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APRESENTAÇÃO 

 
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. 

 

 
 

 RECURSOS REPETITIVOS 

 
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 REPETITIVO AFETADO 

TERCEIRA SEÇÃO 

• Tema: 1107 

Processo(s):  REsp 1.917.110/RS, REsp 1.931.383/RS, REsp 1.931.345/RS e REsp 1.931.344/RS. 

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. 

Questão submetida a julgamento: Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado 
por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos 
crimes de furto. 

Data da afetação: 6/10/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Não aplicação do disposto na parte final 
do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes). 

• Tema: 538 

BRASÍLIA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 

Edição n. 72 – 1º a 15/10/2021 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1107&cod_tema_final=1107
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=538&cod_tema_final=538
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Processo(s):  REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP. 

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. 

Questão submetida a julgamento: Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese 
repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, para fins de adequar a redação à 
hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para ambas as 
espécies de reincidência (genérica e específica). 

Data da afetação: 15/10/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Não aplicação do disposto na parte final 
do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes). 

 

TEMA COM ACÓRDÃO DE MÉRITO PUBLICADO 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Tema: 1054 

Processo(s):  REsp 1.858.965/SP, REsp 1.865.336/SP e REsp 1.864.751/SP. 

Relator: Min. Sérgio Kukina. 

Tese firmada:  A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das 
execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato 
citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte 
vencida. 

Data da publicação do acórdão: 1º/10/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.858.965/SP, 
1.865.336/SP e 1.864.751/SP). 

• Tema: 1089 

Processo(s):  REsp 1. 899.407/DF, REsp 1.899.455/AC e REsp 1.901.271/MT. 

Relator: Min. Assusete Magalhães. 

Tese firmada:  Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o 
prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam 
declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92. 

Data da publicação do acórdão: 13/10/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1. 899.407/DF, 
1.899.455/AC e 1.901.271/MT). 

• Tema: 878 

Processo(s):  REsp 1.470.443/PR. 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques. 

Tese firmada:  1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que 
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.º 1.227.133 - RS, REsp. n. 
1.089.720 - RS e REsp. n.º 1.138.695 - SC; 2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em 
atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto 
de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - 
Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda 
sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência 
do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1054&cod_tema_final=1054
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1089&cod_tema_final=1089
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=878&cod_tema_final=878
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Data da publicação do acórdão: 15/10/2021 (publicação do acórdão do REsp 1.470.443/PR). 

 

AFETAÇÃO ELETRÔNICA  

 

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: 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Proposta de Afetação: 152 
Processo(s): REsp 1.937.821/SP. 
Relator: Min. Gurgel de Faria. 
Questão submetida: Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é 
legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como 
parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.  
Período de votação: 29/9/2021 a 5/10/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: REsp e AREsp na segunda instância e/ou no STJ – aguarda 
publicação do acórdão. 

• Proposta de Afetação: 155 (Originada da Controvérsia n. 317) 
Processo(s): REsp 1.947.419/RS e REsp 1.947.534/RS. 
Relator: Min. Gurgel de Faria. 
Questão submetida: Definir se 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.  
Período de votação: 13/10/2021 a 19/10/2021. 
Resultado: em votação. 
Abrangência da Suspensão: em votação. 

TERCEIRA SEÇÃO 

• Proposta de Afetação: 154 (Originada da Controvérsia n. 279) 
Processo(s): REsp 1.921.190/MG. 
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. 
Questão submetida: Definir se, em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 
13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do 
crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base. Caso 
seja possível, definir se, na via do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deve 
determinar que o Tribunal de origem proceda a referida transposição valorativa/negativa 
quando as circunstâncias do caso assim justificarem. 
Período de votação: 13/10/2021 a 19/10/2021. 
Resultado: em votação. 
Abrangência da Suspensão: em votação. 

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=279&cod_tema_final=279
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CONTROVÉRSIAS 

Conjunto de processos recebidos pelo STJ na condição de representativos da controvérsia ou 
selecionados pelo Gabinete da COGEPAC como candidatos à afetação. 

