
Edição 1 – Fevereiro/2022 - Parte 1  

1 DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.1  Agravo  interno.  Falta  de  impugnação  de  capítulos  autônomos  e/ou  independentes  da

decisão  monocrática  agravada.  Preclusão  da  matéria  não  impugnada.  Súmula  182/STJ.

Inaplicabilidade.

A falta de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão

monocrática que aprecia o recurso especial ou agravo em recurso especial apenas conduz à

preclusão da matéria não impugnada, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.

STJ,  EREsp  1.424.404-SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  Corte  Especial,  por  unanimidade,

julgado em 20/10/2021.

1.2  Decisão  sobre  instrução  probatória.  Matéria  excluída  do  sistema  de  preclusão.

Impugnação  por  agravo  de  instrumento  e  por  mandado  de  segurança.  Impossibilidade.

Impugnação diferida pela via da apelação.

As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de

instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da

apelação.
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STJ,  RMS  65.943-SP,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  por

unanimidade, julgado em 26/10/2021.

1.3 Comprovação de tempestividade. Ato de interposição do recurso. Ausência de expediente

no  Tribunal  de  origem.  Remissão  a  link de  site  da  Corte  a  quo.  Insuficiência.

A mera  remissão  a  link de  site  do  Tribunal  de  origem  nas  razões  recursais  é

insuficiente para comprovar a tempestividade de recurso.

STJ,  AgInt  nos  EDCL  no  REsp  1.893.371-RJ,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,

Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021.

1.4  Ação  popular.  Especificidades.  Caso  concreto.  Mensuração  do  proveito  econômico.

Impossibilidade.Honoráriosadvocatícios.Equidade.

Os honorários advocatícios devem ser  fixados com base em equidade fora das

hipóteses  do  art.  85,  §  2º,  do  CPC/2015.Os  honorários  advocatícios  devem ser

fixados com base em equidade fora das hipóteses do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

STJ,  REsp  1.885.691-RS,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  por

unanimidade, jugado em 26/10/2021.
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1.5 Ação de interdição.  Art.  750 do CPC/2015.  Petição inicial.  Laudo médico.  Documento

necessário  à  propositura  da  ação.  Impossibilidade  da  juntada.  Flexibilização  admitida.

Princípio do acesso à justiça. Audiência de justificação. Cabimento.

O laudo médico, previsto no art. 750 do CPC/2015 como necessário à propositura

da ação de interdição,  pode ser  dispensado na hipótese em que o interditando

resiste em se submeter ao exame.

STJ, REsp 1.933.597-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

1.6  Cumprimento de  sentença.  Natureza cível.  Pesquisa de  ativos.  Expedição de  ofício  ao

Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil - CCS/Bacen.

Possibilidade.

É possível a determinação de consulta ao CCS-Bacen em cumprimento de sentença

de natureza cível com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor.

STJ, REsp 1.938.665-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

1.7  Ação  de  busca  e  apreensão.  Inadimplemento  de  contrato  de  financiamento

garantido por alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário. Juntada do original

do título. Necessidade.
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É necessária a juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de

busca  e  apreensão,  ajuizada  em  virtude  do  inadimplemento  de  contrato  de

financiamento garantido por alienação fiduciária.

STJ, REsp 1.946.423-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

1.8 Incidente de Assunção de Competência (IAC). Competência. Juizado Especial da Fazenda

Pública. Vara Especializada da Justiça Comum. Comarcas diversas. Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA). Estatuto do Idoso. Lei da Ação Civil Pública (LACP). Código de Defesa

do  Consumidor  (CDC).  Código  de  Processo  Civil  (CPC).  Lei  dos  Juizados  Especiais  da

Fazenda  Pública.  Ato  normativo  local.  Alteração  de  competência  absoluta.  Vedação  de

faculdade de ajuizamento da ação na comarca de domicílio do autor. Ilegalidade. Resolução n.

9/2019/TJMT.  Alteração  de  competência  normatizada  em  lei  federal  com  a  consequente

redistribuição redistribuição dos feitos. Inaplicabilidade. IAC 10.

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:
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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 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 
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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;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas
partes originariamente 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.

STJ, REsp 1.896.379-MT, Rel.  Min.  Og Fernandes,  Primeira Seção,  por  unanimidade,

julgado em 21/10/2021. (IAC 10)

1.9 Medida cautelar.  Cumprimento parcial.  Trintídio legal.  Art.  308 do CPC/2015.  Termo

inicial da fluência do prazo para propositura da ação principal. Necessidade de cumprimento

total da medida imposta.

A contagem do prazo de 30 (trinta)  dias previsto no art.  308 do CPC/2015 para

formulação do pedido principal se inicia na data em que for totalmente efetivada a

tutela cautelar.
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STJ,  REsp 1.954.457-GO, Rel.  Min.  Moura Ribeiro,  Terceira  Turma, por  unanimidade,

julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.

1.10 Astreintes. Execução provisória antes da sentença de mérito. Possibilidade. Art. 537, § 3º,

do CPC/2015.

À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento

do REsp 1.200.856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a

execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de

mérito.

STJ, REsp 1.958.679-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade,

julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

1.11  Ação  civil  pública.  Legitimidade.  Associações.  Apresentação  do  rol  de  filiados.

Substituição processual. Desnecessidade.

É desnecessária a apresentação nominal do rol de filiados para o ajuizamento de

Ação Civil Pública por associação.

