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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 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Tema: 414 

Processo(s):  REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ. 

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

Questão submetida a julgamento: Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese 
repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da 
tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades 
compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. 

Data da afetação: 29/11/2021. 

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 cujos 
objetos coincidam com o da matéria afetada (Acórdão publicado no DJe de 29/11/2021). 

• Tema: 1115 

Processo(s):  REsp 1.947.404/RS e REsp 1.947.647/SC. 

Relator: Min. Benedito Gonçalves. 

Questão submetida a julgamento: Definir se o tamanho da propriedade não descaracteriza, 
por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos para 
a concessão da aposentadoria por idade rural. 

BRASÍLIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

Edição n. 75 – 16 a 30/11/2021 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=414&cod_tema_final=414
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1115&cod_tema_final=1115
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Data da afetação: 16/11/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação da abrangência da 
suspensão limitada aos processos com interposição de Recurso Especial, de Agravo em Recurso 
Especial e de PUIL perante os Tribunais de Segunda Instância, a Turma Nacional de 
Uniformização - TNU e esta Corte Superior. 

• Tema: 1117 

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

Relator: Min. Gurgel de Faria. 

Questão submetida a julgamento: 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. 

Data da afetação: 17/11/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão da 
tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 
questão, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso 
especial (art. 1.037, II, CPC). 

• Tema: 1118 

Processo(s):  REsp 1.881.788/SP,  REsp 1.937.040/RJ e REsp 1.953.201/SP. 

Relator: Min. Regina Helena Costa. 

Questão submetida a julgamento: 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. 

Data da afetação: 24/11/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão de todos 
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos 
do art. 1.037, II, do CPC/2015. 

 

SEGUNDA SEÇÃO 

• Tema: 1116 

Processo(s):  REsp .1943.178/CE e REsp 1.938.173/MT. 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 

Questão submetida a julgamento: Validade (ou não) da contratação de empréstimo 
consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e 
subscrito por duas testemunhas. 

Data da afetação: 17/11/2021. 

Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão do 
processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da 
questão delimitada. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1117&cod_tema_final=1117
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1118&cod_tema_final=1118
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1116&cod_tema_final=1116
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TERCEIRA SEÇÃO 

• Tema: 1114 

Processo(s):  REsp 1.933.759/PR e REsp 1.946.472/PR. 

Relator: Min. João Otávio de Noronha. 

Questão submetida a julgamento: Definir se, com a expedição de precatória, que não 
suspende a instrução criminal, nos termos do § 1° do art. 222 do Código de Processo Penal, tal 
situação autoriza ou não a realização de interrogatório do réu em momento diverso do previsto 
no art. 400 do Código de Processo Penal e se eventual alteração da ordem implica ofensa ao 
contraditório e à ampla defesa. 

Data da afetação: 16/11/2021. 

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 REPETITIVO REVISADO 

TERCEIRA SEÇÃO 

• Tema: 931 

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

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. 

Nova tese firmada: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e 
multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar 
impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. 

Entendimento anterior: Tese fixada nos REsps n. 1.785.383/SP e 1.785861/SP (acórdãos 
publicados no DJe de 2/12/2020), revisando o entendimento anteriormente consolidado no 
REsp n. 1.519.777/SP (acórdão publicado no DJe de 10/9/2015): 

"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: 30/11/2021 (publicação do acórdão dos REsp 1.785.383/SP e 
REsp 1.785.861/SP). 

TEMA COM ACÓRDÃO DE MÉRITO PUBLICADO 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Tema: 962 

Processo(s):  REsp 1.377.019/SP. 

Relator: Min. Assusete Magalhães. 

Tese firmada: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução 
irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser 
autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência 
ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração 
à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua 
posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1114&cod_tema_final=1114
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=931&cod_tema_final=931
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=962&cod_tema_final=962
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Data da publicação do acórdão: 29/11/2021 (publicação do acórdão do REsp 1.377.019/SP). 

• Tema: 1083 

Processo(s):  REsp 1.886.795/RS e REsp 1.890.010/RS. 

Relator: Min. Gurgel de Faria. 

Tese firmada: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela 
exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, 
deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, 
deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia 
técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na 
produção do bem ou na prestação do serviço. 

Data da publicação do acórdão: 25/11/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.886.795/RS e 
1.890.010/RS). 

• Tema: 1092 

Processo(s):  REsp 1.872.759/SP, REsp 1.891.836/SP e REsp 1.907.397/SP. 

