
 

 
 
 
 
 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

2.ª VICE-PRESIDÊNCIA   

5ª AV. DO CAB, Nº 560, SALA 106 ANEXO – SALVADOR/BA 
CEP: 41745971   

 

 

 

 

INFORMATIVO Nº. 06 - NURER 
 
 

RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – Principais Julgados (21/09/2015 a 31/12/2015) 
 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
 

624 As receitas auferidas a título de mensalidades 
dos alunos de instituições de ensino sem fins 
lucrativos são decorrentes de "atividades 
próprias da entidade", conforme o exige a 
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida 
Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 
2º, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. 

REsp 1353111 23/09/2015 18/12/2015 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 
DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS  
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, 
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 
247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. 
MENSALIDADES DE ALUNOS. 
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no art. 14, X, da 
Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim 
de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como 
contraprestação desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia não 
discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que se falar em receitas 
decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. 
estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, 
quadras, campos esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos 
pela entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que não sejam 
exclusivamente os de educação. 
2. O parágrafo § 2º do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende o inciso X do art. 
14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de "receitas relativas às atividades próprias das 
entidades", as contraprestações pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades 
escolares recebidas de alunos. 
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços educacionais. 
Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do próprio serviço para o qual foi 
instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei n.º 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender 
que as receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de 
"atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida 
Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2º, da 
IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. 
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n. 
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3ª TURMA / CSRF / CARF / MF / DF, Rel. Cons. Rodrigo 
Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n. 10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-
002.233, 1ªTO / 4ª CÂMARA / 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Emanuel Carlos Dantas de Assis, 
publicado em 16/08/2013; Processo n. 10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1ªTO / 2ª 
CÂMARA / 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rel. designado Cons. 
Daniel Mariz Gudiño, publicado em 04/02/2014; Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-
000.904, 2ªTO / 2ª CÂMARA / 3ª SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, 
publicado em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e 9303-001.869, 3ª 



TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011; Processo n.15504.019042/2010-09, 
Acórdão 3403-002.280, 3ªTO / 4ª CÂMARA / 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado 
em 01/08/2013; Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2ªTO / 3ª CÂMARA / 3ª 
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em 04/03/2013; Processo: 
15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3ªTO / 4ª CÂMARA / 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. 
Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013; Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84,  3ª 
TURMA / CSRF / CARF / MF, Rel. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012. 
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 
DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 
29/10/2009; Processo: 15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1ªTO / 4ª CÂMARA / 3ª SEJUL / 
CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n. 107 do CARF: "A 
receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 
2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados 
pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532, da 1997". 
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de mensalidades dos 
alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da entidade", 
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2º, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. 
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 
STJ 08/2008. 
 

 
             

DIREITO  ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

615 "A Convenção Regional sobre o 
Reconhecimento de Diploma de Ensino Superior 
na América Latina e no Caribe, aprovada pelo 
Decreto Legislativo n.º 66/77 e promulgada pelo 
Decreto Presidencial n.º 80.419/77, possui nítido 
caráter programático ao determinar que os 
países signatários criem mecanismos para torná-
la efetiva, inexistindo, portanto, determinação 
específica de reconhecimento automático dos 
diplomas. Concluiu-se, no presente julgado, que 
o Decreto nº 80.419/77: 1) não foi revogado pelo 
Decreto n. 3.007/99; 2) não traz norma 
específica que vede o procedimento de 
revalidação dos diplomas que têm respaldo nos 
artigos 48 e 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Brasileira". 

REsp 1215550 23/09/2015 05/10/2015 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA 
OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL 
SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 
1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na 
América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 
80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso 
porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido 
mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua  
promulgação através do Decreto n. 
80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da 
América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da 
República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 13/5/2010). 
2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas 
emitidos em países abarcados pela referida convenção. 
3. "O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de 
disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo 
para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da 
instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade 
condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da 
responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 
4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ n. 8/2008. 



(REsp 1215550/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 
05/10/2015) 

 

 

DIREITO PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

934 "Consuma-se o crime de furto com a posse de 
fato da res furtiva, ainda que por breve espaço 
de tempo e seguida de perseguição ao agente, 
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada." 

REsp 1524450 14/10/2015 29/10/2015 

EMENTA: 
 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO 
CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). 
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a 
adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto 
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja 
possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, 
o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o 
crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de 
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito 
de furto consumado. 
(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 
29/10/2015) 

 
 

DIREITO PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

916 "Consuma-se o crime de roubo com a inversão 
da posse do bem, mediante emprego de 
violência ou grave ameaça, ainda que por breve 
tempo e em seguida a perseguição imediata ao 
agente e recuperação da coisa roubada, sendo 
prescindível a posse mansa e pacífica ou 
desvigiada". 

