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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: 1108 

Processo(s):  REsp 1.926.832/TO, REsp 1.930.054/SE e REsp 1.913.638/MA.  

Relator: Min. Gurgel de Faria. 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de a existência de lei municipal que autoriza 
a contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público afastar o dolo 
genérico hábil à configuração do ato de improbidade administrativa. 

Data da afetação: 18/10/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão dos 
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ 
fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ). 

• Tema: 1109 

Processo(s):  REsp 1.925.192/RS, REsp 1.925.193/RS e REsp 1.928.910/RS. 

Relator: Min. Sérgio Kukina. 

Questão submetida a julgamento: Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita 
da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no 
caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1108&cod_tema_final=1108
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1109&cod_tema_final=1109


  

 

Página 2 de 10 
 

Data da afetação: 20/10/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão dos 
recursos especiais e agravos em recursos especiais em todo o país, quer se encontrem nos 
tribunais de segunda instância ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. 
(Acórdão publicado no DJe de 20/10/2021). 

• Tema: 1044 

Processo(s):  REsp 1.823.402/PR e  REsp 1.824.823/PR. 

Relator: Min. Sérgio Kukina. 

Tese firmada: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo 
INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, 
beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 
8.213/91. 

Data da publicação do acórdão: 25/10/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.823.402/PR e 
1.824.823/PR). 

• Tema: 977 

Processo(s):  REsp 1.656.161/RS e REsp 1.663.130/RS. 

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: 1067 

Processo(s):  REsp 1.822.420/SP, REsp 1.822.818/SP e REsp 1.851.062/SP. 

Relator: Min. Marco Buzzi. 

Tese firmada: Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a 
custear o tratamento médico de fertilização in vitro. 

Data da publicação do acórdão: 27/10/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.822.420/SP, 
1.822.818/SP e 1.851.062/SP) 

• Tema: 1068 

Processo(s):  REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP. 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas. 

Tese firmada: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez 
funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, 
condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do 
segurado, comprovada por declaração médica. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1044&cod_tema_final=1044
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=977&cod_tema_final=977
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1067&cod_tema_final=1067
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1068&cod_tema_final=1068
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Data da publicação do acórdão: 18/10/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.845.943/SP e 
1.867.199/SP) 

 

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: 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: 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: 156 (Originada da Controvérsia n. 152) 
Processo(s): REsp 1.881.788/SP, REsp .1953.201/SP e 1.937.040/RJ. 
Relator: Min. Regina Helena Costa. 
Questão submetida: Definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na 
responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao 
órgão de trânsito competente. 
Período de votação: 20/10/2021 a 26/10/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Art. 1.037, II, CPC. 

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=152&cod_tema_final=152
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• Proposta de Afetação: 157 (Originada da Controvérsia n. 315) 
Processo(s): REsp 1.937.399/SP e REsp 1.936.665/SP. 
Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 
Questão submetida: Definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado 
como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro 
coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas 
passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 
Período de votação: 20/10/2021 a 26/10/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Art. 1.037, II, CPC. 

• Proposta de Afetação: 158 (Originada da Controvérsia n. 148) 
Processo(s): REsp 1.874.811/SP e  REsp 1.874.788/SP. 
Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 
Questão submetida: Definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar 
informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas 
dos contratos de seguro de vida em grupo. 
Período de votação: 20/10/2021 a 26/10/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: Art. 1.037, II, CPC. 

• 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: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: não suspender 

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

• Controvérsia: 337 

Processo(s): REsp 1.925.740/RN, REsp 1.952.479/SP, REsp 1.967.397/RS e REsp 1.952.792/RJ. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=315&cod_tema_final=315
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=148&cod_tema_final=148
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=279&cod_tema_final=279
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=337&cod_tema_final=337
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Relator: Min. Benedito Fernandes. 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª, 3ª, 4ª e 2ª Regiões. 

Descrição: Possibilidade de aplicação cumulativa da Lei n. 12.158/2009 (que garante na 
inatividade, o acesso às graduações superiores, limitada à de Suboficial) e do art. 34 da Medida 
Provisória 2.215-10/2001 (que garante o recebimento de remuneração correspondente ao grau 
hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração, caso preenchidos os requisitos para 
transferência à inatividade até 29/12/2000) aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da 
Aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido 
Quadro se deu até 31/12/1992, sem que isso implique em superposição de graus hierárquicos, 
por tratarem de benefícios jurídicos distintos. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos - PGU. 

Data da criação: 22/10/2021. 

• Controvérsia: 342 

Processo(s): REsp 1.959.476/RN, REsp 1.959.487/RN e REsp 1.959.486/RN. 

