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Boletim NUGEP 04/2020                                              16/03/2020 a 31/03/2020          
 

 
 

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 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 674 

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

sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras 

(“trading companies”). 

Tese Firmada: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da 

República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por 

haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 

RE 759244 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 25/03/2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 761 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil 

de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. 

Tese Firmada: I) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de 

sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação 

de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente 

pela via administrativa; II) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, 

vedada a inclusão do termo 'transgênero'; III) Nas certidões do registro não constará nenhuma 

observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a 

requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial; IV) Efetuando-se o procedimento 

pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a 

expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou 

privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 

RE 670422 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Trânsito em Julgado: 25/03/2020 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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). 

Anotações NUGEP/BA: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

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

ARE 1212967 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 18/03/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1081 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na 

forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.  

Tese Firmada: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas 

na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, 

verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.  

ARE 1246685 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 20/03/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1082 

Questão Submetida a Julgamento: Direito à integralidade no pagamento de gratificação de 

desempenho de natureza pro labore faciendo recebida em atividade por servidor que se aposentou no 
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regime do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. 

Tese Firmada: As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria 

conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à 

integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por 

servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

RE 1225330 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 20/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1046 

Questão Submetida a Julgamento: A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com 

fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil 

de 2015. 

Anotações NUGEP/STJ: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 11/3/2020 e finalizada em 

17/3/2020 (Segunda Seção). Vide Controvérsia n. 110/STJ. 

REsp 1812301/SC 

REsp 1822171/SC 

Relator: Min. Raul Araújo  

Data da Afetação: 26/03/2020 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1047 

Questão Submetida a Julgamento: Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, 

independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) 

beneficiários. 

Anotações NUGEP/STJ: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 11/3/2020 e finalizada em 

17/3/2020 (Segunda Seção). Vide Controvérsia n. 157/STJ. 

REsp 1841692/SP 

REsp 1856311/SP 

Relator: Min. Raul Araújo  

Data da Afetação: 26/03/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 

IAC 

Acórdão Publicado 

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. 

Tese Firmada: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de 

autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que 

figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 

CC 165863/SP 

CC 167020/SP 

REsp 1799343/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino  

Data do Julgamento: 11/03/2020 

Data da Publicação do Acórdão: 18/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


