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Informativo comentado: 
Informativo 649-STJ (RESUMIDO) 

Márcio André Lopes Cavalcante 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

AUTOTUTELA 
Súmula 633-STJ 

É possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 
do processo administrativo federal para Estados e Municípios que não tiverem leis sobre o tema 

 

Súmula 633-STJ: A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial 
para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser 
aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e 
específica que regule a matéria. 

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
Súmula 635-STJ 

Termo inicial e causa de interrupção do prazo prescricional das infrações administrativas 
 

Súmula 635-STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei nº 8.112/1990 iniciam-
se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo 
toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - 
sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após 
decorridos 140 dias desde a interrupção. 

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019. 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Súmula 634-STJ 

As regras de prescrição em improbidade administrativa aplicáveis aos particulares que 
participam do ato ímprobo são as mesmas do agente público também envolvido 

 

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa para o agente público. 

STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/06/2019, DJe 17/06/2019. 
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DIREITO CIVIL 
 

PRESCRIÇÃO / CONTRATOS 
Prazo prescricional na responsabilidade contratual é, em regra, de 10 anos 

 

Importante!!! 

A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo 
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo 
diferenciado. 

STJ. Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Felix Fischer, 
julgado em 15/05/2019 (Info 649). 

 

É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em 
inadimplemento contratual. 

É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de 
responsabilidades contratual e extracontratual. 

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade CONTRATUAL, aplica-se a regra geral (art. 
205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de 
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002, com 
prazo de 3 anos. 

Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma 
restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil 
extracontratual. 

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632). 

Resumindo. O prazo prescricional é assim dividido: 

• Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos (art. 206, § 3º, V, do CC). 

• Responsabilidade contratual (inadimplemento contratual): 10 anos (art. 205 do CC). 

 

ARRENDAMENTO RURAL 
A outorga uxória é desnecessária nos pactos de arrendamento rural 

 

Não é necessária a outorga uxória para validade e eficácia de contrato de arrendamento rural. 

Nos termos do Decreto nº 59.566/66, o arrendamento rural é, por definição legal, o contrato 
mediante o qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e 
gozo de imóvel rural, mediante retribuição. 

Não há exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia, sendo o 
arrendamento rural um contrato não solene. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.764.873-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 
(Info 649). 

 

CONDOMÍNIO 
É possível a criação de animais nas unidades autônomas do condomínio? 

 

Acerca da regulamentação da criação de animais pela convenção condominial, podem surgir 
três situações: 
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a) Se a convenção não regular a matéria: o condômino pode criar animais em sua unidade 
autônoma, desde que não viole os deveres previstos no art. 1.336, IV, do CC e no art. 19 da Lei 
nº 4.591/64. 

b) Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos 
demais moradores: essa norma condominial é válida (não apresenta nenhuma ilegalidade). 

c) Se a convenção proíbe a criação e a guarda de quaisquer espécies de animais: essa restrição 
se mostra desarrazoada, considerando que determinados animais não apresentam risco à 
incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do 
condomínio. O impedimento de criar animais em partes exclusivas (unidades autônomas) 
somente se justifica para a preservação da segurança, da higiene, da saúde e do sossego. Se 
tais aspectos não estão em risco, não há motivo para a proibição. 

Assim, é ilegítima a restrição genérica contida em convenção condominial que proíbe a criação 
e guarda de animais de quaisquer espécies em unidades autônomas 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.783.076-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 
649). 

 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro  

não tem eficácia perante o adquirente do imóvel 
 

Situação hipotética: João celebrou contrato de promessa de compra e venda para adquirir 
determinado apartamento. Mesmo após quitar toda a dívida, não conseguiu a escritura 
definitiva de compra e venda do imóvel. Foi, então, que descobriu que a construtora havia 
assinado contrato de financiamento com uma instituição bancária e, como pacto acessório foi 
celebrada uma alienação fiduciária, em que foi dada, em garantia, a unidade habitacional em 
que mora João. 

Essa a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia 
perante o adquirente do imóvel (em nosso exemplo, João). 

Aplica-se aqui, por analogia, o raciocínio da Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a 
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra 
e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649). 