REsp 1499050 14/10/2015 09/11/2015 

EMENTA: 
 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. 
POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
na Resolução n. 8/2008 do STJ. 
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência 
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e 
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de 
roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante 
violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto 
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do 
crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva,  restabelecer a pena e o regime 
prisional fixados na sentença. 
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/10/2015, DJe 09/11/2015) 

 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO Disponível 



JULGAMENTO: no DJE: 

912 Os produtos importados estão sujeitos a uma 
nova incidência do IPI quando de sua saída do 
estabelecimento importador na operação de 
revenda, mesmo que não tenham sofrido 
industrialização no Brasil. 

EREsp  1403532 14/10/2015 18/12/2015 

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA 
DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA Documento: 53577233 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - 
DJe: 18/12/2015 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça ESTRANGEIRA. FATO GERADOR 
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA 
AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4º, I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I 
E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO N. 7.212/2010). 1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, 
parágrafo único do CTN - que compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 
4º, I, da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 - 
que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por inconstitucionalidade, os produtos 
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento 
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. 2. Não há 
qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do 
estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4º, I, da Lei n. 4.502/64, com a 
permissão dada pelo art. 51, II, do CTN. 3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, 
dupla tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço 
aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do produto 
industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a primeira 
tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem de lucro da empresa estrangeira e a 
segunda tributação recai sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa 
brasileira importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na primeira 
operação apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade, já 
que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira como 
contribuinte de direito do IPI (os limites da soberania tributária o impedem), sendo que a empresa 
importadora nacional brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser 
utilizado como abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito (não-
cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado. 4. Precedentes: REsp. n. 
1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 
1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o 
entendimento contrário veiculado nos EREsp. nº 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, 
Rel. p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA, Primeira Turma, 
Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006. 5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os 
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento 
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil". 6. 
Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

902 "A legislação de regência estabelece que o 
documento hábil a protesto extrajudicial é aquele 
que caracteriza prova escrita de obrigação 
pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a 
sustação de protesto de título, por representar 
restrição a direito do credor, exige prévio 
oferecimento de contracautela, a ser fixada 
conforme o prudente arbítrio do magistrado." 

REsp 1340236 14/10/2015 26/10/2015 

EMENTA: SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO 
CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI  N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO 
IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO 
COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. 
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o 
documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária 
líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do 
credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do 



magistrado. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, 
DJe 26/10/2015) 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

454 Controvérsia: "incidência ou não da contribuição 
social destinada ao PIS e da COFINS sobre 
juros sobre capital próprio, à luz das Leis 
10.637/02 e 10.833/2003 (regime não cumulativo 
de tributação), bem como dos Decretos 
5.164/2004 e 5.442/2005." 

REsp 1200492 14/10/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

920 "Se descumpridas as condições impostas 
durante o período de prova da suspensão 
condicional do processo, o benefício poderá ser 
revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo 
legal, desde que referente a fato ocorrido 
durante sua vigência". 

REsp 1498034 25/11/2015 02/12/2015 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 
IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. 
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO 
DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. 
1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e 
na Resolução n. 8/2008 do STJ. 
PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão 
condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde 
que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 
SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no 
art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais 
(tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do 
sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. 
2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado 
vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 
imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o 
descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. 
3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei 
n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação 
pessoal do acusado. 
4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 
2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o 
prosseguimento da Ação Penal n. 
0037452-56.2008.8.21.0017. 
(REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
25/11/2015, DJe 02/12/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

622 Controvérsia: "necessidade ou não de 
ajuizamento de ação autônoma ou de 

REsp 1111270 25/11/2015 Indisponível 
até a data da 



oferecimento de reconvenção para que o réu 
faça jus à devolução em dobro por cobrança de 
dívida paga (artigo 1.531 do Código Civil de 
1916, atual artigo 940 do Código Civil de 2002)." 

consulta 

EMENTA:  

 
 
 

 REPERCUSSÃO GERAL DO STF – Principais Julgados (21/09/2015 a 31/12/2015) 
 

  

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

853 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos arts. 7º, XXIX, 39 e 114 da Constituição 
Federal, a competência, ou não, da Justiça 
Trabalhista para processar e julgar demanda 
instaurada entre o Poder Público e servidores a 
ele vinculados por contrato de trabalho regido 
pela CLT 

ARE 906491 02/10/2015 06/10/2015 

EMENTA: Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM 
CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho 
processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos 
da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes 
do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos 
tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 
573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece 
para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
 
(ARE 906491 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-201 DIVULG 06-10-2015 PUBLIC 07-10-2015 ) 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