Relator: Min. Regina Helena Costa. 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

Descrição: Se a Administração está sujeita ou não ao prazo decadencial previsto no art. 54 da 
Lei 9.784/99 para alteração da forma de pagamento de horas extras incorporadas em 
decorrência de decisão judicial transitada em julgada.  

Data da criação: 26/10/2021. 

• Controvérsia: 343 

Processo(s): REsp 1.949.182/SP, REsp 1.959.212/SP e REsp 1.959217/SP. 

Relator: Min. Assusete Magalhães. 

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

Descrição: Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de 
cobrança do IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

 Data da criação: 26/10/2021. 

• Controvérsia: 333 

Processo(s): REsp 1.949.597/SC, REsp 1.950.045/MT, REsp 1.950.077/MT, REsp 1.950.735/SC e 
REsp 1.950.917/SC. 

Relator: Min. Marco Buzzi. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso. 

Descrição: A operadora do plano de saúde é - ou não - obrigada a cobrir tratamento médico 
e/ou medicamentos que não estejam listados no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

Data da criação: 18/10/2021. 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=342&cod_tema_final=342
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=343&cod_tema_final=343
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=333&cod_tema_final=333
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• Controvérsia: 335 

Processo(s): REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS. 

Relator: Min. Marco Buzzi. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Descrição: A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a 
constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato 
de alienação fiduciária em garantia. 

Anotações NUGEPNAC: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

Data da criação: 21/10/2021. 

• Controvérsia: 336 

Processo(s): REsp 1.944.722/RS e REsp 1.947.422/MG. 

Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais. 

Descrição: A indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo 
vigente na data do sinistro. 

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

Data da criação: 21/10/2021. 

• Controvérsia: 339 

Processo(s): REsp 1.942.898/SP. 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 

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

Descrição: A alteração introduzida pela Lei 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei 9.514/97 tem 
aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos 
firmados antes de sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a 
propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência. 

Anotações NUGEPNAC: Tema em IRDR n. 26/TJSP (IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000/SP) - REsp 
em IRDR 

Data da criação: 26/10/2021. 

• Controvérsia: 340 

Processo(s): REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP. 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 

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

Descrição: Possibilidade de penhora de valores depositados em caderneta de poupança ou 
verbas salariais e previdenciárias para satisfação de crédito de natureza alimentícia. 

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

Data da criação: 26/10/2021. 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=335&cod_tema_final=335
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=336&cod_tema_final=336
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=339&cod_tema_final=339
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=340&cod_tema_final=340
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• Controvérsia: 341 

Processo(s): REsp 1.951.445/RS, REsp 1.951.571/RS e REsp .1954.194/RS. 

Relator: Min. Nancy Andrigui. 

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

Descrição: Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de 
abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos 
Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações 
econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses 
das instituições financeiras. 

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

Data da criação: 26/10/2021. 

• Controvérsia: 334  

Processo(s): REsp 1.954.997/SC, REsp 1.959.697/SC, REsp 1.957.637/MG e REsp 1.958.862/MG. 

Relator: Min. Ribeiro Dantas. 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais. 

Descrição: Inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de 
conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 
217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade. 

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

Data da criação: 20/10/2021. 

• Controvérsia: 338  

Processo(s): REsp 1.953.607/SC.  

Relator: Min. Ribeiro Dantas. 

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

Descrição: Não é possível, em nenhuma hipótese, a concessão de remição ficta, com extensão 
do alcance da norma prevista no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, aos apenados 
impossibilitados de trabalhar ou estudar em razão da pandemia ocasionada pelo novo 
coronavírus. 

Anotações NUGEPNAC: Tema em IRDR n. 2 (IRDR 023868-78.2020.8.24.0000 TJSC) - REsp em 
IRDR. 

Data da criação: 22/10/2021. 

• Controvérsia: 320 

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

Relator: Min. Mauro Campbell Marques. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=341&cod_tema_final=341
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=334&cod_tema_final=334
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=334&cod_tema_final=334
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=320&cod_tema_final=320
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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: 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 25/10/2021).  

 

• Controvérsia: 297 

Processo(s): REsp 1.941.345/SP e REsp 1.904.686/SP. 

Relator: Min. Francisco Falcão. 

Descrição: Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal para fins de 
composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação.  

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. 

