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Boletim NUGEP 08/2020                                              16/05/2020 a 30/05/2020          
 

 
 

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 

 

SUMÁRIO 

 

Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral  

Tema 176 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 593.824) .................................................................................................2 

Tema 207 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 598.468) ........................................................................................................................2  

Tema 300 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 603136) .........................................................................................................................2 

Tema 361 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 631.537) ........................................................................................................................3 

Tema 445 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 636.553) .................................................................................................3 

Tema 520 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma ARE 665.134) ..............................................................................................3 

Tema 521 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 612.707) ........................................................................................................................4 

Tema 546 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 661.702) .................................................................................................4 

Tema 551 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.066.677) .....................................................................................................................5 

Tema 562 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 685.493) ........................................................................................................................5 

Tema 595 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 706.103) ................................................................................................................6 

Tema 679 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 607.447) ........................................................................................................................6 

Tema 732 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 647.885) .................................................................................................6 

Tema 757 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 808.424) ................................................................................................................7 

Tema 986 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 1.096.029) ..............................................................................................7 

Tema 1081 - Trânsito em Julgado - (Paradigma ARE 1246685) ..........................................................................................................8 

Tema 1088 - Acórdão de Repercussão Geral Publicado - (Paradigma RE 876.834) - Não Há Repercussão Geral (Questão 

Infraconstitucional) ................................................................................................................................................................................8 

 

Superior Tribunal de Justiça – Recursos Repetitivos 

Tema 1014 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigmas REsp 1.799.306/RS, REsp 1.799.308/SC e REsp 1.799.309/PR) ............ 9 

Tema 1052 -Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma REsp 1.619.265/MG) ...................................................................................9 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 



2 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 176 

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 da Publicação do Acórdão: 19/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 207 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento a contribuinte optante pelo SIMPLES das 

imunidades tributárias previstas nos artigos 149, §2º, I e 153, §3º, III, da Constituição Federal. 

Tese Firmada: As imunidades previstas nos artigos 149, §2º, I, e 153, §3º, III, da Constituição 

Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional. 

RE 598468 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 22/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 300 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do ISS sobre os contratos de franquia. 

Tese Firmada: É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo 
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da Lei Complementar 116/2003). 

RE 603136 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data do Julgamento de Mérito: 29/05/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 361 

Questão Submetida a Julgamento: Transmudação da natureza de precatório alimentar em normal 

em virtude de cessão do direito nele estampado. 

Tese Firmada: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. 

RE 631537 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 22/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 26/05/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 520 

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

RE 665134 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 19/05/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 521 

Questão Submetida a Julgamento: Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios 

alimentares para fins de sequestro de recursos públicos. 

Tese Firmada: O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, 

não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido 

inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os 

créditos de que trata o art. 100, §2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as 

seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) 

inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se 

primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, 

ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim 

sucessivamente. 

RE 612707 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 21/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 
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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 da Publicação do Acórdão: 19/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 551 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos 

servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do 

setor público. 

Tese Firmada: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas 

acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido 

contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, 

em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 

RE 1066677 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de Julgamento de Mérito: 22/05/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 562 

Questão Submetida a Julgamento: Indenização por dano moral decorrente de declarações públicas, 

supostamente ofensivas à honra, proferidas por Ministro de Estado no âmbito de sua atuação. 

Tese Firmada: Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa 

pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo. 

RE 685493 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 22/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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 do Trânsito em Julgado: 29/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 679 

Questão Submetida a Julgamento: Validade da exigência do depósito recursal como pressuposto de 

admissibilidade do recurso extraordinário na Justiça do Trabalho. 

Tese Firmada: Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como 

condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante 

do § 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na 

cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por arrastamento, no inciso II da Instrução Normativa nº 

3/1993 do Tribunal Superior do Trabalho. 

RE 607447 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 22/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 732 
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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 647885 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação da Decisão: 19/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 Trânsito em Julgado: 16/05/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 18/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 986 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão acerca da constitucionalidade do§3ºdo artigo 224 

do Código Eleitoral no tocante à necessidade de realização de novas eleições sempre que ocorrer o 

indeferimento do registro de candidatura, em pleito majoritário, independentemente do número de 

votos então anulados. 

Tese Firmada: É constitucional, à luz dos arts. 1º, inc. I e parágrafo único, 5º, inc. LIV, e 14, caput e 
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§9º, da Constituição da República, o 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, com a redação dada 

pela Lei 13.165/2015, no que determina a realização automática de novas eleições, 

independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito, em pleito 

majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro de sua candidatura, ou em virtude de 

cassação do diploma ou mandato. 

RE 1096029 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da Publicação do Acórdão: 18/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 Trânsito em Julgado: 23/05/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 27/05/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

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/TJBA: Decisão: “O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de 

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

RE 876834 

Relator: Min. Luiz Fux  

Data da Publicação do Acórdão: 18/05/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1014 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão de serviços de capatazia na composição do valor 

aduaneiro. 

Tese Firmada: Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e 

integram a base de cálculo do imposto de importação. 

REsp 1799306/RS 

REsp 1799308/SC 

REsp 1799309/PR 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data da Publicação do Acórdão: 19/05/2020 

 

DIREITO PENAL 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1052 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de a menoridade ser comprovada pela menção à 

data de nascimento do suposto adolescente no boletim de ocorrência, a partir de simples declaração 

do depoente, sem referência a nenhum documento apresentado por ele ao agente policial que o 

qualificou. 

Tese Firmada: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 

11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a 

qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta 

a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, 

tal como a certidão de nascimento. 

REsp 1619265/MG 

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz 

Data da Publicação do Acórdão: 18/05/2020 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900095077
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900162445
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900162457
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602099727

