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Boletim NUGEP 06/2020                                              16/04/2020 a 30/04/2020          
 

 
 

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: 47 

Questão Submetida a Julgamento: Natureza do controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas Estaduais em relação a atos administrativos dos Municípios. 

Tese Firmada: A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de 

admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. 

RE 576920 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data do Julgamento de Mérito: 20/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 160 

Questão Submetida a Julgamento: Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e 

militares inativos entre a Emenda Constitucional nº20/98 e a Emenda Constitucional nº41/2003. 

Tese Firmada: É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares 

inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito 

Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 

20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos 

servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos 

artigos 40, §§8ºe 12, e artigo 195, II, da Constituição da República. 

RE 596701 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data do Julgamento de Mérito: 20/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 176 
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Questão Submetida a Julgamento: Inclusão dos valores pagos a título de“demanda contratada” 

na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica. 

Tese Firmada: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, 

porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações 

em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. 

RE 593824 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data do Julgamento de Mérito: 20/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 391 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do PIS e da COFINS nas importações realizadas por 

conta e ordem de terceiros no contexto do Sistema Fundap. 

Tese Firmada: É infraconstitucional e incide a Súmula 279/STF, a ela se aplicando os efeitos da 

ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a base de cálculo da COFINS e do PIS, na 

importação feita no âmbito do sistema FUNDAP, quando fundada na análise do fatos e provas que 

originaram o negócio jurídico subjacente à importação e no enquadramento como operação de 

importação por conta e ordem de terceiro de que trata a MP nº 2.158-35/2001. 

RE 635443 

Relator: Min. Dias Toffoli  

Data do Julgamento de Mérito: 21/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 520 

Questão Submetida a Julgamento: Sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias 

importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna 

ao primeiro para comercialização. 

Tese Firmada: O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria 

importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da 

operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 
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ARE 665134 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data do Julgamento de Mérito: 27/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 525 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa municipal para dispor sobre a 

obrigatoriedade de prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de compras por 

supermercados ou similares. 

Tese Firmada: São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação 

de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre 

iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da Constituição). 

RE 839950 

Relator: Min. Luiz Fux  

Data do Trânsito em Julgado: 23/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 Trânsito em Julgado: 21/03/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 15/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 732 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de dispositivo legal que prevê sanção 

disciplinar de suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de anuidades devidas 

à entidade de classe. 

Tese Firmada: É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do 

exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção 

política em matéria tributária. 

RE 667885 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data do Julgamento de Mérito: 2/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 899 

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

fundada em decisão de Tribunal de Contas. 

Tese Firmada: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal 

de Contas. 

RE 636886 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data do Julgamento de Mérito: 20/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 999 

Questão Submetida a Julgamento: Imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano 

ambiental. 

Tese Firmada: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. 

RE 654833 
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Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data do Julgamento de Mérito: 20/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1069 

Questão Submetida a Julgamento: Direito de autodeterminação das testemunhas de Jeová de 

submeterem-se a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue, em razão da sua consciência 

religiosa. 

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

RE 1212272 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data da Publicação do Acórdão: 23/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Suspensão Nacional Determinada 

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: Decisão:“Com base no art. 1.035,§5º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da 

questão em tramitação no território nacional - inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em 

que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário.”(Relator Ministro 

Alexandre de Moraes). 

RE 1101937 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data da Publicação da Decisão: 22/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 28/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 1082 

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

desempenho de natureza pro labore faciendo recebida em atividade por servidor que se aposentou no 

regime do artigo 3ºda Emenda Constitucional nº47/05. 

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. 3ºda Emenda Constitucional nº47/2005. 

RE 1225330 

Relator: Min. Presidente  

Data da Publicação do Acórdão: 28/04/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1083 

Questão Submetida a Julgamento: Alcance da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 
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VI, alínea e, da Constituição Federal, em relação a suportes materiais importados e produzidos fora 

do Brasil que contenham obras musicais de artistas brasileiros. 

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

ARE 1244302 

Relator: Min. Presidente  

Data da Publicação do Acórdão: 17/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 1085 

Questão Submetida a Julgamento: Majoração de taxa tributária realizada por ato infralegal a partir 

de delegação legislativa e viabilidade de o Poder Executivo atualizar os valores fixados em lei, de 

acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 

Tese Firmada: A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato 

infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede 

que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não 

superior aos índices oficiais de correção monetária. 

RE 1258934 

Relator: Min. Presidente  

Data da Publicação do Acórdão: 28/04/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral  

Tema: 1086 

Questão Submetida a Julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 3º, 

inciso IV, 5º, caput e inciso IV, 19, inciso I, e 37 da Constituição Federal, se é compatível com a 

liberdade religiosa e o caráter laico da Estado Brasileiro a presença de símbolos religiosos em locais 

públicos proeminentes, de ampla visibilidade e de atendimento ao público, nos prédios da União no 

Estado de São Paulo. 

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

ARE 1249095 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski  

Data da decisão: 24/04/2020   
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 444 

Questão Submetida a Julgamento: Questiona a prescrição para o redirecionamento da Execução 

Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica. 

Tese Firmada: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da 

diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, 

III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor 

original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato 

de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida 

data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no 

rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível 

aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a 

cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto é a data da prática de ato 

inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de 

cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos 

termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado com o art. 

185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a 

decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda 

Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) 

ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução 

irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o 

exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da 

cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. 

REsp 1201993/SP 

Relator: Min. Herman Benjamin  

Data do Trânsito em Julgado: 17/02/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 17/04/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001275952

