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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 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. 
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APRESENTAÇÃO 



STF – REPERCUSSÃO GERAL 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 385 

Questão submetida a julgamento: Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade 

de economia mista ocupante de bem público. 

Tese Firmada: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a 

empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica 

com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.  

RE 594015  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito Em Julgado: 20/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

Tema: 525 

Questão submetida a julgamento: Competência legislativa municipal para dispor sobre a 

obrigatoriedade de prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de compras por 

supermercados ou similares.  

Tese Firmada: São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação 

de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre 

iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da Constituição).  

RE 839950 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento de Mérito: 24/10/2018 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2642811


 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 541 

Questão submetida a julgamento: Exercício do direito de greve por policiais civis.  

Tese Firmada: 1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos 

policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 

- É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das 

carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da 

categoria  

ARE 654432  

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Trânsito Em Julgado: 04/10/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

Tema: 561 

Questão submetida a julgamento: Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação 

civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público.  

Tese Firmada: O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa 

anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público.  

RE 409356  

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento de Mérito: 25/10/2018 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4128634
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2642811


 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão Publicado 

Tema: 832 

Questão submetida a julgamento: Direito de vereador, enquanto parlamentar e cidadão, a obter 

diretamente do chefe do Poder Executivo informações e documentos sobre a gestão municipal.  

Tese Firmada: O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito 

fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso 

XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito  

RE 865401  

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito: 25/04/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 19/10/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

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 do Julgamento de Mérito: 17/10/2018 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4709214
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4882888


 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão Geral 

Tema: 1012 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços – ICMS - na venda de automóveis integrantes do ativo imobilizado de 

empresas locadoras de veículos adquiridos diretamente das montadoras, independentemente de a 

compra ter ocorrido em prazo inferior a um ano.  

RE 1025986  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Reconhecimento de Repercussão Geral: 19/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão Geral 

Tema: 1013 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à nulidade de procedimento licitatório de 

outorga de permissão para exploração de serviço de radiodifusão comercial no qual, com amparo nas 

disposições do Decreto nº 52.795/1963, se fixaram percentuais mínimos e máximos a serem 

observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e 

jornalísticos locais.  

RE 1070522  

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Reconhecimento de Repercussão Geral: 19/10/2018 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5132547
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5250947


 

 

 

 

Repercussão Geral 

Sem Repercussão – Questão Infraconstitucional 

Tema: 1014 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à definição da base de cálculo do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).  

RE 1162883  

Relator: Min. Presidente  

Data do Julgamento: 26/10/2018 

 

STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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 

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.  

Tese Firmada: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis 

no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado 

declarar ter ocorrido a suspensão da execução.  

REsp 1340553/RS  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 31/08/2012 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5250947
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933


 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.  

Tese Firmada: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável.  

REsp 1340553/RS  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.  

Tese Firmada: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a 

interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.  

REsp 1340553/RS  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933


 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.  

Tese Firmada: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável.  

REsp 1340553/RS  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 31/08/2012 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.  

Tese Firmada: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer 

intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto 

a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.  

REsp 1340553/RS  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933


Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 31/08/2012 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.  

Tese Firmada: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer 

intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto 

a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.  

REsp 1340553/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 31/08/2012 

Data do Julgamento: 12/09/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 16/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Inclusão de Paradigmas Afetados 

Tema: 961 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, 

em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que 

não é extinta.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201691933


REsp 1764349/SP 

REsp 1764405/SP   

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data da Afetação: 15/10/2018 

 

DIREITO CIVIL 

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 967 

Questão Submetida a julgamento: Efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de 

consignação em pagamento.  

Tese Firmada: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao 

julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo 

obrigacional.  

REsp 1108058/DF  

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti 

Data da Publicação do Acórdão: 23/10/2018 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

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 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802301305
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802304675
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200802774162


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  

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca 

Data da Afetação: 23/04/2018 

Data do Julgamento: 22/08/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 03/09/2018 

Data do Trânsito em Julgado: 16/10/2018 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Paradigma Afetado 

Tema: 997 

Questão Submetida a julgamento: Legalidade do estabelecimento, por atos infralegais, de limite 

máximo para a concessão do parcelamento simplificado, instituído pela Lei 10.522/2002.  

REsp 1679536/RN  

REsp 1724834/SC  

REsp 1728239/RS  

Relator: Min. Herman Benhamin 

Data da Afetação: 16/10/2018 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Paradigma Afetado 

Tema: 998 

Questão Submetida a julgamento: Possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins 

de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não 

acidentária.  

REsp 1759098/RS  

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703061920
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701443268
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800097699
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800424461
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802044549


Data da Afetação: 17/10/2018 


