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Boletim NUGEP 07/2020                                               01/05/2020 a 15/05/2020          
 

 
 

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: 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 da Publicação do Acórdão: 14/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 nº2.158-35/2001. 

RE 635443 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da Publicação do Acórdão: 14/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

   

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 486 

Questão Submetida a Julgamento: Suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional 
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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 Trânsito em Julgado: 05/05/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 523 

Questão Submetida a Julgamento: Seletividade de IPTU antes da Emenda Constitucional nº 

29/2000. 

Tese Firmada: São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 

29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, 

residenciais e não residenciais. 

RE 666156 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data do Julgamento de Mérito: 11/05/2020  

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 546 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular 

de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. 

Tese Firmada: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o 

serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo 

apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 

RE 661702 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 04/05/2020 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 595 

Questão Submetida a Julgamento: Promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, de parte de 

projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou 

pela rejeição do veto. 

Tese Firmada: É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, de parte 

incontroversa de projeto da lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela 

manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte 

inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos. 

RE 706103 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 14/05/2020 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 667 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade da reestruturação de quadro funcional por meio de 

aglutinação, em uma única carreira, de cargos anteriormente providos em carreiras diferenciadas, sem 

a observância do concurso público. 

Tese Firmada: É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro 

funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova 

carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais. 

RE 642895 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 15/05/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 774 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa, se privativa da União ou concorrente, 

para adoção de política pública dirigida a compelir concessionária de energia elétrica a promover 
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investimentos, com recursos de parcela da receita operacional auferida, voltados à proteção e à 

preservação ambiental de mananciais hídricos em que ocorrer a exploração. 

Tese Firmada: A norma estadual que impõe à concessionária de geração de energia elétrica a 

promoção de investimentos, com recursos identificados como parcela da receita que aufere, voltados 

à proteção e à preservação de mananciais hídricos é inconstitucional por configurar intervenção 

indevida do Estado no contrato de concessão da exploração do aproveitamento energético dos cursos 

de água, atividade de competência da União, conforme art. 21, XII, 'b', da Constituição Federal. 

RE 827538 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 12/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 854 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de implementação da prestação de serviço público 

de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples 

credenciamento, sem licitação. 

Tese Firmada: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de 

transporte coletivo pressupõe prévia licitação. 

RE 1001104 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 15/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 941 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento 

administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva 

do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do 

ministério público ou defensor. 

Tese Firmada: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação 

realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio 

Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou 

insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o 
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cumprimento da pena. 

RE 972598 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data de Julgamento do Mérito: 04/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 996 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo valor 

nominal do reajuste do salário mínimo, sempre que mais vantajoso que o reajuste nominal dos 

demais benefícios. 

Tese Firmada: Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário 

pelo valor nominal do salário mínimo. 

RE 968414 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 15/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Suspensão Nacional Determinada 

Tema: 1031 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de 

posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto 

constitucional. 

Anotações NUGEP/BA: Decisão:“Com base no artigo 1.035,§5º, do Código de Processo Civil, 

determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações 

possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos 

vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o 

termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do 

julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que 

ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.” 

RE 1017365 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data da Publicação da Decisão: 06/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Trânsito em 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 

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 Trânsito em Julgado: 07/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1087 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos 

veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso 

interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos 

autos. 

Anotações NUGEP/BA: Decisão: “O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. 

O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional 

suscitada”.   

ARE 1225185 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data da Publicação da Decisão: 08/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 
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Tema: 1088 

Questão Submetida a Julgamento: Obrigatoriedade de realização de prévio procedimento 

licitatório para outorga de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos. 

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

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro Marco 

Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia.”.   

RE 876834 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação da Decisão: 08/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1089 

Questão Submetida a Julgamento: Natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias 

concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos 

proventos de servidores inativos e pensionistas. 

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

repercussão geral da questão”.   

RE 1223164 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação da Decisão: 08/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado - Reafirmação de Jurisprudência 

Tema: 1090 

Questão Submetida a Julgamento: Direito de férias de sessenta dias por ano aos Procuradores da 

Fazenda Nacional. 

Tese Firmada: Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) 

dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. 

RE 594481 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data do Julgamento de Mérito: 05/05/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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 previsto no art. 

24 da Lei n. 11.457/2007. 

Tese Firmada: O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural 

excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 

dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). 

REsp 1767945/PR 

REsp 1768060/RS 

REsp 1768415/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data da Publicação do Acórdão: 06/05/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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. 

Tese Firmada: O 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, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC. 

REsp 1757352/SC 

REsp 1757385/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Publicação do Acórdão: 07/05/2020 
 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802434650
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802441109
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802460469
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201801986028
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201801990265
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Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1050 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de computar as parcelas pagas a título de benefício 

previdenciário na via administrativa no curso da ação na base de cálculo para fixação de honorários 

advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial. 

Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no 

território nacional (acórdão publicado no DJe de 5/5/2020). 

REsp 1847860/RS 

REsp 1847731/RS 

REsp 1847766/SC 

REsp 1847848/SC 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da Afetação: 05/05/2020 

 

DIREITO CIVIL  

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1051 

Questão Submetida a Julgamento Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de 

modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito 

em julgado da sentença que o reconhece. 

Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no 

território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus 

requisitos (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020). 

REsp 1843332/RS 

REsp 1842911/RS 

REsp 1843382/RS 

REsp 1840812/RS 

REsp 1840531/RS 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data da Afetação: 06/05/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903352740
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903352775
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903351437
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903352702
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903100530
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903057615
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903103483
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902914156
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902906232

