
  

 

Página 1 de 11 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ 

 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  

PRIMEIRA SEÇÃO 

 Tema:  1075 (Tema originado da Controvérsia n. 214/STJ) 

Processo(s): REsp 1.878.849/TO, REsp 1.878.854/TO e REsp 1.879.282/TO 

Relatora: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Questão submetida a julgamento: Legalidade do ato de não concessão de progressão 

funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o 

fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público.  

Data da afetação: 3/12/2020. 

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 delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no 

DJe de 3/12/2020).  

 

 Tema:  1079 

Processo(s): REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR 

Relatora: Min. Regina Helena Costa 

BRASÍLIA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

Edição n. 57 – 1ª/12/2020 a 18/12/2020 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1075&cod_tema_final=1075
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=214&cod_tema_final=214
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1079&cod_tema_final=1079
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Questão submetida a julgamento: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é 

aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por 

conta de terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações 

promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986.  

Data da afetação: 18/12/2020. 

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 delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no 

DJe de 18/12/2020).  

 

SEGUNDA SEÇÃO 

 Tema:  1078 (Tema originado da Controvérsia n. 209/STJ) 

Processo(s): REsp 1.881.453/RS e REsp 1.881.456/RS 

Relatora: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Questão submetida a julgamento: Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação 

fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura 

dano moral in re ipsa. 

Data da afetação: 18/12/2020. 

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 delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no 

DJe de 18/12/2020).  

 

TERCEIRA SEÇÃO 

 Tema:  1077 

Processo(s): REsp 1.794.854/DF 

Relatora: Min. Laurita Vaz 

Questão submetida a julgamento: Condenações criminais transitadas em julgado, não 

utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira 

fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização 

também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. 

Data da afetação: 18/12/2020. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Não há determinação de suspensão 

nacional de todos os processos (acórdão publicado no DJe de 18/12/2020). 

 

CORTE ESPECIAL 

 Tema:  1076 

Processo(s): REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP 

Relatora: Min. Og Fernandes 

Questão submetida a julgamento: Definição do alcance da norma inserta no § 8º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito 

econômico da demanda forem elevados.  

Data da afetação: 4/12/2020. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1078&cod_tema_final=1078
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=209&cod_tema_final=209
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1077&cod_tema_final=1077
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1076&cod_tema_final=1076


  

 

Página 3 de 11 

 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: A Corte Especial afastou a 

determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (Acórdão 

DJe de 4/12/2020). 

 

 

TEMA COM ACÓRDÃO DE MÉRITO PUBLICADO 

SEGUNDA SEÇÃO 

 Tema: 1021 

Processo(s): REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Tese firmada: a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como 

pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio 

atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de 

complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é 

inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela 

Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de 

complementação de aposentadoria." 

b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam 

contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser 

reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na 

Justiça do Trabalho." 

Data da publicação do acórdão: 11/12/2020 (publicação do acórdão dos REsp 

1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). 

 

 Tema: 1022 

Processo(s): REsp 1.717.213/MT,  REsp 1.707.066/MT e REsp 1.712.231/MT 

Relator: Min. Marco Buzzi 

Tese firmada: É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias 

proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força 

do art. 1.015, parágrafo único, CPC. 

Data da publicação do acórdão: 10/12/2020 (publicação do acórdão dos REsp 

1.717.213/MT e  1.707.066/MT). 

 

 Tema: 1032 

Processo(s): REsp 1.809.486/SP e REsp 1.755.866/SP 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Tese firmada: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de 

coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 

50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 

(trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção 

do equilíbrio financeiro. 

Data da publicação do acórdão: 16/12/2020 (publicação do acórdão dos REsp 

1.809.486/SP e 1.755.866/SP). 

 

 Tema: 1051 

Processo(s): REsp 1.843.332/RS, REsp 1.842.911/RS, REsp 1.843.382/RS, REsp 

1.840.812/RS e REsp 1.840.531/RS 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1021&cod_tema_final=1021
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1022&cod_tema_final=1022
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1032&cod_tema_final=1032
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1051&cod_tema_final=1051
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Tese firmada: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de 

coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão áxima de 

50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 

(trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção 

do equilíbrio financeiro. 

Data da publicação do acórdão: 17/12/2020 (publicação do acórdão dos REsp 

1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS). 

 

TERCEIRA SEÇÃO 

 Tema: 931 

Processo(s): REsp 1.785.383/SP e REsp 1.785.861/SP 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Tese firmada: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e 

multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da 

punibilidade. 

Data da publicação do acórdão: 2/12/2020 (publicação do acórdão dos REsp 

1.785.383/SP e 1.785.861/SP). 

