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Boletim NUGEP 01/2020                                                                                            17/12/2019 a 15/02/2020          
 

 
 

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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IRIAC – Tema  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 22 

Questão Submetida a Julgamento: Restrição à participação em concurso público de candidato que 

responde a processo criminal.  

Tese Firmada: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a 

cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de 

responder a inquérito ou ação penal.  

RE 560900 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Julgamento do Mérito: 05/02/2020 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 117 

Questão Submetida a Julgamento: Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do 

IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.  

Tese Firmada: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e 

da base de cálculo negativa da CSLL.  

RE 591340 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 03/02/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado  

Tema: 262 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil 

pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar medicamentos a portadores de 
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certas doenças.  

Tese Firmada: O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise 

o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.  

RE 605533 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 15/08/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 12/02/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado - ED 

Tema: 380 

Questão Submetida a Julgamento:  Aplicação do art. 17 do ADCT a vantagens protegidas 

pela garantia da coisa julgada 

Tese Firmada: O art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.  

RE 600658 

Relator: Min. Ellen Gracie 

Data do Julgamento de Mérito (Embargos Declaratórios): 29/11/2019 

Data da Publicação do Acórdão (Embargos Declaratórios): 18/12/2019 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado - ED 

Tema: 394 

Questão Submetida a Julgamento: Pagamento imediato de reparação econômica a anistiados 

políticos.  

Tese Firmada: 1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou 

determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo 

previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e 

violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das 

indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de 

caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na 

ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União 

promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.  
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RE 553710 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito (Embargos Declaratórios): 06/11/2019 

Data da Publicação do Acórdão (Embargos Declaratórios): 12/02/2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 486 

Questão Submetida a Julgamento: Suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional 

condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.  

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

RE 607107 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Julgamento de Mérito: 12/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 672 

Questão Submetida a Julgamento: Recebimento, por ex-vereadores, de pensão vitalícia 

estabelecida por lei municipal anterior à Constituição de 1988. 

Tese firmada: Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' por ex-vereador e 

a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. 

RE 638307 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 19/12/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 674 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais 

sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras 
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(“trading companies”).  

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

RE 759244 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 12/02/2020 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 757 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de cancelamento automático da inscrição em 

conselho profissional em decorrência de inadimplência da anuidade, sem prévio processo 

administrativo. 

Tese Firmada: É inconstitucional o artigo 64 da Lei nº 5.194/1966, considerada a previsão de 

cancelamento automático, ante a inadimplência da anuidade por dois anos consecutivos, do registro 

em conselho profissional, sem prévia manifestação do profissional ou da pessoa jurídica, por violar o 

devido processo legal. 

RE 808424 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 19/12/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado - ED 

Tema: 810 

Questão Submetida a Julgamento: Validade da correção monetária e dos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 

Tese Firmada: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte 

em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 

aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, 

em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações 
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oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade 

(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 

RE 870947 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento de Mérito (Embargos Declaratórios): 19/12/2020 

Data da Publicação do Acórdão (Embargos Declaratórios): 03/02/2020 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito 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 Julgamento de Mérito: 29/11/2019 

Data da Publicação do Acórdão: 18/12/2019 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 897 

Questão Submetida a Julgamento: Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em 

face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. 
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Tese Firmada: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.  

RE 852475 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Trânsito em Julgado: 06/12/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 do Trânsito em Julgado: 14/12/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1041 

Questão Submetida a Julgamento: Admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida 

por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das 

correspondências.  

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

RE 1116949 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 05/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

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. 

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

RE 1240999 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da Publicação do Acórdão: 20/12/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

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. 

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

RE 1101937 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da Publicação do Acórdão: 14/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 

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

RE 1187342 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 14/02/2020 
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_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1077 

Questão Submetida a Julgamento: Competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) para fiscalizar o trânsito nas rodovias e estradas federais e, nesse âmbito, aplicar 

penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

ARE 1212967 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 14/02/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1078 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade de verba por lotação em unidade estratégica 

(adicional de fronteira), prevista na Lei nº 12.855/13, enquanto não houver regulamentação da norma 

pelo Poder Executivo Federal. 

ARE 1247767 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 14/02/2020 

 

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 
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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 

 

 

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. 

Repercussão Geral: Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 

REsp 1205946/SP  

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do Trânsito em Julgado: 18/12/2019 

 

 

 

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 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
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juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 

deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 

Repercussão Geral: Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 

REsp 1205946/SP  

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do Trânsito em Julgado: 18/12/2019 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação de Novos Paradigmas 

Tema: 769 

Questão Submetida a Julgamento: Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das 

diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de 

faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no 

âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento 

como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.  