Relator: Min. Gurgel de Faria. 

Tese firmada: É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de 
execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja 
pedido de constrição no juízo executivo. 

Data da publicação do acórdão: 25/11/2021 (publicação do acórdão dos REsp’s 1.872.759/SP, 
1.891.836/SP e 1.907.397/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: 

SEGUNDA SEÇÃO 

• Proposta de Afetação: 166 (Originada da Controvérsia n. 309) 
Processo(s): REsp 1.941.347/SP. 
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 
Questão submetida: Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral 
de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira.  
Período de votação: 17/11/2021 a 23/11/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: REsp e AREsp na segunda instância – aguarda publicação do 
acórdão. 
 

• Proposta de Afetação: 168 (Originada da Controvérsia n. 260) 
Processo(s): REsp 1.908.738/SP. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1083&cod_tema_final=1083
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1092cod_tema_final=1092
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=309&cod_tema_final=309
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=260&cod_tema_final=260
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Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 
Questão submetida: (a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por 
acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo 
ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das 
Concessões.  
Período de votação: 24/11/2021 a 30/11/2021. 
Resultado: em votação. 
Abrangência da Suspensão: em votação. 

TERCEIRA SEÇÃO 

• Proposta de Afetação: 167 (Originada da Controvérsia n. 344) 
Processo(s): REsp 1.962.736/SP/ REsp 1.962.742/SP e REsp 1.962.803/SP. 
Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. 
Questão submetida: Saber se o prazo da prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar 
cometida no curso da execução  penal,  diante  da  inexistência  de  legislação específica, deve 
ser regulado, por analogia, por aquele previsto no art. 109, VI, do Código Penal, atualmente de 
três anos. 
Período de votação: em votação. 
Resultado: em votação. 
Abrangência da Suspensão: em votação. 
 

• Proposta de Afetação: 164 (Originada da Controvérsia n. 334) 
Processo(s): REsp 1.959.697/SC, REsp 1.957.637/MG, REsp 1.958.862/MG e REsp 1.954.997/SC. 
Relator: Min. Ribeiro Dantas. 
Questão submetida: Definir se é possível ou não desclassificar o crime de estupro de 
vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 
Período de votação: 10/11/2021 a 16/11/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: REsp e AREsp na segunda instância – aguarda publicação do 
acórdão. 
 

• Proposta de Afetação: 165 (Originada da Controvérsia n. 338) 
Processo(s): REsp 1.953.607/SC. 
Relator: Min. Ribeiro Dantas. 
Questão submetida: Definir se é possível ou não 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. 
Período de votação: 10/11/2021 a 16/11/2021. 
Resultado: acolhida – aguarda publicação do acórdão. 
Abrangência da Suspensão: REsp e AREsp na segunda instância e/ou STJ – aguarda publicação 
do acórdão. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=344&cod_tema_final=344
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=338&cod_tema_final=338
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CONTROVÉRSIAS 

CONTROVÉRSIA CRIADA 

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

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Controvérsia: 358 
Processo(s): REsp 1.924.373/RS, REsp 1.936.822/RS e REsp 1.958.265/SP. 
Relator: Min. Gurgel de Faria. 
Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 4 ª e 3ª Região. 
Descrição: Exclusão ou não do ICMS-ST, no regime de substituição tributária progressiva, da 
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. 
Data da criação: 17/11/2021. 
 

• Controvérsia: 360 
Processo(s): REsp 1.921.891/RS, REsp 1.950.264/SP e REsp 1.945.011/SP. 
Relator: Min. Benedito Gonçalves. 
Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 4ª e 3ª Região. 
Descrição: Aferir se a expedição do Memorando-Circular Conjunto n. 21/DIRBEN/PFE/INSS 
importou ou não na interrupção do prazo prescricional para a revisão dos benefícios 
previdenciários, nos moldes do art. 
29, II, da Lei n. 8.213/1991 e, em caso afirmativo, se tal prazo prescricional recomeçou a correr 
pela metade, nos termos dos artigos 1º, 8º e 9º, todos do Decreto n. 20.910/1932.  
Data da criação: 17/11/2021. 
 

• Controvérsia: 364 
Processo(s): REsp 1.963.805/SP,  REsp 1.966.023/SP e REsp 1.959.824/SP. 
Relator: Min. Herman Benjamin. 
Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
Descrição: Definir, à luz dos arts. 2º, III, e 3º da Lei n. 9.696/98, se os professores, instrutores, 
técnicos ou treinadores de tênis devem ser inscritos no conselho profissional da classe dos 
profissionais de educação física. 
 Data da criação: 23/11/2021. 
 