 

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: 110  

Processo(s): REsp n. 1.834.896/PE 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Questão submetida: Definir se constitui requisito obrigatório para a renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH do motorista autônomo de transporte coletivo 

escolar, a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, previsto no art. 

148-A, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei n. 13.103/2015. 

Período de votação: 9/12/2020 a 15/12/2020. 

Resultado: Proposta acolhida  

Abrangência da Suspensão: Não suspender  

 

 Proposta de Afetação: 111  

Processo(s): REsp 1.894.666/SC, REsp 1.882.236 /RS e REsp 1.893.709/RS 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Questão submetida: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à 

apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de 

terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em 

seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931
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Período de votação: 9/12/2020 a 15/12/2020. 

Resultado: Proposta acolhida  

Abrangência da Suspensão: Há determinação de suspensão do processamento de todos 

os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 

no território nacional  

 

SEGUNDA SEÇÃO 

 Proposta de Afetação: 109  (Originada da Controvérsia n. 209/STJ) 

Processo(s): REsp 1.881.453/RS e REsp 1.881.456/RS 

Relator: Min. Marco Bellizze 

Questão submetida: Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no 

registro de veículo automotor por parte de instituição financeira caracteriza dano moral 

in re ipsa. 

Período de votação: 9/12/2020 a 15/12/2020. 

Resultado: Proposta acolhida  

Abrangência da Suspensão: Há determinação de suspensão do processamento de todos 

os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 

no território nacional  

TERCEIRA SEÇÃO 

 Proposta de Afetação: 108   

Processo(s): REsp 1.794.854/DF 

Relator: Min. Laurita Vaz 

Questão submetida: Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para 

caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da 

dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também 

para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. 

Período de votação: 9/12/2020 a 15/12/2020. 

Resultado: Proposta acolhida  

Abrangência da Suspensão: Não suspender  

 

CONTROVÉRSIAS 

Conjunto de processos recebidos pelo STJ na condição de representativos da controvérsia 

(candidatos à afetação). 

CONTROVÉRSIA CRIADA 

PRIMEIRA SEÇÃO 

 Controvérsia: 229 

Processo(s): REsp 1.872.241/PE e REsp 1.908.719/PB 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Descrição: (In)exigibilidade da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar - TSS, instituída 

pela Lei n. 9.961/2000.  

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=209&cod_tema_final=209
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=229&cod_tema_final=229
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Data da criação: 1/12/2020 

 

 Controvérsia: 230 

Processo(s): REsp 1.880.271/PR 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná  

Descrição: Definir a modalidade prescricional aplicável ao pedido de promoção e 

progressão funcional, concedidas com base nos critérios objetivos de tempo de serviço e 

titulação, reconhecidas com fundamento no direito à paridade aos aposentados e 

pensionistas, pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 606.199/PR, 

julgado em sede de repercussão geral.  

Anotações Nugep: IAC 0005878.92.2008.8.16.0004 (TJPR - IAC 3) 

Data da criação: 2/12/2020 

 

 Controvérsia: 231 

Processo(s): REsp 1.880.054/MT, REsp 1.885.921/MT, REsp 1.881.618/MT, REsp 

1.887.322/MT e REsp 1.886.236/MT 

Relator: Min. Francisco Falcão 

Tribunal de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso  

Descrição: Saber se o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo lex specialis, prevalece 

sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente 

quando o feito envolver interesses de crianças e adolescente, na qual se pleiteia acesso 

às ações ou serviços de saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar 

em situação de abandono ou risco. 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 2/12/2020 

 

 Controvérsia: 233 

Processo(s): REsp 1.884.091/SP, REsp 1.883.715/SP, REsp 1.883.722/SP e REsp 

1.880.529/SP 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

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

Descrição: Incidência (ou não) da Súmula 111/STJ após a vigência do CPC/2015 (art. 85), 

no que tange à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.  

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

 Controvérsia: 234 

Processo(s): REsp 1.882.754/SE e REsp 1.908.843/AL 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=230&cod_tema_final=230
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=231&cod_tema_final=231
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=233&cod_tema_final=233
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=234&cod_tema_final=234
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Descrição: Legitimidade passiva do FNDE para figurar no polo passivo de ações que 

objetivam a prorrogação do prazo de carência para amortização do saldo devedor do 

contrato de financiamento estudantil - FIES, firmado para o custeio do curso de Medicina, 

em razão da extensão em residência médica. 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

 Controvérsia: 237 

Processo(s): REsp 1.872.401/PE e REsp 1.882.905/PB 

Relator: Min. Francisco Falcão 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Descrição: Saber se o militar temporário afastado do serviço para tratamento médico 

deve se manter vinculado a instituição militar, fazendo jus à percepção de vencimentos. 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Accordes - AGU. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

 Controvérsia: 238 

Processo(s): REsp 1.903.883/CE, REsp 1.898.186/CE e REsp 1.888.049/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Descrição: Possibilidade de candidato que obtém aprovação em concurso público o qual 

exige título de Ensino Médio profissionalizante ou Ensino Médio com curso técnico em 

área específica, em assumir o cargo, caso não seja portador desse título, contudo 

detentor de diploma de nível superior na mesma área profissional. 