 

18/10/2021 Prescrição das demais sanções não prejudica pedido de ressarcimento ao erário em ação 
de improbidade 

20/10/2021 Rádio Decidendi entrevista vice-presidente do TRF3 sobre juros de mora no pagamento de 
precatórios 

20/10/2021 Primeira Seção decidirá sobre dano moral e outras medidas judiciais contra excesso de 
peso em rodovias 

26/10/2021 Estado responde por honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária julgada 
improcedente 

27/10/2021 Página de Repetitivos e IACs Anotados inclui julgados sobre honorários periciais e reajuste 
de previdência 

28/10/2021 Programa Rádio Decidendi aborda possibilidade de ação de usucapião em região do DF 

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

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=320&cod_tema_final=320
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18102021-Prescricao-das-demais-sancoes-nao-prejudica-pedido-de-ressarcimento-ao-erario-em-acao-de-improbidade.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18102021-Prescricao-das-demais-sancoes-nao-prejudica-pedido-de-ressarcimento-ao-erario-em-acao-de-improbidade.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/20102021-Primeira-Secao-decidira-sobre-dano-moral-e-outras-medidas-judiciais-contra-excesso-de-peso-em-rodovias.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102021-Primeira-Secao-decidira-sobre-dano-moral-e-outras-medidas-judiciais-contra-excesso-de-peso-em-rodovias.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102021-Primeira-Secao-decidira-sobre-dano-moral-e-outras-medidas-judiciais-contra-excesso-de-peso-em-rodovias.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102021-Primeira-Secao-decidira-sobre-dano-moral-e-outras-medidas-judiciais-contra-excesso-de-peso-em-rodovias.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26102021-Estado-responde-por-honorarios-periciais-adiantados-pelo-INSS-em-acao-acidentaria-julgada-improcedente.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26102021-Estado-responde-por-honorarios-periciais-adiantados-pelo-INSS-em-acao-acidentaria-julgada-improcedente.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Anotados-inclui-julgados-sobre-honorarios-periciais-e-reajuste-de-previdencia-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Anotados-inclui-julgados-sobre-honorarios-periciais-e-reajuste-de-previdencia-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27102021-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Anotados-inclui-julgados-sobre-honorarios-periciais-e-reajuste-de-previdencia-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28102021-Programa-Radio-Decidendi-aborda-possibilidade-de-acao-de-usucapiao-em-regiao-do-DF.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28102021-Programa-Radio-Decidendi-aborda-possibilidade-de-acao-de-usucapiao-em-regiao-do-DF.aspx
mailto:nugepnac@stj.jus.br
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• Playlist Súmulas e Repetitivos no canal do STJ no YouTube: 

19/10/2021 Em repetitivo, STJ decide que planos de saúde não são obrigados a custear fertilização in 
vitro 

25/10/2021 Primeira Seção aprova Súmula 651 

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

22/10/2021 Seção decidirá sobre dano moral e outras medidas judiciais contra excesso de peso em 
rodovias 

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

28/10/2021 Tema Repetitivo 1025: Possibilidade de ação de usucapião em região do DF (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/Precedentes/Precedentes-nas-Midias.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g
https://www.youtube.com/watch?v=VEPUoNRfoiY&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VEPUoNRfoiY&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3f2CSLkDQqs&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=WgzEFZ2W_AA&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=WgzEFZ2W_AA&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=14
https://open.spotify.com/episode/0lLMvVv3KbOF5gANYlWbXb
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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O Webinário sobre o tema: O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR e o Fortalecimento 
do Sistema de Precedentes, promovido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, 
objetiva, por meio de uma análise de aspectos atuais e relevantes, que o participante obtenha visão 
abrangente e aprimorada a respeito do papel do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR no que concerne à estruturação e ao fortalecimento do sistema de precedentes qualificados.  
 
Inscrições neste link. 

Assusete Dumont Reis Magalhães:  Ministra do STJ 

Paulo de Tarso Sanseverino: Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ 

Aluísio Mendes: Desembargador Federal do TRF da 2ª Região 

Paula Pessoa Pereira: Assessora do STF 

Juliana Cordeiro de Faria: Professora Associada da Faculdade de Direito da UFMG; 
Diretora Científica do Instituto de Direito Processual – 
IDPro 

Taís Schilling Ferraz: Desembargadora Federal do TRF da 4ª Região 

Dierle Nunes: Professor da PUC e Professor Adjunto da UFMG, Diretor 
do Instituto de Direito e Inteligência Artificial. 

Sofia Temer: Advogada; membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual (IBDP) e do Instituto Carioca de Processo 
Civil (ICPC) 

Frederico Augusto Leopoldino Koehler: Juiz Federal do TRF da 5ª Região 

 

Superior Tribunal de Justiça 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC 

Gabinete da Presidência 

Sugestões, dúvidas ou críticas: nugepnac@stj.jus.br 

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1736

