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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 CIVIL 

 
 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 882 

Questão Submetida a julgamento: Questão referente à validade da cobrança de taxas de 

manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora 

de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que 

instituiu o encargo.  

Tese Firmada: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os 

não associados ou que a elas não anuíram.  

REsp 1280871/SP   

REsp 1439163/SP  

Data da afetação: 09/09/2014 

Data do julgamento: 11/03/2015 

Data da Publicação de Acórdão: 22/05/2015 

Data do trânsito em julgado: 12/06/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201101896590
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201400379700


 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito julgado  

Tema: 936 

Questão Submetida a julgamento: Definir, em demandas envolvendo revisão de benefício do 

regulamento do plano de benefícios de previdência privada complementar, se o patrocinador 

também pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada.  

Tese firmada: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam 

participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano 

previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em 

virtude de sua personalidade jurídica autônoma.  

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual 

ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.  

REsp 1370191/RJ  

Data da afetação: 04/08/2015 

Data do julgamento: 13/06/2018 

 

 
 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito julgado  

Tema: 960 

Questão Submetida a julgamento: Discute-se a validade da transferência ao consumidor da 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no 

âmbito do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.  

Tese firmada: Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a 

cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde 

que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor 

da comissão de corretagem.  

REsp 1601149/RS  

Data da afetação: 20/09/2016 

Data do julgamento: 13/06/2018 

REsp 1602042/RS  

Data da afetação: 03/04/2017 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201300477173
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601361027
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601397813


 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito julgado  

Tema: 968 

Questão Submetida a julgamento: i. Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios 

na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício; 

ii. taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior.  

Tese firmada: Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.  

REsp 1552434/GO  

Data da afetação: 02/02/2017 

Data do julgamento: 13/06/2018 

REsp 1579250/GO  

Data da afetação:  24/04/2017 

 

 

 

DIREITO PENAL 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito julgado  

Tema: 992 

Questão Submetida a julgamento: É possível o cumprimento da medida socioeducativa até os 

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

Tese firmada: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem 

na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não 

atingida a idade de 21 anos.  

REsp 1705149/RJ  

REsp 1717022/RJ  

Data da afetação: 26/03/2018 

Data do julgamento: 13/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502069900
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600150060
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702692923
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703341796


DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Julgamento de Mérito 

Tema: 470 

Tese firmada: É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha de 

salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3º, § 2º, da Lei 7.787/1989, 

mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998. 

RE 599309  

Relator: Min. Ricardo Lewandowski   

Data de julgamento do mérito: 06/06/2018  

 

  

 

 

 

 

Julgamento de Mérito 

Tema: 515 

Tese firmada: É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições sociais 

incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente 

equiparáveis.  

RE 656089   

Relator: Min. Dias Toffoli   

Data de julgamento do mérito: 06/06/2018  

 

 

 

 

 

 

Julgamento de Mérito 

Tema: 665 

Tese firmada: São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 

72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das 

EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.  

RE 578846  

Relator: Min. Dias Toffoli   



Data de julgamento do mérito: 06/06/2018  

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 998 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista 

íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana 

e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem.  

ARE 959620  

Relator: Min. Dias Toffoli   

Data do reconhecimento de existência de repercussão geral: 01/06/2018  

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 999 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, inc. 

III, 5º, caput, incs. V e X, 37, § 5º, e 225, § 3º, da Constituição da República, a imprescritibilidade da 

pretensão de reparação civil de dano ambiental.  

RE 654833/AC  

Relator: Min. Alexandre de Moraes   

Data de reconhecimento de repercussão geral: 01/06/2018  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4956054
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4956054

