
1 
 

Boletim NUGEP 02/2020                                                                                            16/02/2020 a 29/02/2020          
 
 

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 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 57 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em 

universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem. 

Tese Firmada: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio 

de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 

RE 601580 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 20/02/2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 445 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 

9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 

Tese Firmada: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais 

de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial 

de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 

RE 636553 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do Julgamento de Mérito: 19/02/2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 470 

Questão Submetida a Julgamento: Contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de 

instituições financeiras estabelecida antes da EC 20/98. 

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 
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Data do Trânsito em Julgado: 04/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 03/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 515 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de lei para a majoração da alíquota da COFINS de 3% 

para 4% pela Lei 10.684/2003. 

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 do Trânsito em Julgado: 19/12/2019 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 864 

Questão Submetida a Julgamento: Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 

Tese Firmada: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, 

cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

RE 905357 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Trânsito em Julgado: 18/02/2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 1064 

Questão Submetida a Julgamento: Condenação de ente público ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso.Anotações 

NUGEP/TJBA: Inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional.  
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ARE 1217850 

Relator: Min. Presidente 

Data do Trânsito em Julgado: 18/02/2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1074 

Questão Submetida a Julgamento: Exigência de inscrição de Defensor Público nos Quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de suas funções públicas. 

RE 1240999 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da Publicação do Acórdão: 17/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual 

a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial 

do órgão prolator. 

RE 1101937 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da Publicação do Acórdão: 27/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1076 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da 

Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou 

negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela 

entidade de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente. 

Decisão de Repercussão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão 

geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

RE 1187342 

Relator: Min. Presidente 

Data do Acórdão: 14/02/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 428 

Questão Submetida a Julgamento: Questiona a legalidade do repasse aos consumidores do PIS e 

COFINS nas faturas de fornecimento de energia elétrica, com a consequente devolução dos valores 

indevidamente cobrados. 

Tese Firmada: É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento 

da Contribuição de Integração Social – PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social 

– COFINS incidente sobre o faturamento das empresas concessionárias. 

REsp 1185070/RS 

Relator: Min. Teori Albino Zavascki 

Data do Trânsito em Julgado: 07/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 19/02/2020 

 

DIREITO CIVIL 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 491 

Questão Submetida a Julgamento: Discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei 11.960/09, 

que veio alterar o critério de cálculo dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública previsto no 

artigo 1º-F da Lei 9.494/97, às ações ajuizadas antes de sua vigência. 

Tese Firmada: Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e 

juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 

deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 

REsp 1205946/SP 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do Trânsito em Julgado: 18/12/2019 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 10/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 492 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a possibilidade de aplicação imediata da Lei 11.960/09, 

que veio alterar o critério de cálculo dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública previsto no 

artigo 1º-F da Lei 9.494/97, às ações ajuizadas antes de sua vigência. 

Tese Firmada: Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e 

juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 

deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 

REsp 1205946/SP 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do Trânsito em Julgado: 18/12/2019 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 10/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 905 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão: aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora. 

Tese Firmada: 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 

11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.  

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.  

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção 

monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do 

contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no 

período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em 

comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o 

fenômeno inflacionário.  

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. 
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A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos 

da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até  

25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices 

diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição 

ou pagamento de precatório.  

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em 

que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial 

de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, 

excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.  

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.  

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.  

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) 

até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir 

de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 

11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro 

índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.  

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.  

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes 

encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-

E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E.  

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.  

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras 

específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a 

incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para 

compensação da mora nem para remuneração do capital. 

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.  

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009).  

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. 

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem  
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corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a  

regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa  

Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. 

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo 

com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que 

tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida 

no caso concreto. 

REsp 1495146/MG 

REsp 1492221/PR 

REsp 1495144/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Trânsito em Julgado: 11/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 19/02/2020 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 923 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a necessidade ou não de suspensão das ações 

individuais em que se pleiteia indenização por dano moral em razão de suposta exposição à 

contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-

PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), 

em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba. 

Tese firmada: Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, 

atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à 

contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-

PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 

REsp 1525327/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão  

Data do Julgamento do Mérito: 12/12/2018 

Data do Trânsito em Julgado: 20/02/2020 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 
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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 do Mérito: 07/08/2019 

Data do Trânsito em Julgado: 19/02/2020 

NISTRATIVO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1003 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do termo inicial da incidência de correção monetária 

no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo 

do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previstos no art. 24 da Lei n. 

11.457/2007. 

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

REsp 1767945/PR ; REsp 1768060/RS e REsp 1768415/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do Julgamento do Mérito: 12/02/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1019 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação 

indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de  
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utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC,  

ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único. 

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

REsp 1757352/SC 

REsp 1757385/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do Julgamento do Mérito: 12/02/2020 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 
Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1045 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a (im)possibilidade de prorrogação do prazo de cobertura 

previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/98 na hipótese de o beneficiário continuar precisando de 

constante tratamento médico para a moléstia que o acomete. 

REsp 1836823/SP 

REsp 1839703/SP 

Relator: Min. Moura Ribeiro 

Data da Afetação: 21/02/2020  

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – IRDR / IAC 
 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 

 

 

IRDR  

Julgado Mérito 

Tema: 6 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão sobre a (i) necessidade de edição de lei local para 

concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (ii) necessidade de regulamentação da lei 

local, pelo Poder Executivo, para concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (iii) 

necessidade de realização de perícia para definição do percentual do adicional de insalubridade devido. 

A controvérsia em torno das referidas questões jurídicas surgiu a partir do ajuizamento, por servidores 

de diferentes municípios do Estado da Bahia, de diversas demandas judiciais tendo como objeto o pleito 

de recebimento de adicional de insalubridade independentemente da existência de legislação local. 

Tese firmada: A percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às 

seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua  
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desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em  

ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); 

e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato 

narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros 

meios de prova. 

Anotações NUGEP/TJBA: De acordo com o acórdão, fixada a tese não vinculante por ausência de 

maioria qualificada (art. 83, §2º, do Regimento Interno desta Corte).  

IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 

Relatora para o acórdão: Desembargadora Regina Helena Ramos Reis  

Data do julgamento: 04/02/2020 

Data da publicação do acórdão: 11/02/2020 

 

 


