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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 traz informações resumidas sobre os Recursos Especiais 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 organizado por 

matéria, uma nova ferramenta de consulta rápida as 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 

 
 
 

 

 

 

 

 Recurso Especial Repetitivo 

Afetado  

Tema 991 

Questão Submetida a julgamento: Se é ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo 

para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.  

Informações complementares: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 14/03/2018 e finalizada 

em 20/03/2018.Os processos afetados neste Tema integram a Controvérsia n. 41/STJ. 

Orientações encaminhadas pelo Gabinete do ministro relator relacionadas ao tema: 

- a ordem de suspensão abrange todos os processos pendentes em tramitação no território nacional, 

nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme consta dos acórdãos proferidos nos recursos 

especiais vinculados ao tema; 

- os processos com réu preso não deverão ser suspensos; 

- a afetação se restringe à arma de fogo.  

Há determinação de suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, 

II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe de 26/03/2018)  

REsp 1708301/MG 

REsp 1711986/MG 

Data da afetação: 26/03/2018  

Sobrestamento: Código-unificado para ser utilizado nos sistemas judiciais:  11975 

 

APRESENTAÇÃO 

DIREITO PENAL 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702916915
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703139414


 

 

 

 

 Recurso Especial Repetitivo 

Afetado  

Tema 992 

Questão submetida a julgamento: É possível o cumprimento da medida sócio educativa até os 

21 anos de idade, aplicada a adolescente em razão de fato praticado durante a menoridade. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão nacional do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe de 26/03/2018)  

 REsp 1705149/RJ  

REsp 1717022/RJ  

Data da afetação: 26/03/2018 

Sobrestamento: Código-unificado para ser utilizado nos sistemas judiciais:  11975 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema 157 

Tese firmada: Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de 

descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas 

Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.  

Informações complementares: Há determinação de sobrestamento dos processos com recurso 

especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na origem e/ou no STJ 

(acórdão publicado no DJe de 01/12/2017).  

REsp 1688878/SP   

REsp 1112748/TO  

REsp 1709029/MG    

Data do acórdão publicado: 04/04/2018 

Sobrestamento: Código-unificado para ser utilizado nos sistemas judiciais:  11975 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702692923
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703341796
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702016211
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200900566326
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702518799


 

 

 

 

 

 Recurso Especial Repetitivo 

Afetado 

Tema 929  

Questão submetida a julgamento: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em 

dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.  

Informações complementares: O Ministro Relator proferiu, em 27/10/2016, despacho no REsp 

1.585.736/RS para informar que: "[...] a afetação conjunta deste recurso especial não alterou a 

abrangência da ordem de suspensão determinada nos autos do recurso principal (REsp 

1.517.888/SP, fls. 274/275), ficando limitada, portanto, aos recursos especiais em trâmite, nos 

termos do art. 543-C, § 1º, do CPC/1973, então vigente."  

REsp 1585736/RS  

Data da afetação: 14/09/2016 

Sobrestamento: Código-unificado para ser utilizado nos sistemas judiciais:  11975 

 

 

 

 

 

 

 Incidente de Assunção de Competência 

Admitido 

Tema 04 

Questão submetida a julgamento: Definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos 

institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97) - a 

sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, se é 

ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio 

e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores 

de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos.  

REsp 1610728/RS 

Data da admissão: 16/04/2018 

DIREITO CONSUMEIRISTA 

DIREITO CIVIL 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500304054
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601710999