 

PATERNIDADE 
É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida 

mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não 
configurando violação ao instituto da adoção unilateral 

 

Situação hipotética: Daniel e João, que convivem em união estável homoafetiva, almejaram ter 
um filho. Procuraram uma clínica de fertilização na companhia de Martha, irmã de João, para 
um programa de inseminação artificial. Daniel e Martha se submeteram ao ciclo de 
reprodução assistida, culminando na concepção de um embrião. Martha foi a “barriga de 
aluguel”. Este embrião deu origem, então, a Letícia. Martha, mãe de substituição, por meio de 
escritura pública, renunciou ao seu poder familiar em relação ao nascituro. Daí, Daniel e João 
ajuizaram a ação postulando que ambos fossem declarados pais da criança recém-nascida. 
Eles pediram que fossem reconhecidos como pai biológico (Daniel) e pai socioafetivo (João), 
mantendo em branco os campos relativos aos dados da genitora, pois a concepção ocorreu 
mediante inseminação artificial heteróloga e a gestação por substituição. 
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O pedido foi acolhido pelo STJ. 

É possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida 
mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição. 

A reprodução assistida e a paternidade socioafetiva constituem nova base fática para 
incidência do preceito “ou outra origem” do art. 1.593 do Código Civil. 

Os conceitos legais de parentesco e filiação exigem uma nova interpretação, atualizada à nova 
dinâmica social, para atendimento do princípio fundamental de preservação do melhor 
interesse da criança. 

Vale ressaltar que não se trata de adoção, pois não se pretende o desligamento do vínculo com 
o pai biológico, que reconheceu a paternidade no registro civil de nascimento da criança. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.608.005-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 
(Info 649). 

 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

CONCEITO DE CONSUMIDOR 
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato  

de fiança bancária acessório a contrato administrativo 
 

Não se aplica o CDC aos contratos administrativos, tendo em vista que a Administração Pública 
já goza de outras prerrogativas asseguradas pela lei. 

A fiança bancária, quando contratada no âmbito de um contrato administrativo, também sofre 
incidência do regime publicístico, uma vez que a contratação dessa garantia não decorre da 
liberdade de contratar, mas da posição de supremacia que a lei confere à Administração 
Pública nos contratos administrativos. Pode-se concluir, portanto, que a fiança bancária 
acessória a um contrato administrativo também não representa uma relação de consumo. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.745.415-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 
(Info 649). 

 
 

DIREITO EMPRESARIAL 
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
No caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se 

reconhece impugnação de crédito após o decurso do prazo do art. 8º da Lei nº 11.101/2005 
 

O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 prevê o seguinte: 

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, 
desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem 
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de 
qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de 
crédito relacionado. 

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da 
Lei nº 11.101/2005 não pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 

A norma do art. 8º contém regra de aplicação cogente. Trata-se de prazo peremptório 
específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 
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Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas 
determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência 
ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 649). 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga impugnação de crédito pode se 

submeter à técnica da ampliação do colegiado (art. 942, § 3º, II, do CPC/2015) 
 

A impugnação de crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas 
uma ação incidental, de natureza declaratória, que tem como objeto definir a validade do 
título (crédito) e a sua classificação. 

No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação 
declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, 
deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do 
CPC/2015. 

No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação 
declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, 
deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do 
CPC/2015. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.797.866-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019 (Info 649). 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
O prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005,  

deve ser computado em dias corridos 
 

A Lei nº 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a 
par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se 
desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao 
soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.  

O sistema de prazos adotado pela Lei nº 11.101/2005 revela a necessidade de se impor 
celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de 
incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício 
imposto aos credores. 

Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 
11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência do 
CPC/2015, até mesmo porque ele não possui natureza de prazo processual. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1698283/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649). 

STJ. 4ª Turma. REsp 1699528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/04/2018. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

COMPETÊNCIA 
Ação de empresas de telefonia contra a Anatel tratando sobre o valor de uso de rede móvel, 

sendo que uma das litigantes se encontra em recuperação judicial: Justiça Federal 
 

Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva concessionárias do serviço de 
telefonia e a Anatel a respeito da precificação do VU-M (Valor de Uso de Rede Móvel) ainda que 
um dos litigantes se encontre em recuperação judicial. 

É competência da Justiça Federal analisar as questões relativas aos contratos de interconexão 
e ao valor da interconexão propriamente dita (VU-M).  

Reserva-se ao Juízo Estadual da Falência apenas aquilo que é relacionado com a recuperação 
judicial (habilitação de crédito, classificação de credores, aprovação de plano). Não se pode, 
contudo, admitir que o Juízo da Falência decida sobre questões que são de competência da 
esfera federal. Assim, a fixação do VU-M é de competência da Justiça Federal. 