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

Data da criação: 14/12/2020 

 

 Controvérsia: 241 

Processo(s): REsp 1.889.039/RJ, REsp 1.883.168/RJ e REsp 1.882.467/RJ 

Relator: Min. Francisco Falcão 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

Descrição: A possibilidade de concessão de auxílio-transporte (previsto na MP nº 2.165-

36/2001), independentemente do meio de transporte utilizado e de comprovação pelo 

servidor público federal. 

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

Data da criação: 14/12/2020 

 

 Controvérsia: 243 

Processo(s): REsp 1.890.010/RS e REsp .1886.795/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães e Min. Gurgel de Faria 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=237&cod_tema_final=237
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=238&cod_tema_final=238
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=241&cod_tema_final=241
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=243&cod_tema_final=243
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Descrição: Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições 

especiais pela exposição ao agente ruído considerando-se apenas o nível máximo aferido 

(critério "pico de ruído"). 

Anotações Nugep: AGU 

Data da criação: 16/12/2020 

 

SEGUNDA SEÇÃO 

 Controvérsia: 227 

Processo(s): REsp 1.890.051/SP, REsp 1.884.643/SP e REsp 1.890.043/SP 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

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

Descrição: Abusividade ou não de cláusula contratual que exclua da cobertura do plano 

de saúde o implante de prótese ou órtese para procedimento cirúrgico e/ou não cirúrgico, 

necessário para assegurar o tratamento de enfermidades previstas pelo referido plano. 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

 Controvérsia: 228 

Processo(s): REsp 1.876.585/SP,  REsp 1.880.962/SP e REsp 1.876.521/SP 

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti 

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

Descrição: (Im)possibilidade de negativa do plano de saúde à cobertura de tratamento 

multidisciplinar com metodologia ABA e outras terapias (fonoterapia, terapia 

ocupacional, equoterapia e musicoterapia), não previstos no rol da ANS, a paciente 

portador de transtorno do espectro autista (TEA). 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

 Controvérsia: 242 

Processo(s): REsp 1.884.854/CE, REsp 1.906.964/SP e REsp 1.900.134/SP 

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti 

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

Estado de São Paulo 

Descrição: A convenção condominial pode ou não instituir o rateio das despesas 

condominiais de acordo com a proporção das frações ideias dos imóveis. 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 14/12/2020 

TERCEIRA SEÇÃO 

 Controvérsia: 239 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=227&cod_tema_final=227
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=228&cod_tema_final=228
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=242&cod_tema_final=242
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=239&cod_tema_final=239
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Processo(s): REsp 1.896.963/RJ, REsp 1.883.562/RJ, REsp 1.895.796/RJ e REsp 

1.893.589/RJ 

Relator: Min. Laurita Vaz 

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

Descrição: Definir se o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de 

perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo 

esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra 

substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta 

(possível distinção dos Temas repetitivos n. 446 e 447/STJ). 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 14/12/2020 

 

 Controvérsia: 240 

Processo(s): REsp 1.891.007/RJ, REsp .1890.981/SP e REsp 1.888.756/SP 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

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

do Estado de São Paulo 

Descrição: (im)possibilidade da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código 

Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto 

simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º). 

Anotações Nugep: Dados parcialmente recuperados via sistema Athos e Projeto 

Accordes. 

Data da criação: 14/12/2020 

 

 Controvérsia: 244 

Processo(s): REsp 1.890.343/SC e REsp .1890.344/RS 

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca 

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

do Estado de São Paulo 

Descrição: Possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao 

recebimento da denúncia. 

Data da criação: 14/12/2020 

 

CORTE ESPECIAL 

 Controvérsia: 232 

Processo(s): REsp 1.884.928/RJ e REsp 1.884.930/RJ 

Relator: Min. Jorge Mussi 

Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

Descrição: Definir a respeito da dispensa ou não do reexame necessário nas sentenças 

ilíquidas, cujo provento econômico possua contornos de liquidez, nos casos em que a 

quantia é aferível por simples cálculos aritméticos e não alcança o valor de mil salários 

mínimos, nas causas previdenciárias e nas demais causas, tudo à luz das disposições do 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=240&cod_tema_final=240
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=244&cod_tema_final=244
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=232&cod_tema_final=232
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artigo 496 do Novo Código de Processo Civil; e - Definir a respeito da subsistência ou não 

da Súmula 490 e do Tema 17, diante do advento do Novo Código de Processo Civil. 

