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O sistema de precedentes brasileiro exige intensa integração entre as instâncias do Poder Judiciário 
nacional. O presente boletim foi idealizado com o importante objetivo de permitir a consulta unificada 
e direta a respeito dos processos que ensejam a criação de precedentes qualificados no STJ (RISTJ, art. 
121), do recurso indicado pelos tribunais de origem como representativo da controvérsia e dos pedidos 
de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, com a finalidade de 
auxiliar tribunais e juízes na atividade de sobrestamento de processos e de aplicação de tese.  

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ 

Principal instrumento processual utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para a formação de 
precedentes qualificados, está estruturalmente organizado em: a) temas repetitivos – processo ou o 
conjunto de processos afetados ao rito dos repetitivos e b) controvérsias: com a finalidade principal 
de publicidade e controle, representa o conjunto de processos recebidos pelo STJ na condição de 
representativos da controvérsia (candidatos à afetação). 
 

 Tema: 1022  
Processo(s): REsp n. 1.717.213/MT, REsp n. 1.707.066/MT e REsp n. 1.712.231/MT (Tema 
originado da Controvérsia n. 100/STJ) 
Relatora: Min. Nancy Andrighi 
Questão submetida a julgamento: Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não 
expressamente previstas na Lei 11.101/05. 
Data da afetação: 23/9/2019. 
Abrangência da ordem de suspensão de processos: Não há determinação de suspensão 
nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 
 

 Tema: 996  

Processo(s): REsp n. 1.729.593/SP 

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1022&cod_tema_final=1022
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=100&cod_tema_final=100
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=996&cod_tema_final=996
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Tese firmada: As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de 
promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de 
forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá 
estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o 
acréscimo do prazo de tolerância; 

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de 
tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do 
bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor 
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta 
ao adquirente da unidade autônoma. 

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo 
ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de 
tolerância. 

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz 
cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador 
setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 
quando este último for mais gravoso ao consumidor. 

Data da publicação do acórdão: 27/9/2019 

 

 Tema: 695  

Processo(s): REsp n. 1.396.488/SC  

Relator: Min. Francisco Falcão  

Nova tese firmada: Incide IPI sobre veículo importado para uso próprio, haja vista que tal 
cobrança não viola o princípio da não cumulatividade nem configura bitributação. 

Entendimento anterior: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 
1.396.488/SC, acórdão publicado no DJe de 17/03/2013:   

Não incide IPI sobre veículo importado para uso próprio, tendo em vista que o fato gerador do 
referido tributo é a operação de natureza mercantil ou assemelhada e, ainda, por aplicação do 
princípio da não cumulatividade. 

 

A partir de 26/10/2017, a deliberação da proposta de afetação de recurso ao rito dos repetitivos ocorre 
em ambiente eletrônico, conforme estabelecido pelo art. 257 do Regimento Interno do STJ. A proposta 
somente se transformará em tema repetitivo com a publicação do acórdão referente à afetação e caso 
haja a concordância da maioria simples dos Ministros integrantes do órgão julgador pela afetação. 

No período deste boletim, foram apreciadas as seguintes propostas: 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=695&cod_tema_final=695
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 Proposta de Afetação: 54 (Originada da Controvérsia n. 96) 

Processo(s): REsp n. 1.809.204/DF, REsp n. 1.809.209/DF e REsp n. 1.809.043/DF 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques  

Questão submetida: Determinação do termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento 
de ação em que se busca reparação de dano moral resultante da exposição de servidor público 
à substância dicloro-difenil-tricloroetano - DDT. 

Período de votação: 18/9/2019 a 24/9/2019. 

Resultado: Proposta acolhida – acórdão pendente de publicação 

Abrangência da Suspensão: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional. 

 

 Proposta de Afetação: 55 (Originada da Controvérsia n. 111) 

Processo(s): REsp n. 1.807.665/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Questão submetida: Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, de a parte 
renunciar ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas prestações vincendas, 
para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais. 

Período de votação: 18/9/2019 a 24/9/2019. 

Resultado: Proposta acolhida – acórdão pendente de publicação 

Abrangência da Suspensão: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional. 