STJ. 1ª Seção. CC 156.064-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 14/11/2018 (Info 649). 

 

TUTELA PROVISÓRIA 
O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente 
revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, 

deverá ser liquidado nos próprios autos 
 

Importante!!! 

O CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao 
estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os 
prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte 
requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, caso a tutela seja 
deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 
ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302). 

Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento 
da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que “a 
indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que 
possível”, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 

A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela 
provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou 
de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, 
pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos 
próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios 
da celeridade e economia processual. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 (Info 649). 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
É desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial prevista no art. 40 do CPP, 

que, atuando como custos legis, já tenha acesso aos autos 
 

No caso em que o Ministério Público tem vista dos autos, a remessa de cópias e documentos ao 
Órgão Ministerial não se mostra necessária. O Parquet, na oportunidade em que recebe os 
autos, pode tirar cópia dos documentos que bem entender, sendo completamente esvaziado o 
sentido de remeter-se cópias e documentos. 

Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a 
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da denúncia. 

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.338.699-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/05/2019 (Info 649). 

Existe julgado em sentido contrário: STJ. 2ª Turma. REsp 1.360.534-RS, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 7/3/2013 (Info 519). 

 

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 
STJ não é competente para julgar crime praticado por Governador no exercício do mandato se o 

agente deixou o cargo e atualmente voltou a ser Governador por força de uma nova eleição 
 

Importante!!! 

O STJ é incompetente para julgar crime praticado durante mandato anterior de Governador, 
ainda que atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição. 

Ex: José praticou o crime em 2009, quando era Governador; em 2011, foi eleito Senador; em 
2019, assumiu novamente como Governador; esse crime praticado em 2009 será julgado em 
1ª instância (e não pelo STJ). 

Como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática 
entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado 
mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato 
praticado nesse intervalo. 

STJ. Corte Especial. QO na APn 874-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2019 (Info 649). 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

APOSENTADORIA ESPECIAL 
É possível reconhecer como especial a atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, 

desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, 
não ocasional, nem intermitente 

 

Atenção! Concursos federais 

Para fins de aposentadoria especial, é possível reconhecer a caracterização da atividade de 
vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a publicação do 
Decreto nº 2.172/97, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, 
de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.   

STJ. 1ª Seção. Pet 10.679-RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/05/2019 (Info 649). 
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PENSÃO VITALÍCIA DOS SERINGUEIROS 
Não é cabível a percepção simultânea de benefício previdenciário  

e da pensão vitalícia dos seringueiros (soldados da borracha) 
 

Atenção! Concursos federais 

A Lei nº 7.986/89 disciplinou a pensão vitalícia definindo como beneficiários o próprio 
seringueiro e seus dependentes exigindo como requisitos a comprovação do exercício laboral na 
atividade e a situação de carência, fixando o valor do benefício em dois salários mínimos mensais.  

A pensão vitalícia para assistência dos seringueiros foi inserida no ordenamento jurídico 
brasileiro como um auxílio financeiro àqueles trabalhadores que se encontravam em situação 
de carência e necessitavam de amparo estatal. 

A Lei estabelece como requisito para a concessão do benefício a demonstração de que o 
beneficiário não possui meios para a sua subsistência e da sua família. Isso demonstra que a 
manutenção do pagamento do benefício é incompatível com a existência de outra renda 
mensal ou periódica que garanta o sustento familiar. 

STJ. 2ª Turma. REsp 1.755.140-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/02/2019 (Info 649). 

 

DESAPOSENTAÇÃO 
Não há previsão legal do direito à desaposentação 

 

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e 
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, 
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 

STJ. 1ª Seção. REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/03/2019 (recurso 
repetitivo) (Info 649). 

 

O STJ acompanhou o entendimento do STF, que já havia decidido em 2016: 

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e 
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991. 

STF. Plenário. RE 381367/RS, RE 661256/SC e RE 827833/SC, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgados 
em 26 e 27/10/2016 (repercussão geral) (Info 845). 

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da  

aposentadoria complementar por força de decisão judicial 
 

Entidade fechada de previdência pode cobrar do beneficiário o pagamento da reserva 
matemática adicional, em virtude da majoração, por força de sentença judicial transitada em 
julgado, do benefício de aposentadoria complementar. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1.624.273-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019 (Info 649). 

 