TERCEIRA SEÇÃO 

 

• Controvérsia: 363  
Processo(s): REsp 1.953.602/SP, REsp 1.957.526/SP e REsp 1.957.527/SP. 
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 
Tribunal de origem: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
Descrição: Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de processo Penal 
e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual. 
Data da criação: 23/11/2021. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=358&cod_tema_final=358
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=360&cod_tema_final=360
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=364&cod_tema_final=364
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=363&cod_tema_final=363
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CONTROVÉRSIA CANCELADA 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

• Controvérsia: 236 
Processo(s): REsp 1.881.272/RS.  
Relator: Min. Sérgio Kukina. 
Descrição: Viabilidade de consideração, como início de prova material, dos documentos em 
nome de terceiros, integrantes do núcleo familiar, após o retorno do segurado ao meio rural, 
quando corroborada por prova testemunhal idônea, para fins de reconhecimento da condição 
de segurado especial.  
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 26/11/2021 - ProAfR 145). 
  

• Controvérsia: 357 
Processo(s): REsp 1.881.272/RS.  
Relator: Min. Regina Helena Costa. 
Descrição: Definir os requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de 
Assunção de Competência (interpretação do artigo 947 do Código de processo Civil). 
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 26/11/2021 - ProAfR 145).  
 

• Controvérsia: 359 
Processo(s): REsp 1.953.357/RJ.  
Relator: Min. Gurgel de Faria. 
Descrição: Teses fixadas pelo TJRJ no julgamento do IRDR: “1 - As progressões por tempo de 
serviço, e as promoções, consoante previstas no art. 13, 14, 15 e 16 da LC 100/2009 e 
regulamentadas pela LC 135/2014 terão como termo inicial o capitulado pelo art. 12, incisos III 
e IV desta última lei complementar municipal; 2 - Em obediência à Súmula Vinculante no. 37, 
quaisquer enquadramentos, ou reenquadramentos, no cargo ou carreira dos integrantes da 
GM-RIO não poderão ser entendidos de forma retroativa; não sendo devidas quaisquer 
diferenças remuneratórias entre o termo final de vigência do caput do art. 16 da LC municipal 
100/2009 e o termo inicial de vigência da LC municipal 135/2014. 3 - A remuneração dos 
integrantes da GM-RIO, bem como seu realinhamento, ocorrerá nos exatos termos dos arts. 13 
e ss. da LC 135/2014."Definir os requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente 
de Assunção de Competência (interpretação do artigo 947 do Código de processo Civil). 
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 26/11/2021).  

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=236&cod_tema_final=236
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=357&cod_tema_final=357
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=359&cod_tema_final=359
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• Controvérsia: 361 
Processo(s): REsp 1.956.461/RN, REsp 1.956.463/RN, REsp 1.956.466/RN e  REsp 1.956.467/RN.   
Relator: Min. Gurgel de Faria. 
Descrição: Possibilidade de utilização, pela Administração, de valores do transporte de 
aplicativo de mobilidade urbana (UBER, 99POP, etc.), para fins de servir como parâmetro para 
o cálculo do auxílio-transporte.  
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 30/11/2021). 
 

• Controvérsia: 362 
Processo(s): REsp 1.929.941/AC, REsp 1.946.652/SE, REsp 1.963.908/PA,  REsp 1.954.999/RJ, REsp 
1.955.506/PE e REsp 1.954.839/RJ. 
Relator: Min. Benedito Gonçalves. 
Descrição: Possibilidade de utilização, pela Administração, de valores do transporte de 
aplicativo de mobilidade urbana (UBER, 99POP, etc.), para fins de servir como parâmetro para 
o cálculo do auxílio-transporte.  
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 30/11/2021).  

 
TERCEIRA SEÇÃO 

• Controvérsia: 200 
Processo(s): REsp 1.870.835/SP e REsp 1.962.112/SP. 
Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. 
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 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 18/11/2021). 
 

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).  

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=361&cod_tema_final=361
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=362&cod_tema_final=362
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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IAC COM ACÓRDÃO DE MÉRITO PUBLICADO 

SEGUNDA SEÇÃO 

• Tema: 10 
Processo(s): RMS 64525/MT. 