CONTROVÉRSIA CRIADA 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Controvérsia: 328 

Processo(s): REsp 1.950.219/RS, REsp 1.950.177/RS, REsp 1.948.277/SP, REsp 1.946.630/RS e REsp 
1.949.760/SP. 

Relator: Min. Og Fernandes. 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 4ª e 3ª Regiões. 

Descrição: Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de 
rendimentos de aplicações financeiras-, assentou o Supremo Tribunal Federal, em 
recentíssima decisão, que a matéria não alcança estatura constitucional (TEMA 1.1168/STF). 

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

Data da criação: 7/10/2021. 

• Controvérsia: 329 

Processo(s): REsp 1.946.356/SC, REsp 1.953.350/RS, REsp 1.946.590/SC, REsp 1.953.356/RS e REsp 
1.945.019/SC. 

Relator: Min. Bendito Gonçalves. 

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

Descrição: Possibilidade ou não de inclusão de rubricas que não integram a remuneração do 
servidor na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.  

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos.  

Data da criação: 7/10/2021. 

• Controvérsia: 332 

Processo(s): REsp 1.925.791/PA e REsp 1.948.600/PA. 

Relator: Min. Assusete Magalhães. 

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

Descrição: 1) Possibilidade de aplicação da Lei n. 9.656/1998 a contrato de plano de saúde 
próprio de servidores públicos, mantido em regime de autogestão; 2) possibilidade de 
prorrogação do plano de saúde quando, não obstante o advento do termo final do contrato 
temporário junto à Administração Pública, o beneficiário estiver em tratamento médico. 

 Data da criação: 15/10/2021. 

SEGUNDA SEÇÃO 

• Controvérsia: 326 

Processo(s): REsp 1.946.388/SP, REsp 1.948.661/SP e REsp 1.953.653/SP. 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=328&cod_tema_final=328
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=329&cod_tema_final=329
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=332&cod_tema_final=332
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=326&cod_tema_final=326
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Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo. 

Descrição: A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de 
automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando a 
instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, 
portanto, sendo responsável pelo defeito no produto. 

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

Data da criação: 5/10/2021. 

• Controvérsia: 327 

Processo(s): REsp 1.960.574/MA. 

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti. 

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

Descrição: As questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e 
do contrato que contenha cláusula compromissória devem ser resolvidas, com primazia, pelo 
Juízo arbitral, de ofício ou por provocação das partes. 

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

Data da criação: 5/10/2021. 

• Controvérsia: 330 

Processo(s): REsp 1.934.952/SP e REsp 1.953.655/SP. 

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Descrição: A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela 
impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento 
da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90. 

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

Data da criação: 13/10/2021. 

TERCEIRA SEÇÃO 

• Controvérsia: 331  

Processo(s): REsp 1.953.230/AM, REsp 1.953.243/AM e REsp 1.953.316/AM. 

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz. 

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

Descrição: A perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, 
exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

Data da criação: 13/10/2021. 

 

NOS PRÓXIMOS TÓPICOS SÃO DISPONIBILIZADAS INFORMAÇÕES, EVENTOS E   PROGRAMAÇÕES 

REFERENTES AOS PRECEDENTES QUALIFICADOS 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=327&cod_tema_final=327
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=330&cod_tema_final=330
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=331&cod_tema_final=331
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NOTÍCIAS 

1/10/2021 Fazenda Pública não precisa adiantar custas para citação em processo de execução fiscal  

1/10/2021 Rádio Decidendi entrevista vice-presidente do TRF3 sobre juros de mora no pagamento de 
precatórios 

4/10/2021 Candidato a cargo que exige curso técnico pode tomar posse com diploma superior na 
mesma área 

04/10/2021 Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgados sobre atividade 
especial de vigilante 

07/10/2021 Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgados sobre adiantamento 
de custas em execução fiscal 

11/10/2021 Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgados sobre ação de 
servidor exposto a substância química 

15/10/2021 Em repetitivo, STJ decide que planos de saúde não são obrigados a custear fertilização in 
vitro  

15/10/2021 Rádio Decidendi: ministra Assusete Magalhães explica aplicação de prescrição e 
decadência em repetitivos na esfera previdenciária 