STJ, REsp 1.325.857-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por maioria,

julgado em 30/11/2021.
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1.12  Honorários  advocatícios.  Base  de  cálculo.  Condenação.  Art.  20,  §  3º,  do  CPC/1973.

Trânsito  em julgado.  Alteração  para  proveito  econômico.  Impossibilidade.  Ofensa à  coisa

julgada.

A substituição,  na fase de cumprimento de sentença,  do parâmetro da base de

cálculo  dos  honorários  advocatícios  -  de  valor  da  condenação  para  proveito

econômico - ofende a coisa julgada.

STJ, AR 5.869-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, por maioria,

julgado em 30/11/2021.

1.13 Honorários advocatícios contratuais. Pactuação no instrumento de mandato.

Possibilidade. Pedido de destaque de honorários. Art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

Expressa autorização do outorgante do mandato. Desnecessidade.

É cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio instrumento

de mandato.

STJ,  REsp 1.818.107-RJ,  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina,  Primeira  Turma,  por  unanimidade,

julgado em 07/12/2021.

1.14 Penhora. Garantia parcial do débito. Inscrição do nome do executado em cadastros de

inadimplentes. Possibilidade.
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Na hipótese de haver garantia parcial do débito, o juiz pode determinar, mediante

requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de

inadimplentes.

STJ, REsp 1.953.667-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 07/12/2021.

2 DIREITO ADMINISTRATIVO

2.1 Veículo de propriedade de pessoa jurídica. Multa pela não indicação do condutor infrator.

Dupla notificação. Necessidade. Uma na lavratura do auto de infração e outra na imposição

da penalidade. Art. 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro. Tema 1097.

Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo,

fundamentada  na  ausência  de  indicação  do  condutor  infrator,  é  obrigatório

observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a

segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281

e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, REsp 1.925.456-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade,

julgado em 21/10/2021. (Tema 1097)
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2.2 Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Restrições financeiras

impeditivas.  Situações  excepcionais.  RE  598.099/MS.  Inocorrência.  Não  nomeação  dos

aprovados. Ilegalidade.

Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso

público  devem  ficar  comprovadas  as  situações  excepcionais  elencadas  pelo

Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, não sendo suficiente a alegação de

estado das  coisas  -  pandemia,  crise  econômica,  limite  prudencial  atingido  para

despesas com pessoal -, tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado

limite prudencial.

STJ, RMS 66.316-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª

Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021.

2.3 Processo Administrativo. Reversão de anistia de militar. Notificação por edital. Prejuízo

para exercício da ampla defesa. Nulidade reconhecida.

Em  processo  administrativo,  a  notificação  por  edital  reserva-se  exclusivamente

para as hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido;

ou, c) interessado com domicílio indefinido.

STJ, MS 27.227-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado

em 27/01/2021.
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2.4 Fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. Uso off label. Vedação.

O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label,  salvo

autorização da ANVISA.

STJ, PUIL 2.101-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado

em 10/11/2021.

2.5  Servidor  público.  Processo  disciplinar.  Sanção.  Dosimetria.  Controle  de  legalidade.

Possibilidade. Penalidade de suspensão. Prazo máximo. Tempo de experiência.  Ilegalidade.

Antecedentes funcionais. Valoração negativa. Condenação anterior. Necessidade.

É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo,

anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados

como negativos na dosimetria da sanção disciplinar.

STJ, MS 22.606-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado

em 10/11/2021.

2.6  A  norma  de  edital  que  impede  a  participação  de  candidato  em  processo  seletivo

simplificado em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência administrativa fere o

princípio da razoabilidade.
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Contratação  temporária  de  pessoal.  Processo  seletivo  simplificado.  Exclusão

automática  de  candidato.  Vínculo  anterior  extinto  por  conveniência  da

administração. Regra editalícia desarrazoada.

STJ, RMS 67.040-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em

23/11/2021.

2.7  Empréstimo  consignado.  Servidor público.  Óbito  do  consignante.  Extinção  do  débito.

Impossibilidade.  Inaplicabilidade da Lei  n.  1.046/1950 aos  servidores  públicos  estaduais  e

municipais.

A Lei n. 1.046/1950 não ampara a extinção do débito de empréstimo consignado em razão do

óbito de servidor público estadual ou municipal.

STJ, REsp 1.835.511-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em

07/12/2021, DJe 10/12/2021.

3 DIREITO DO CONSUMIDOR

3.1  Medicamento  não  registrado  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária.

ANVISA.  Importação  excepcionalmente  autorizada  pela  ANVISA.  Cobertura  pela

operadora de plano de saúde. Obrigatoriedade. Tema 990. Distinguishing.
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É de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, o medicamento que,

apesar de não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente

autorizada pela referida Agência Nacional.

STJ, REsp 1.943.628-DF, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

3.2 Responsabilidade civil.  Invasão de  hacker à conta de e-mail. Transferência de  bitcoins.

Danos materiais. Nexo de causalidade não configurado.

O  provedor  de  aplicações  que  oferece  serviços  de  e-mail  não  pode  ser

responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da transferência de  bitcoins

realizada por hacker.

STJ, REsp 1.885.201-SP, Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  Terceira Turma, por  unanimidade,

julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

3.3 Vulnerabilidade do consumidor. Contrato de empréstimo. Impugnação de autenticidade

de assinatura. Ônus da prova. Instituição Financeira. Tema 1061.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura

constante  em contrato bancário juntado ao processo pela  instituição financeira,

caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
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STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade,

julgado em 24/11/2021. Tema 1061.
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