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Boletim NUGEP 09/2019                                                                                            01/08/2019 a 31/08/2019          
 

 
 

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.  

 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão Publicado  

Tema: 510 

Questão Submetida a Julgamento: Teto remuneratório de procuradores municipais.  

Tese Firmada: A expressão “Procuradores”, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da 

Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem 

nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal.  

RE 663696 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 22/08/2019 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 545 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a 

empregados de fundação privada.  

Tese Firmada: 1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime 

público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela 

prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como 

objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se 

submeter ao regime jurídico de direito privado. 2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se 

estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos 

servidores das pessoas jurídicas de direito público. 

RE 716378 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito: 07/08/2019 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado  

Tema: 777 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos 

causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções.  

Tese Firmada: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 

que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o 

responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.  

RE 842846 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento de Mérito: 13/08/2019 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 940 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos 

causados a terceiros, no exercício de atividade pública.  

Tese Firmada: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos 

causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado 

prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

RE 1027633 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão: 14/08/2019 

Data da publicação da decisão: 15/08/2019 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 1057 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal 

com base no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, que prevê ser possível, por meio de lei 

complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 

para servidores que exerçam atividades de risco.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

ARE 1215727 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 30/08/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 1059 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de diferenças salariais aos servidores do Município 

de Mogi Guaçu por decisão judicial em razão da incorporação de valores a seus vencimentos 

determinada pelas Leis Complementares municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

ARE 1219067 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 30/08/2019 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 1061 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidor 

público federal por meio de decisão judicial tendo em vista a instituição da vantagem pecuniária 

individual (VPI) pela Lei nº 10.698/03.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

ARE 1208032 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 30/08/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado  

Tema: 1062 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal 

fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

ARE 1216078 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 30/08/2019 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado 

Tema: 862 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da 

cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.231/1991.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1729555/SP  

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data da Afetação: 02/08/2019 

 

DIREITO CIVIL 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em 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 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do Julgamento: 13/06/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 01/08/2018 

Data do Trânsito em Julgado: 21/08/2019 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800566060
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201300477173
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1001 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade, ou não, do prévio pagamento de porte de remessa 

e de retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, frente ao disposto no art. 27 do 

revogado CPC/73 (art. 91 do CPC/15), nos casos de recursos dirigidos aos Tribunais de Justiça.  

Tese Firmada: "A teor dos arts. 27 e 511, § 1º, do revogado CPC/73 (arts. 91 e 1.007, § 1º, do 

vigente CPC/15), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos recursos de competência dos 

Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de retorno, enquanto 

parcela integrante do preparo, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, 

acaso vencido".  

REsp 1761618/SP  

REsp 1762577/SP  

REsp 1761119/SP  

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do Julgamento: 07/08/2019 

Data da Publicação do Acórdão: 14/08/2019 

DIREITO CIVL 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1002 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os 

valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por 

iniciativa do promitente comprador.  

Tese Firmada: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 

13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de 

forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em 

julgado da decisão.  

REsp 1740911/DF 

Relator: Min. Moura Ribeiro 

Data do Julgamento: 14/08/2019 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802160131
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802210940
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802126648
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201801092506
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1007 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no 

art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido 

antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1674221/SP 

REsp 1788404/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data do Julgamento: 14/08/2019 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado 

Tema: 1021 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da 

complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas 

remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a 

concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.  

Anotações NUGEP/BA: Sem publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1778938/SP 

REsp 1740397/RS 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data da Afetação: 27/08/2019 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701205490
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803408264
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802991763
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702932194
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC  

 

 

 

IAC 

Trânsito em Julgado 

Tema: 3 

Questão Submetida a Julgamento: Adequação do manejo do mandado de segurança para atacar 

decisão judicial que extingue execução fiscal com base no art. 34 da Lei 6.830/80.  

Tese Firmada: Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no 

contexto do art. 34 da Lei n. 6.830/80.  

RMS 54712/SP 

Relator(a): Min. Sérgio Kukina 

Data do Trânsito em Julgado: 02/08/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IAC 

Admitido 

Tema: 5 

Questão Submetida a Julgamento: Justiça competente para julgamento de demandas relativas a 

contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva.  

Anotações NUGEP/STJ: Admitido na sessão eletrônica em iniciada em 3/4/2019 e finalizada em 

9/4/2019 (Segunda Seção).  

REsp 1799343/SP 

CC 165863/SP 

CC 167020/SP 

Relator(a): Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data da Admissão: 30/08/2019 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803016727
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901400831
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902014879
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTROVÉRSIA 

 

DIREITO PENAL  

 

 

 

Controvérsia Cancelada 

Nº: 78 

Título: Aplicação, revisão ou distinção do Tema n. 447/STJ.  

Descrição: Aplicabilidade ou não do Tema repetitivo n. 447/STJ a situações ocorridas após a 

mudança da redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei n. 12.760/2012, que 

permitiu outros meios de provas para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor do 

veículo.  

Anotações NUGEP: Vide TEMA 447/STJ (tese firmada: "O tipo penal do art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não 

permite a aplicação de critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de 

álcool por litro de sangue. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não configurando a 

conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela determinada 

pela lei, emanada do Congresso Nacional. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer 

meios de prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) 

exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados 

pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro.").  

- Nos termos do art. 256-G do Regimento Interno do STJ, a situação da presente controvérsia foi 

alterada para cancelada.  

REsp 1766052/MG  

Relator(a): Min. Rogerio Schietti Cruz  

Data do Cancelamento: 28/08/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802379224
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802379224
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802379224
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – IRDR / IAC 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC 

 

 

 

 

IAC 

Acórdão Publicado 

Tema: 3 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do art. 85, §3º, do NCPC às ações de competência 

originária do TJBA em curso à época do início da vigência do novo diploma processual. 

Tese Firmada: Aplica-se o art. 85, §3º, do CPC de 2015 às ações de competência originária do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, individuais ou coletivas, inclusive às execuções e respectivos 

embargos ou impugnação, que estavam em curso à época do início da vigência do novo diploma 

processual, mas que se encontravam pendentes de prolação de acórdão ou decisão unipessoal 

equivalentes à sentença 

Processo nº 0004672-46.2017.8.05.0000 

Relator(a): Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data da Publicação do Acórdão: 11/07/2019 

Ofício nº 66/2019 NUGEP: 12/07/2019 