Relatora: Min. Og Fernandes. 

Tese firmada: Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou 
secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: 

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985); 

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou 
deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais 
ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência 
concorrente (art. 93, I e II, do CDC). 

Tese B) São absolutas as competências:  

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a 
omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e 
saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais 
superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ); 

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços 
de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, 
limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça 
Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 
e 53, III, e, do CPC/2015); 

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as 
causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);  
iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito 
contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de 
situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta 
do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 
4º, da Lei n. 12.153/2009). 

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na 
Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, 
instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de 
processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.  
Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência 
exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, 
especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas 
diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em 
consequência: 

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 
Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em 
juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou 
implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar; 

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento 
nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente 
intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro; 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=I&cod_tema_inicial=10&cod_tema_final=10
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=I&cod_tema_inicial=10&cod_tema_final=10
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iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes 
originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 
poderão prosseguir normalmente no referido juízo; 

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: 
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do 
domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. 

Data da publicação do acórdão: 29/11/2021 

NOS PRÓXIMOS TÓPICOS SÃO DISPOBILIZADAS INFORMAÇÕES, EVENTOS E   

PROGRAMAÇÔES REFERENTES AOS PRECEDENTES QUALIFICADOS 

NOTÍCIAS 

17/11/2021 Não há incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a pessoa 
física  

18/11/2021 Primeira Seção decidirá sobre parâmetros para fixação da base de cálculo do ITBI 

23/11/2021 Repetitivo: contestação só deve ser analisada após cumprimento da liminar de busca e 
apreensão 

25/11/2021 Multa não impede extinção da punibilidade para condenado que não pode pagar 

25/11/2021 STJ definirá se tamanho de propriedade afeta regime de economia familiar para fins de 
aposentadoria rural 

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

PRECEDENTES NAS MÍDIAS 

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

25/11/2021 Repetitivo: contestação só deve ser analisada após cumprimento da liminar de busca e 
apreensão  

29/11/2021 Multa não impede extinção da punibilidade para condenado que não pode pagar 

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

26/11/2021 Primeira Seção decidirá sobre parâmetros para fixação da base de cálculo do ITBI 

26/11/2021 STJ definirá se tamanho de propriedade afeta regime de economia familiar para fins de 
aposentadoria 

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

26/11/2021 Tema 973: Honorários Advocatícos (Episódio 9)  
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/17112021-Nao-ha-incidencia-de-IR-sobre-juros-de-mora-no-pagamento-de-verba-alimentar-a-pessoa-fisica--.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/17112021-Nao-ha-incidencia-de-IR-sobre-juros-de-mora-no-pagamento-de-verba-alimentar-a-pessoa-fisica--.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18112021%20Primeira-Secao-decidira-sobre-parametros-para-fixacao-da-base-de-calculo-do-ITBI.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05112021-Segunda-Secao-considera-valida-cobertura-de-invalidez-vinculada-a-perda-total-da-autonomia-do-segurado.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/05112021-Segunda-Secao-considera-valida-cobertura-de-invalidez-vinculada-a-perda-total-da-autonomia-do-segurado.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23112021-Repetitivo-contestacao-so-deve-ser-analisada-apos-cumprimento-da-liminar-de-busca-e-apreensao.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23112021-Repetitivo-contestacao-so-deve-ser-analisada-apos-cumprimento-da-liminar-de-busca-e-apreensao.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24112021-Multa-nao-impede-extincao-da-punibilidade-para-o-condenado-que-nao-pode-pagar.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25112021-STJ-definira-se-tamanho-de-propriedade-afeta-regime-de-economia-familiar-para-fins-de-aposentadoria-rural.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25112021-STJ-definira-se-tamanho-de-propriedade-afeta-regime-de-economia-familiar-para-fins-de-aposentadoria-rural.aspx
mailto:nugepnac@stj.jus.br
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=-3ha5MWOaR4&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=-3ha5MWOaR4&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=yrJPbxOee5E&list=PL4p452_ygmse_KpB10DJseTsMonjn0o5g&index=56
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=RN3ssfueK44&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=8OjPqq8kTyE&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8OjPqq8kTyE&list=PL4p452_ygmsf-GLhaKlFKNWnVa7HHmrWQ&index=17
https://open.spotify.com/episode/5UXCTxQ2uJiKZoqBrB2dmZ?si=fYueq0xCTbiWUIO6VBp9Mw&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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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 
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