Data da criação: 11/12/2020 

 

CONTROVÉRSIA CANCELADA 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

 Controvérsia: 114 

Processo(s): REsp 1.815.125/ES, REsp 1.825.335/ES, REsp 1.849.168/PE, REsp 1.886.113/PE 

e REsp 1.886.152/PE 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Descrição: Possibilidade ou não de condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva e antes de efetivada a citação. 

Anotações NUGEP: 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 nos DJes de 12/8/2019, 2/9/2019, 31/3/2020 e 

16/12/2020). 

SEGUNDA SEÇÃO 

 Controvérsia: 210 

Processo(s): REsp 1.881.444/SP e REsp 1.870.622/SP  

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Descrição: Indenização prevista em seguro facultativo de veículo em caso de sinistro 

causado pelo segurado, ou terceiro condutor por ele indicado, em estado de embriaguez. 

Anotações NUGEP: 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. 

TERCEIRA SEÇÃO 

 Controvérsia: 200 

Processo(s): REsp 1.870.835/SP 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Descrição: Saber se, no crime de receptação, caso o bem tenha sido apreendido em poder do 

acusado, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta 

culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa 

falar em inversão do ônus da prova.  

Anotações NUGEP: 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.  

 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=114&cod_tema_final=114
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=210&cod_tema_final=210
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=200&cod_tema_final=200
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INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC 

Instrumento processual ligado ao sistema de precedentes por meio do qual o Superior Tribunal 

de Justiça propõe, de ofício ou a requerimento, à Corte Especial ou à Seção questões relevantes 

com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos (art. 947 do CPC e art. 

271-B do RISTJ).  

IAC ADMITIDO 

PRIMEIRA SEÇÃO 

 Tema: 09 

Processo(s): REsp 1.834.896/PE   

Relator: Min. Regina Helena Costa  

Questão submetida: Definir se constitui requisito obrigatório para a renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH do motorista autônomo de transporte coletivo 

escolar, a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, previsto no art. 

148-A, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei n. 13.103/2015. 

Data da Admissão: 18/12/2020 

 

NOTÍCIAS 

 

NESTE TÓPICO, APRESENTAMOS NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES REFERENTES AOS PRECEDENTES 

QUALIFICADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

7-12-2020 Usucapião extraordinária pode ser reconhecida em área inferior ao módulo urbano 

fixado em lei municipal 

7-12-2020 Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui decisão sobre renúncia 

parcial de valores nos juizados 

9-12-2020 Página de Repetitivos e IACs atualiza informações sobre revisão de tese de extinção 

da punibilidade 

10-12-2020 STJ admite tempo especial para vigilante após normas de 1995 e 1997, mas exige 

prova da periculosidade 

10-10-2020 STJ garante paridade de condições e custeio de plano de saúde a inativos 

14-12-2020 Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgados sobre 

recuperação judicial 

 

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

 

 

Superior Tribunal de Justiça 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 

Gabinete da Presidência 

 

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

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=I&cod_tema_inicial=9&cod_tema_final=9
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07122020-Usucapiao-extraordinaria-pode-ser-reconhecida-em-area-inferior-ao-modulo-urbano-fixado-em-lei-municipal.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07122020-Usucapiao-extraordinaria-pode-ser-reconhecida-em-area-inferior-ao-modulo-urbano-fixado-em-lei-municipal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16102020-IAC-discute-se-concessionaria-de-rodovia-pode-cobrar-de-autarquia-de-saneamento-pelo-uso-da-faixa-de-dominio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16102020-IAC-discute-se-concessionaria-de-rodovia-pode-cobrar-de-autarquia-de-saneamento-pelo-uso-da-faixa-de-dominio.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-decisao-sobre-renuncia-parcial-de-valores-nos.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/07122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-decisao-sobre-renuncia-parcial-de-valores-nos.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-atualiza-informacoes-sobre-revisao-de-tese-de-extincao-da-punibilidade.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-atualiza-informacoes-sobre-revisao-de-tese-de-extincao-da-punibilidade.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10122020-STJ-admite-contagem-especial-de-tempo-para-vigilante-apos-normas-de-1995-e-1997--mas-exige-prova-da-periculosidade.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/10122020-STJ-admite-contagem-especial-de-tempo-para-vigilante-apos-normas-de-1995-e-1997--mas-exige-prova-da-periculosidade.aspx
https://www.conjur.com.br/2020-dez-10/stj-garante-paridade-condicoes-plano-saude-inativos
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-recuperacao-judicial-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14122020-Pagina-de-Repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto-inclui-julgados-sobre-recuperacao-judicial-.aspx
mailto:nugep@stj.jus.br