781 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos arts. 5º, XLV, e 14, § 7º, da Constituição 
Federal, o sentido e a abrangência do prazo de 
desincompatibilização de 6 meses previsto no 
art. 14, § 7º, da Carta Magna, notadamente 
quanto à sua aplicação aos pleitos 
suplementares 

RE 843455 07/10/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 
 
  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

856 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos art. 5º, XIII; 93, IX; 97 e 170 da Constituição 
Federal, a necessidade de submissão de 
demanda judicial à regra da reserva de plenário 
na hipótese em que a decisão judicial estiver 

ARE 914045 16/10/2015 18/11/2015 



fundada em jurisprudência do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal ou Súmula deste 
Tribunal. Debate-se, ainda, sobre a 
constitucionalidade de restrições impostas pelo 
Estado ao livre exercício de atividade econômica 
ou profissional, quando aquelas forem utilizadas 
como meio de cobrança indireta de tributos. 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA 
DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO 
STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU 
PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta 
Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de 
demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em 
jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos 
arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem 
reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de 
atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de 
tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, 
reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º 
do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. 
 
(ARE 914045 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 ) 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

349 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 37, caput, e 236, caput, da 
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou 
não, da parte final do § 1º do art. 1.361 do 
Código Civil, o qual determina que, em se 
tratando de veículos, a propriedade fiduciária 
constitui-se com o registro do contrato na 
repartição competente para o licenciamento, 
devendo-se fazer a anotação no certificado de 
registro. 

RE 611639 21/10/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

393 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 109, V, da Constituição Federal, a 
definição do juízo competente – se a Justiça 
Federal ou a Justiça Estadual – para processar e 
julgar a suposta prática do crime de publicação 
de imagens com conteúdo pornográfico 
envolvendo adolescentes (art. 241-A da Lei nº 
8.069/90), por meio da rede mundial de 
computadores – internet. 

RE 628624 29/10/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

607 Recurso extraordinário com agravo em que se 
discute, à luz do inciso LXXIV do art. 5º; bem 

RE 733433 04/11/2015 Indisponível 
até a data da 



como dos arts. 59, 129 e 134, todos da 
Constituição Federal, a legitimidade da 
Defensoria Pública para propor ação civil pública 
em defesa de interesses difusos 

consulta 

EMENTA:  

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

280 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, 
a legalidade, ou não, das provas obtidas 
mediante invasão de domicílio por autoridades 
policiais sem o devido mandado judicial de 
busca e apreensão. 

RE 603616 05/11/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

579 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 196 da Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de melhoria do tipo de 
acomodação oferecida a paciente internado pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS mediante 
pagamento da diferença entre os valores 
correspondentes 

RE 581488 03/12/2015 Indisponível até 
a data da 
consulta 

EMENTA:  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

168 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos princípios da irretroatividade e da 
anterioridade contidos no art. art. 150, III, a e b, 
da Constituição Federal, a constitucionalidade, 
ou não, da aplicação de lei que majorou alíquota 
do imposto de renda, publicada dias antes do fim 
de ano, sobre fatos ocorridos nesse mesmo ano, 
para pagamento do referido tributo com relação 
ao exercício seguinte, no caso, a 
constitucionalidade, ou não, da majoração da 
alíquota do imposto de renda incidente sobre 
exportações incentivadas a partir do exercício 
financeiro de 1990, correspondente ao ano-base 
de 1989, conforme disposto no art. 1º, I, da Lei 
nº 7.988/89. 

RE 592396 03/12/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

135 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV; 24, IV; 98, § 
2º; e 145, II, da Constituição Federal, a 
constitucionalidade, ou não, do art. 2º, parágrafo 
único, II, da Lei paulista nº 11.608/2003, que 

RE 594116 03/12/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 



excluiu o porte de remessa e retorno dos autos 
do conceito de taxa judiciária, e, por 
conseguinte, a possibilidade, ou não, de 
cobrança do porte de remessa e retorno de 
autos de autarquia federal no âmbito da Justiça 
do Estado de São Paulo. 

EMENTA:  

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

784 Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição 
Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo 
à nomeação de candidatos aprovados fora do 
número de vagas oferecidas no edital do 
concurso público quando surgirem novas vagas 
durante o prazo de validade do certame. 

RE 837311 09/12/2015 Indisponível 
até a data da 

consulta 

EMENTA:  

 

 
 
 
* Os dados divulgados neste informativo foram colhidos nos sites do STJ e STF, e compilados pelo Núcleo de 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos - NURER, instituído pelo Decreto Judiciário n.º 062/2013, vinculado à 2ª 
Vice-Presidência, com a finalidade de auxiliar os Órgãos julgadores desta Corte Justiça. 
 


