I, do CPC/2015, abrange as decisões que digam respeito à:
1) à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento,
revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial);
2) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela;
3) à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da
tutela provisória; e
4) à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela
provisória.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).
Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o
dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio
de terceiro.
Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não
se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória.
Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a
executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com
a tutela provisória em si).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.752.049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte;
não cabe este recurso contra a decisão que mantém o litisconsorte
Importante!!!
Segundo o inciso VII do art. 1.015, do CPC/2015: “cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte”.
Essa previsão abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte.
Assim, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que exclui o litisconsorte.
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Por outro lado, não cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de
exclusão de litisconsorte (decisão que mantém o litisconsorte).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
Para a formalização do pedido de suspensão de segurança, basta um requerimento
em simples petição dirigida ao presidente do tribunal, sem maiores formalidades
Importante!!!
A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracautela (suspensão de
segurança). Para sua análise, exige-se tão somente requerimento da pessoa jurídica que
exerce munus público, formalizado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao
qual couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal.
STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2.116-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 07/11/2018
(Info 644).

CONEXÃO
Para saber se há conexão entre duas medidas cautelares preparatórias propostas pelo mesmo
contribuinte, deve-se analisar o pedido ou a causa de pedir das ações principais
O vínculo de conexão a justificar a reunião de medidas cautelares preparatórias está vinculado
com a identidade de objeto e/ou de causa de pedir existente entre as ações principais a serem
propostas e não do processo cautelar em si.
STJ. 1ª Turma. AREsp 832.354-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/02/2019 (Info 644).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
COMPETÊNCIA
Compete à 3ª Seção do STJ julgar HC alegando problemas estruturais das Delegacias e do
sistema prisional do Estado e pedindo a liberdade dos presos ou medida cautelar diversa
Compete à Terceira Seção do STJ processar e julgar habeas corpus impetrado com fundamento
em problemas estruturais das delegacias e do sistema prisional do Estado.
STJ. Corte Especial. CC 150.965-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/02/2019 (Info 644).

EXECUÇÃO PENAL
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da
unificação das penas, não encontra respaldo legal
Importante!!!
No mesmo sentido do Info 621-STJ
A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
executórios.
STJ. 3ª Seção. ProAfR no REsp 1.753.509-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018
(recurso repetitivo) (Info 644).
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