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O sistema de precedentes brasileiro exige intensa integração entre as instâncias do Poder Judiciário 
nacional. O presente boletim foi idealizado com o importante objetivo de permitir a consulta unificada 
e direta a respeito dos processos que ensejam a criação de precedentes qualificados no STJ (RISTJ, art. 
121), do recurso indicado pelos tribunais de origem como representativo da controvérsia e dos pedidos 
de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, com a finalidade de 
auxiliar tribunais e juízes na atividade de sobrestamento de processos e de aplicação de tese. 
 

 
 

 
Principal instrumento processual utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para a formação de 
precedentes qualificados, está estruturalmente organizado em: a) temas repetitivos – processo ou o 
conjunto de processos afetados ao rito dos repetitivos e b) controvérsias: com a finalidade principal 
de publicidade e controle, representa o conjunto de processos recebidos pelo STJ na condição de 
representativos da controvérsia (candidatos à afetação). 
 

• Tema: 1104 
Processo(s):  REsp 1.908.497/RN e REsp 1.913.392/MG. 

Relator: Min. Assusete Magalhães. 

Questão submetida a julgamento: Definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, 
bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo 
tráfego com excesso de peso em rodovias. 

Data da afetação: 10/9/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão do 
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca 
da questão ora afetada e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015). (acórdão 
publicado no DJe de 10/9/2021). 

• Tema: 1105 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1104&cod_tema_final=1104
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1105&cod_tema_final=1105
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Processo(s): REsp 1.883.715/SP, REsp 1.883.722/SP, REsp 1.884.091/SP e REsp 1.880.529/SP. 

Relator: Min. Sérgio Kukina. 

Questão submetida a julgamento: Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, 
ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), 
no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias. 

Data da afetação: 13/9/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão dos 
Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-
L do Regimento Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 13/9/2021). 

• Tema: 1055 
Processo(s): REsp 1.862.792/PR e REsp 1.862.797/PR.  

Relator: Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5). 

Tese firmada: É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de 
indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive 
naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da 
Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 

Data da publicação do acórdão: 3/9/2021 (publicação do acórdão dos REsp 1.862.792/PR e 
REsp 1.862.797/PR). 

A partir de 26/10/2017, a deliberação da proposta de afetação de recurso ao rito dos repetitivos ocorre 
em ambiente eletrônico, conforme estabelecido pelo art. 257 do Regimento Interno do STJ. A proposta 
somente se transformará em tema repetitivo com a publicação do acórdão referente à afetação e caso 
haja a concordância da maioria simples dos Ministros integrantes do órgão julgador pela afetação. 

No período deste boletim, foram apreciadas as seguintes propostas: 

• Proposta de Afetação: 146 
Processo(s): REsp 1.785.383/SP e REsp 1.785.861/SP. 
Relator: Min. Rogério Schietti. 
Questão submetida: O  cerne  da  controvérsia  cinge-se  à  alegada  necessidade  de  se 
distinguir  a  exigência  do  adimplemento  da  pena  de  multa  para  os apenados 
hipossuficientes, no que tange ao reconhecimento da extinção de  sua  punibilidade,  tendo  em  
vista  o  entendimento  firmado  pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.150/DF, em que se 
estabeleceu a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara 
de Execução Penal, nos termos do art. 51 do Código Penal. 
Período de votação: 25/8/2021 a 31/8/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Não suspender– aguarda publicação do acórdão. 

• Proposta de Afetação: 147 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1055&cod_tema_final=1055
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Processo(s): REsp 1.917.110/RS, REsp 1.931.383/RS, REsp 1.931.348/RS e REsp 1.931.344/RS. 
Relator: Min. Rogério Schietti. 
Questão submetida: O cerne da controvérsia cinge-se a correta interpretação da legislação 
federal sobre a seguinte questão jurídica infraconstitucional: saber se há imprescindibilidade 
de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do 
rompimento de obstáculo nos crimes de furto. 
Período de votação: 8/9/2021 a 14/9/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Não suspender– aguarda publicação do acórdão. 

• Proposta de Afetação: 148 (Originada da Controvérsia n. 289) 
Processo(s): REsp 1.925.861/SP e REsp 1.918.287/MG. 
Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. 
Questão submetida: Definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de 
direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve 
ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, ante a 
impossibilidade de cumprimento simultâneo. 
Período de votação: 8/9/2021 a 14/9/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Não suspender– aguarda publicação do acórdão. 

Conjunto de processos recebidos pelo STJ na condição de representativos da controvérsia (candidatos 
à afetação). 

• Controvérsia: 317 

Processo(s): REsp 1.947.419/RS e REsp 1.947.534/RS. 

