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Boletim NUGEP 10/2019                                                                                            01/09/2019 a 15/09/2019          
 

 
 

O atual Código de Processo Civil Brasileiro, tem exigido uma intensa integração entre as diversas instâncias do 

Poder Judiciário. O NUGEP do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da importância da difusão das 

informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim 

NUGEP, que contêm informações resumidas sobre os Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos 

Especiais Repetitivos, Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidentes de Assunção de 

Competência. O NUGEP disponibiliza, através do boletim periódico, de forma resumida e organizada por matéria, 

uma nova ferramenta de consulta rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de 

Assunção de Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 

 

SUMÁRIO 

 

Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral  

Tema 203 – Trânsito em Julgado – (Paradigma RE 597.285) - Há Repercussão Geral ......................................................................... 2 

Tema 285 – Acórdão Publicado – (Paradigma RE 632.212) - Há Repercussão Geral ........................................................................... 2 

Tema 455 – Aguardada Substituição de Paradigma – (Paradigma RE 611.585) – Há Repercussão Geral …........................................ 3 

Tema 725 – Acórdão de Mérito Publicado – (Paradigma RE 958.252) – Há Repercussão Geral .......................................................... 3 

Tema 884 – Acórdão de Mérito Publicado  – (Paradigma RE 928.902) - Há Repercussão Geral .......................................................... 4 

Tema 918 – Acórdão de Mérito Publicado  – (Paradigma RE 940.769) - Há Repercussão Geral  …..................................................... 4 

Tema 932 – Mérito Julgado – (Paradigma RE 828.040) - Há Repercussão Geral …............................................................................. 5 

Tema 967 – Acórdão de Mérito Publicado – (Paradigma RE 1.054.110) - Há Repercussão Geral ........................................................ 5 

Tema 1048 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – (Paradigma RE 1.187.264) - Há Repercussão Geral ….............................. 6 

 

Superior Tribunal de Justiça – Recursos Repetitivos 

Tema 963 – Acórdão Publicado – (Paradigmas REsp 1.583.323/PR e REsp 1.576.254/RS) …............................................................. 6 

Tema 996 – Mérito Julgado – (Paradigma REsp 1.729.593/SP) ….......................................…............................................................. 7 

Tema 1007 – Acórdão Publicado – (Paradigmas REsp 1.674.221/SP e REsp 1.788.404/PR)…............................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



2 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado  

Tema: 203 

Questão Submetida a Julgamento: Sistema de reserva de vagas, como forma de ação afirmativa de 

inclusão social, estabelecido por universidade.  

Tese Firmada: É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de 

reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior 

público.  

RE 597285 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data do Trânsito em Julgado: 20/06/2019 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 02/09/2019 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento do Recurso Extraordinário  

Tema: 285 

Questão Submetida a Julgamento: Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de 

poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano 

Collor II.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

RE 632212 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data da Decisão Instaurada: 09/04/2019 

Data da Publicação da decisão: 03/09/2019 
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Repercussão Geral 

Aguardada Substituição de Paradigma 

Tema: 455 

Questão Submetida a Julgamento: Exigência de pagamento de caução para o exercício da profissão 

de leiloeiro.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

RE 611585 

Relator: Min. Marco Aurélio 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 725 

Questão Submetida a Julgamento: Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da 

empresa.  

Tese Firmada: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 

jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante.  

RE 958252 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 13/09/2019 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado  

Tema: 884 

Questão Submetida a Julgamento: Imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente 

sobre bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, mas que não 

se comunicam com o patrimônio desta, porque integrados ao Programa de Arrendamento Residencial 

– PAR, criado e mantido pela União, nos termos da Lei 10.188/2001.  

 Tese Firmada: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de 

 Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade 

 tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.  

RE 928902 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da Publicação do Acórdão: 12/09/2019 

 

________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado  

Tema: 918 

Questão Submetida a Julgamento: Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece 

impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou 

per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela 

Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional).  

 Tese Firmada: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de 

 sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma 

 estabelecida por lei nacional  

RE 940769 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 12/09/2019 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 932 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por 

danos decorrentes de acidentes de trabalho.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

RE 828040 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Julgamento de Mérito: 05/09/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 967 

Questão Submetida a Julgamento: Proibição do uso de carros particulares para o transporte 

remunerado individual de pessoas.  

Tese Firmada: 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por 

motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e 

da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do 

transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar 

os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).  

RE 1054110 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da Publicação do Acórdão: 06/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

 Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

RE 1187264 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 04/09/2019 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 963 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se o cabimento da execução regressiva proposta pela 

ELETROBRÁS contra a UNIÃO em razão da condenação das mesmas ao pagamento das diferenças 

na devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica ao PARTICULAR 

CONTRIBUINTE da exação.  

Tese Firmada: Não há direito de regresso portanto não é cabível a execução regressiva proposta pela 

ELETROBRÁS contra a UNIÃO em razão da condenação das mesmas ao pagamento das diferenças 

na devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica ao PARTICULAR 

CONTRIBUINTE da exação.  

REsp 1583323/PR 

REsp 1576254/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 03/10/2016 

Data do Julgamento: 26/06/2019 

Data da Publicação do Acórdão: 04/09/2019 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600381884
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201503258482
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DIREITO CIVIL 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 996 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se: 1.1) na aquisição de unidades autônomas futuras, 

financiadas na forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e inteligível, 

o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel. 1.2) o atraso da 

entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a 

obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, 

que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, 

correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada. 1.3) 

é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", 

ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da 

unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4) o descumprimento do prazo de entrega de 

imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, faz cessar a 

incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído por indexador geral, salvo quando este último 

for mais gravoso ao consumidor. 

Tese Firmada: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá 

estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o 

acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do 

imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com 

base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse 

direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo 

equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, 

incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base 

em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo 

IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.  
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REsp 1729593/SP 

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Data da Afetação: 18/09/2018 

Data do Julgamento: 11/09/2019 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1007 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no 

art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido 

antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.  

Tese Firmada: O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida 

por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, 

§ 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo.  

REsp 1674221/SP 

REsp 1788404/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da Afetação: 22/03/2019 

Data do Julgamento: 14/08/2019 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800572039
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701205490
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803408264