 

 Proposta de Afetação: 56 (Originada da Controvérsia n. 126) 

Processo(s): REsp n. 1.828.993/RS 

Relator: Min. Og Fernandes  

Questão submetida: Definir se a composição da tripulação das Ambulâncias Tipo B e da 
Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU sem a presença de profissional da enfermagem nega vigência ao que dispõem os artigos 
11, 12, 13 e 15 da Lei n.º 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem. 

Período de votação: 18/9/2019 a 24/9/2019. 

Resultado: Proposta acolhida – acórdão pendente de publicação 

Abrangência da Suspensão: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional. 

 Proposta de Afetação: 53 (Originada da Controvérsia n. 100) 

Processo(s): REsp n. 1707066/MT, REsp n. 1.712.231/MT e REsp n.  1.717.213/MT   

Relatora: Min. Nancy Andrighi  

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=96&cod_tema_final=96
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=111&cod_tema_final=111
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=126&cod_tema_final=126
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=C&cod_tema_inicial=100&cod_tema_final=100
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Questão submetida: Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não 
expressamente previstas na Lei 11.101/05. 

Período de votação: 11/9/2019 a 17/9/2019. 

Resultado: Proposta acolhida – vinculada ao Tema 1022/STJ 

Abrangência da Suspensão: Não há determinação de suspensão do processamento.  

 

 Proposta de Afetação: 57  

Processo(s): REsp n. 1.825.622/SP e REsp n. 1.808.389/AM 

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz 

Questão submetida: O cerne da controvérsia cinge-se a saber se, nos crimes previstos na Lei 
n. 11.343/2006, deve ser aplicado o rito processual previsto no art. 400 do Código de Processo 
Penal, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou o 
rito específico da legislação própria (art. 57 da Lei n. 11.343/2006), em razão do princípio da 
especialidade. 

Período de votação: 18/9/2019 a 24/9/2019. 

Resultado: Proposta acolhida – acórdão pendente de publicação. 

Abrangência da Suspensão: Não há determinação de suspensão do processamento.  

 

16-9-2019 Jurisprudência em Teses trata do processo administrativo 

20-9-2019 Novo Jurisprudência em Teses trata do direito das coisas 

22-9-2019 A jurisdição arbitral prestigiada pela interpretação do STJ 

23-9-2019 Curso sobre eficiência dos precedentes no STJ abre inscrições nesta segunda (23) 

7-9-2019 Pesquisa Pronta está de volta à página de jurisprudência do STJ 

23-9-2019 STJ sedia encontro para debater novas tecnologias e aperfeiçoamento do Sistema de Justiça 

27-9-2019 Primeira Seção revisa tese sobre IPI em importação de veículo por pessoa física após decisão 
do STF 

29-9-2019 As soluções jurídicas do STJ para as demandas do transporte marítimo no Brasil 

 
* Tribunais interessados em divulgar notícias correlatas a sistemática dos precedentes devem encaminhar a solicitação para 
nugep@stj.jus.br.  

 

 Superior Tribunal de Justiça 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 

Gabinete da Presidência 

 

Sugestões, dúvidas ou críticas: nugep@stj.jus.br 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1022&cod_tema_final=1022
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-em-Teses-trata-do-processo-administrativo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Novo-Jurisprudencia-em-Teses-trata-de-direito-imobiliario.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/A-jurisdicao-arbitral-prestigiada-pela-interpretacao-do-STJ.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Curso-sobre-eficiencia-dos-precedentes-no-STJ-abre-inscricoes-nesta-segunda--23-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pesquisa-Pronta-esta-de-volta-a-pagina-de-jurisprudencia-do-STJ.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-sedia-encontro-para-debater-novas-tecnologias-e-aperfeicoamento-do-Sistema-de-Justica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-revisa-tese-sobre-IPI-em-importacao-de-veiculo-por-pessoa-fisica-apos-decisao-do-STF.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-revisa-tese-sobre-IPI-em-importacao-de-veiculo-por-pessoa-fisica-apos-decisao-do-STF.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/As-solucoes-juridicas-do-STJ-para-as-demandas-do-transporte-maritimo-no-Brasil.aspx
mailto:nugep@stj.jus.br