Relator: Min. Gurgel de Faria. 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

Descrição: O prazo decadencial do direito à revisão da concessão de benefício previdenciário 
começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece a inclusão 
de verbas remuneratórias nos salários de contribuição do segurado. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Accordes.  

Data da criação: 1/9/2021. 

• Controvérsia: 319 

Processo(s): REsp 1.945.851/CE e REsp 1.945.879/CE. 

Relator: Min. Og Fernandes. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

Descrição: Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação 
básica se submeter, a despeito no previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.304/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN), ao sistema de avaliaçao diferenciado de 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=289&cod_tema_final=289
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=317&cod_tema_final=317
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=319&cod_tema_final=319
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jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo 
a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação 
superior. 

Data da criação: 14/9/2021. 

• Controvérsia: 320 

Processo(s): REsp 1.950.138/RJ e REsp 1.951.063/RJ. 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Descrição: Possibilidade de decretação de ofício da prescrição intercorrente em execução 
fiscal quando decorrer o prazo superior ao quinquênio estabelecido no art. 40 da Lei n. 
6.830/80, quando há inércia do fisco antes mesmo da citação do executado e a demora na 
citação não puder ser atribuída ao Poder Judiciário, afastando a possibilidade de aplicação do 
disposto no verbete da Súmula n. 106/STJ. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Accordes. 
Aplicação ou revisão dos TEMA 566 a 571/STJ. 

Data da criação: 14/9/2021. 

• Controvérsia: 318 

Processo(s): REsp 1.942.592/SC, REsp 1.943.767/SC e REsp 1.937.140/SC. 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 

Descrição: Possibilidade ou não de usucapir área de terra situada em loteamento irregular. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos.  

Data da criação: 13/9/2021. 

• Controvérsia: 159 

Processo(s): REsp 1.840.264/SP. 

Relator: Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5). 

Descrição: Tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 
0043917-79.2017.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

Para efeitos de cálculo da fatura/conta considerar-se-á volume de esgotos coletados no período, 
o correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido 
ou avaliado pela SABESP.  

Anotações NUGEPNAC: A situação da presente controvérsia foi alterada para cancelada em 
razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ que prevê hipótese de rejeição, de forma 
fundamentada, da indicação do recurso especial representativo da controvérsia devido à 
ausência dos pressupostos recursais genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos 
requisitos regimentais (decisão publicada no DJe de 1/9/2021). 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=320&cod_tema_final=320
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=318&cod_tema_final=318
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=159&cod_tema_final=159
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• Controvérsia: 281 

Processo(s): REsp 1.881.592/PR e REsp 1.908.762/RS.     

Relator: Min. Francisco Falcão. 

Descrição: Possibilidade de alta médica programada para cancelamento automático do 
benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja perícia médica que ateste a 
capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa. 

Anotações NUGEPNAC:  A situação da presente controvérsia foi alterada para cancelada em 
razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição 
de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis. 

• Controvérsia: 305 

Processo(s):  REsp 1.686.597/RS, REsp 1.687.042/SC, REsp 1.704.446/SC e REsp 1.704.831/SC. 

Relator: Min. Herman Benjamin. 

Descrição: a) Termo inicial e extensão do prazo de prescrição para o ajuizamento de ação 
individual na Justiça Comum Federal postulando diferenças de parcela remuneratória 
relativas ao período sob o regime estatutário, quando, em ação movida por Sindicato na 
Justiçado Trabalho, sobrevém decisão limitando a execução ao período anterior à Lei 8.112/90, 
no qual o servidor esteve vinculado ao regime celetista. (Ou, considerando que a matéria já foi 
objeto de inúmeros julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente: Termo 
inicial e extensão do prazo de prescrição para o ajuizamento de ação individual na Justiça 
Comum Federal postulando diferenças de 'adiantamento do PCCS' relativas ao período sob o 
regime estatutário, tendo em vista a superveniência, na execução da sentença proferida na 
Reclamatória Trabalhista nº 8.157/97, de decisão limitando o pagamento aos valores referentes 
ao período em que o servidor esteve vinculado ao regime celetista. b) Se o fato de a entidade 
pública para a qual foi posteriormente e distribuído o servidor não ter figurado como parte na 
demanda trabalhista originária resulta, no tocante às diferenças relativas ao respectivo 
vínculo, na contagem diferenciada do prazo prescricional da pretensão a ela dirigida. c) Termo 
final do direito aos valores decorrentes do reconhecimento de diferenças a título de 
'adiantamento do PCCS'. 

Anotações NUGEPNAC: A situação da presente controvérsia foi alterada para cancelada em 
razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ que prevê hipótese de rejeição, de forma 
fundamentada, da indicação do recurso especial representativo da controvérsia devido à 
ausência dos pressupostos recursais genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos 
requisitos regimentais (decisões publicadas no DJe de 1/9/2021). 