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

REsp 1835864/SP ; REsp 1666542/SP e REsp 1835865/SP 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Afetação: 05/02/2020 

DIREITO CIVIL 

 

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. 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902612667
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700922820
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902612679
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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Repercussão Geral: Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 

REsp 1495146/MG  

REsp 1492221/PR  

REsp 1495144/RS  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Trânsito em Julgado: 13/09/2018  

                                                    11/02/2020  

                                                    06/02/2020 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 966 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência ou não do prazo decadencial previsto no caput do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento de direito adquirido ao benefício previdenciário 

mais vantajoso.  

Tese Firmada: Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para 

reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

REsp 1631021/PR 

REsp 1612818/PR 

Relator: Min. Mauro Campbell Marqeus 

Data do Trânsito em Julgado: 12/12/2019 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 17/12/2019 

NISTRATIVO  

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação de Novos Paradigmas 

Tema: 986 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601809436
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de cálculo do ICMS.  

Anotações NUGEP/STJ: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 22/11/2017 e finalizada em 

28/11/2017 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 24/STJ.  

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

REsp 1734902/SP 

REsp 1734946/SP 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Afetação: 03/02/2020 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 999 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, 

I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de 

transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 

26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999). 

Tese Firmada: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração 

do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 

9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à 

publicação da Lei 9.876/1999. 

REsp 1554596/SC 

REsp 1596203/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da Publicação do Acórdão: 17/12/2019 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1003 

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

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800834654
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800834982
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601809436
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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 previsto no art. 

24 da Lei n. 11.457/2007. 

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

REsp 1554596/SC 

REsp 1596203/PR 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do Julgamento: 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 

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

REsp 1757352/SC 

REsp 1757385/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do Julgamento: 12/02/2020 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1041 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o transportador (proprietário ou possuidor) está 

sujeito à pena de perdimento de veículo de transporte de passageiros ou de carga em razão de ilícitos 

praticados por cidadãos que transportam mercadorias sujeitas à pena de perdimento, nos termos dos 

Decretos-leis 37/66 e 1.455/76. Definir se o transportador, de passageiros ou de carga, em viagem 

doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento sem identificação 

do proprietário ou possuidor; ou ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601809436
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601809436
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ou a quantidade dos volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida 

pena, está sujeito à multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) prevista no art. 75 da Lei 10.833/03, ou 

à retenção do veículo até o recolhimento da multa, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo.  

REsp 1818587/DF  

REsp 1823800/DF 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho  

Data da Afetação: 17/12/2019 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1042 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se há – ou não – aplicação da figura do reexame 

necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática 

de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; 

Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da 

ação, na postura de órgão acusador – frequentemente o Ministério Público – exercer a prerrogativa de 

recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.  

Informações complementares: A Primeira Seção determinou a suspensão de processos somente em 

segunda instância. 

 

REsp 1553124/SC 

REsp 1605586/DF 

REsp 1502635/PI  

REsp 1601804/TO 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho  

Data da Afetação: 19/12/2019 

                                02/03/2020 (Republicada ementa/ acórdão)  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1043 

Questão Submetida a Julgamento: Aferir se constitui direito subjetivo do infrator a guarda consigo, 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901657471
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901912510
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201502205296
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601481142
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201403185895
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601309650
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na condição de fiel depositário, do veículo automotor apreendido, até ulterior decisão administrativa 

definitiva (Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II), ou se a decisão sobre a questão deve observar um 

juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública.  

REsp 1805706/CE 

REsp 1814947/CE 

Relator: Min. Mauro Campbell Marqeus 

Data da Afetação: 04/02/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1044 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações 

acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte 

autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.  

REsp 1823402/PR 

REsp 1824823/PR 

Relator: Min. Assusete Magalhães  

Data da Afetação: 05/02/2020 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

 

IAC 

Admitido 

Tema: 6 

Questão Submetida a Julgamento: Efeitos da Lei nº 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício da 

competência federal delegada. 

Anotações NUGEP/STJ: Incidente admitido por decisão monocrática do relator, ad referendum da 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900943386
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901417318
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901887680
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901961709
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Primeira Seção.  

Informações Complementares: O ministro relator, na decisão publicada em 18/12/2019, em caráter 

liminar, determinou “a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a 

Justiça Federal, Até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no 

Conflito e Competência.” Nessa mesma decisão, o relator esclareceu que “os processos ajuizados em 

tramitação no âmbito da Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal delegada, deverão ter 

regular tramitação e julgamento, independentemente do julgamento do presente Incidente de 

Assunção de Competência no Conflito de Competência”.  

CC 170051/RS 

Relator: Mauro Campbell Marques  

Data da Admissão: 18/12/2019 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903767173

