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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 passou a disponibilizar 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 

 

DIREITO  ADMINISTRATIVO  

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

Tema: 283 

Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.116.364/PI, acórdão 

publicado no DJe de 10/09/2010 que se propõe a revisar: Para aferir a incidência dos juros 

compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim 

como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 

2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do 

Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

Tema: 282 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035


Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.116.364/PI, acórdão 

publicado no DJe de 10/09/2010 que se propõe a revisar: Para aferir a incidência dos juros 

compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim 

como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-

A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de 

juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações 

ocorridas após a sua vigência.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

Tema: 281 

Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.116.364/PI, acórdão 

publicado no DJe de 10/09/2010 que se propõe a revisar: São indevidos juros compensatórios quando 

a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou 

futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se 

situa a propriedade.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

Tema: 280 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035


Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.116.364/PI, acórdão 

publicado no DJe de 10/09/2010 que se propõe a revisar: A eventual improdutividade do imóvel não 

afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de 

ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do 

imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o 

recebimento do seu valor à vista.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

Tema: 126 

Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.111.829/SP, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski, quanto à questão referente à ação de 

desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão recorrido decidiu que os juros 

compensatórios correspondem a 6% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.111.829/SP, acórdão 

publicado no DJe de 25/05/2009 que se propõe a revisar: Nas ações de desapropriação, os juros 

compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 

6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do 

Supremo Tribunal Federal.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado – Possível Revisão de Tese 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035


Tema: 184 

Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.114.407/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, quanto à fixação da verba honorária 

em 10% a recair sobre a diferença entre a oferta e o montante fixado a título de indenização.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.114.407/SP, acórdão 

publicado no DJe de 18/12/2009 que se propõe a revisar: O valor dos honorários advocatícios em 

sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 

3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a 

indenização imposta judicialmente.  

Pet 12344/DF  

Data da afetação: 04/09/2018 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Paradigma Desafetado 

Tema: 910 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a legitimidade passiva das empresas que arremataram 

ações do leilão regido pelo Edital de Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de 

complementação de ações na hipótese em que as ações originárias tenham sido subscritas na 

TELEBRAS.  

Tese Firmada: Legitimidade passiva da TELEBRAS, bem como das companhias cindendas (ou 

sucessoras destas), para a ação de complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias 

tenham sido emitidas pela TELEBRAS.  

REsp 1651823/SP  

Processo Desafetado: 05/09/2018 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 566   

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700228230


Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): qual o pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública que 

inaugura o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF.  

Resp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 567   

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): Se o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado aos outros 5 

(cinco) anos de arquivamento pode ser contado em 6 (seis) anos por inteiro para fins de decretar a 

prescrição intercorrente.  

REsp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 568  

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): quais são os obstáculos ao curso do prazo prescricional da 

prescrição prevista no art. 40, da LEF.  

REsp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035


Tema: 569  

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho 

que determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1º) ilide a decretação da prescrição 

intercorrente.  

REsp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 570 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho 

que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2º) ilide a decretação da prescrição 

intercorrente.  

REsp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 571 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição 

intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da 

Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho 

que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º) 

ilide a decretação da prescrição intercorrente.  

REsp 1340553/RS  

Data do Julgamento de Mérito: 12/09/2018 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802308035


 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 993 

Questão Submetida a julgamento: (Im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como 

primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS.  

Tese Firmada: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado 

para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, 

porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja 

precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída 

antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os 

reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado 

que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de 

penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.  

REsp 1710674/MG 

Data da afetação: 23/04/2018 

Data do Julgamento: 22/08/2018 

Data da Publicação: 03/09/2018 

 

DIREITO CIVIL 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Cancelado 

Tema: 935 

Questão Submetida a julgamento: Discussão quanto: 1. à possibilidade de se determinar à 

instituição financeira a exibição incidental de contrato bancário no curso de demanda revisional; 2. às 

consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à taxa de juros remuneratórios; 

3. à “necessidade de prova de erro no pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples 

do indébito”; 4. à “possibilidade de compensação do crédito decorrente da procedência da revisional 

com o débito decorrente do contrato”.  

Resp 1644767/RS 

Relator: Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465089
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465089


Processo Desafetado em: 12/09/2018 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Informação do Supremo Tribunal Federal  

Tema: 394 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 167, 

II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de determinar-se pagamento 

imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação 

econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de 

Estado da Justiça. 

Tese Firmada: 1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou 

determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo 

previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e 

violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamentos destinados ao pagamento das 

indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de 

caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na 

ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União 

promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. 

Informação NUGEP: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, acolheu os 

embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que os valores retroativos 

previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.  

RE 553710 

Relator: Min. Dias Toffoli  

Data de publicação do acórdão dos Embargos de Declaração: 24/08/2018  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Inexistência de Repercussão Geral  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4700222


Tema: 1007 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à impossibilidade de redução dos 

vencimentos de prestador de serviço no exterior, com regime convertido compulsoriamente nos 

termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no momento de sua 

transferência para o Brasil.  

RE 862668  

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Reconhecimento da Inexistência de Repercussão Geral: 07/09/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Inexistência de Repercussão Geral  

Tema: 1008 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 40 e 

195, § 5º, da Constituição da República, a impossibilidade de incorporação do adicional de 

interiorização aos proventos de policial militar que tenha prestado serviço no interior do Estado. 

RE 1132478 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Reconhecimento da Inexistência de Repercussão Geral: 14/09/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito  

Tema: 822 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de o ensino domiciliar (homeschooling), 

ministrado pela família, ser considerado meio lícito de cumprimento do dever de educação, previsto 

no art. 205 da Constituição Federal.  

RE 888815 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data de Julgamento do Mérito: 12/09/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4700222
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4700222
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4700222


_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 149 

Questão submetida a julgamento: Competência para processar e julgar causa que envolve 

contribuição previdenciária instituída pelo Estado membro incidente sobre complementação de 

proventos e de pensões por ele paga.  

Tese firmada: Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a 

incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos  

RE 594435 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de Publicação do Acórdão de Mérito: 03/09/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4192182