3/9/2021 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é o tema da nova edição de Bibliografias 
Selecionadas 

3/9/2021 Rádio Decidendi: podcast traz ministro Rogerio Schietti Cruz em episódio sobre estupro de 
vulnerável 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=281&cod_tema_final=281
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=305&cod_tema_final=305
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/03092021-Incidente-de-Resolucao-de-Demandas-Repetitivas-e-o-tema-da-nova-edicao-de-Bibliografias-Selecionadas.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/03092021-Incidente-de-Resolucao-de-Demandas-Repetitivas-e-o-tema-da-nova-edicao-de-Bibliografias-Selecionadas.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/03092021-Radio-Decidendi-podcast-traz-ministro-Rogerio-Schietti-Cruz-em-episodio-sobre-estupro-de-vulneravel.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/03092021-Radio-Decidendi-podcast-traz-ministro-Rogerio-Schietti-Cruz-em-episodio-sobre-estupro-de-vulneravel.aspx
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13/9/2021 Em repetitivo, STJ admite bloqueio do valor de multa em ação de improbidade por ofensa a 
princípios da administração 

14/9/2021 Repetitivo vai definir se incidem juros e multa sobre contribuições previdenciárias 
anteriores à Lei 9.528/1997 

* Tribunais interessados em divulgar notícias correlatas à sistemática dos precedentes devem encaminhar a solicitação para 
nugepnac@stj.jus.br.  

• Playlist Súmulas e Repetitivos no canal do STJ no YouTube: 

15/9/2021 Admitido bloqueio do valor de multa em ação de improbidade por ofensa a princípios da 
administração 

• Playlist Precedentes Qualificados e Ações Coletivas no canal do STJ no YouTube: 

1/9/2021 Suspensas em todo o país ações que discutem uso indevido de imagem de jogadores no 
Football Manager 
• Podcast Rádio Decidendi episódios quinzenais transmitidos pela Rádio Justiça (104,7 FM): 
3/9/2021 Repetitivo Tema 918 (Episódio 3)  
Acompanhe a playlist Súmulas e Repetitivos e o podcast Rádio Decidendi no canal do STJ nas 
plataformas: Spotify, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, além de SoundClound, 
Castbox e Podcast Adicct. 

8/9/2021 STF promove o III Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados 

Link de inscrição 

Link de transmissão no YouTube do STF 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13092021-Em-repetitivo--STJ-admite-bloqueio-do-valor-de-multa-em-acao-de-improbidade-por-ofensa-a-principios-da-administ.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13092021-Em-repetitivo--STJ-admite-bloqueio-do-valor-de-multa-em-acao-de-improbidade-por-ofensa-a-principios-da-administ.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13092021-Em-repetitivo--STJ-admite-bloqueio-do-valor-de-multa-em-acao-de-improbidade-por-ofensa-a-principios-da-administ.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13092021-Em-repetitivo--STJ-admite-bloqueio-do-valor-de-multa-em-acao-de-improbidade-por-ofensa-a-principios-da-administ.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14092021-Repetitivo-vai-definir-se-incidem-juros-e-multa-sobre-contribuicoes-previdenciarias-anteriores-a-Lei-9-5281997.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14092021-Repetitivo-vai-definir-se-incidem-juros-e-multa-sobre-contribuicoes-previdenciarias-anteriores-a-Lei-9-5281997.aspx
mailto:nugepnac@stj.jus.br
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g
https://www.youtube.com/watch?v=hK5LM4eAeCE&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=hK5LM4eAeCE&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=46
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ne65CFkmx2c&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ne65CFkmx2c&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=8
https://open.spotify.com/episode/6DzZ7nVh2ko9TvTjLaut4P?si=nI7PcBA5TcuDCzxTRMNupA&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/show/2mku7I8KhrwXCEsQ6hOP8c?si=3cZo0G_QQxWoTK5Vwo4RUQ&utm_source=copy-link
https://www.breaker.audio/superior-tribunal-de-justica
https://podcasts.apple.com/us/podcast/superior-tribunal-de-justi%C3%A7a/id1484428637?i=1000520262497
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9mODRmMWQ0L3BvZGNhc3QvcnNz?ep=14
https://radiopublic.com/superior-tribunal-de-justia-WRplY3
https://soundcloud.com/stjnoticias
iframe%20src=%22https:/castbox.fm/app/castbox/player/id2426504?v=8.22.11&autoplay=0%22%20frameborder=%220%22%20width=%22100%25%22%20height=%22500%22%3e%3c/iframe
https://podcastaddict.com/podcast/3199626
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472555&ori=1
https://educa.enfam.jus.br/inscricao-precedentes-qualificados
https://www.youtube.com/user/STF