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

PROGRAMAS 

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

1/10/2021 Em repetitivo, Segunda Seção fixa tese sobre índices para correção de previdência 
complementar 

5/10/2021 Fazenda Pública não precisa adiantar custas para citação em processo de execução fiscal 

15/10/2021 Terceira Turma manda plano custear remédio sem registro na Anvisa, mas com importação 
autorizada 

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

6/10/2021 Colegiado de direito público vai julgar recurso sobre exclusividade de médicos em plano de 
saúde 

• Podcast Rádio Decidendi episódios quinzenais transmitidos pela Rádio Justiça e disponibilizados 
nas plataformas de streaming de áudio:  

1/10/2021 Repetitivo Tema 291 (Episódio 5)  

15/10/2021 Decadência e prescrição em benefícios previdenciários Temas 544, 966 e 975 (Episódio 6) 
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. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/01102021-Fazenda-Publica-nao-precisa-adiantar-custas-para-citacao-em-processo-de-execucao-fiscal.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/01102021-Radio-Decidendi-entrevista-vice-presidente-do-TRF3-sobre-juros-de-mora-no-pagamento-de-precatorios.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/01102021-Radio-Decidendi-entrevista-vice-presidente-do-TRF3-sobre-juros-de-mora-no-pagamento-de-precatorios.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102021-Candidato-a-cargo-que-exige-curso-tecnico-pode-tomar-posse-com-diploma-superior-na-mesma-area.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102021-Candidato-a-cargo-que-exige-curso-tecnico-pode-tomar-posse-com-diploma-superior-na-mesma-area.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-atividade-especial-de-vigilante.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-atividade-especial-de-vigilante.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-atividade-especial-de-vigilante.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-adiantamento-de-custas-em-execucao-fisc.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-adiantamento-de-custas-em-execucao-fisc.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-acao-de-servidor-exposto-a-substancia.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-acao-de-servidor-exposto-a-substancia.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15102021-Em-repetitivo--STJ-decide-que-planos-de-saude-nao-sao-obrigados-a-custear-fertilizacao-in-vitro.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15102021-Em-repetitivo--STJ-decide-que-planos-de-saude-nao-sao-obrigados-a-custear-fertilizacao-in-vitro.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15102021-Radio-Decidendi-ministra-Assusete-Magalhaes-explica-aplicacao-de-prescricao-e-decadencia-em-repetitivos-na-esfera.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15102021-Radio-Decidendi-ministra-Assusete-Magalhaes-explica-aplicacao-de-prescricao-e-decadencia-em-repetitivos-na-esfera.aspx
mailto:nugepnac@stj.jus.br
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g
https://www.youtube.com/watch?v=j2XhruCG4Hk
https://www.youtube.com/watch?v=j2XhruCG4Hk
https://www.youtube.com/watch?v=Pden0rc5xas
https://www.youtube.com/watch?v=xKdFCrNLGCE&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=xKdFCrNLGCE&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=50
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z9X-17VXBqk&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Z9X-17VXBqk&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=13
https://open.spotify.com/episode/0aWub4D804nCJqEPvipOZX
https://open.spotify.com/episode/04Xxp9vBv21jjbd1unlWEs?si=qwLVrjlKS8qNHdAfQWg-2A&utm_source=whatsapp&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
file://///Users/damara/Downloads/iframe%20src=%2522https:/castbox.fm/app/castbox/player/id2426504%253fv=8.22.11&autoplay=0%2522%20frameborder=%25220%2522%20width=%2522100%2525%2522%20height=%2522500%2522%253e%253c/iframe
https://podcastaddict.com/podcast/3199626
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PUBLICAÇÃO 

 
Bibliografia selecionadas: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

  
A série Bibliografias Selecionadas lançou, em fevereiro, uma nova publicação. Desta vez, sobre o tema 
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)". 
 
Produzida pela Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, a série Bibliografias Selecionadas divulga 
periodicamente referências de livros, legislação e publicações diversas sobre temas relevantes para o 
STJ e para a sociedade, muitas delas com texto integral.  
 

Além da nova edição sobre a COVID-19, é possível também acessar as edições anteriores do periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/157353/bibliografia_irdr.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/10

