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Boletim NUGEP 09/2020                                              01/06/2020 a 15/06/2020          
 

 
 

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: 028 

Questão Submetida a Julgamento: Fracionamento da execução com expedição de precatório para 

pagamento de parte incontroversa da condenação. 

Tese Firmada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para 

pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado 

observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de 

pequeno valor. 

RE 1205530 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 08/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 222 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador 

portuário avulso. 

Tese Firmada: Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é 

devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. 

RE 597124 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 03/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 358 

Questão Submetida a Julgamento: Competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e 

patente de militar. 
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Tese Firmada: A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da 

patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125,§4º, não 

autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da 

corporação. 

RE 601146 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 08/06/2020 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 03/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 03/06/2020 
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Repercussão Geral 

Trânsito em 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 1ºdo artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça 

do artigo 40 da Lei nº8.177 e, por arrastamento, no inciso II da Instrução Normativa nº3/1993 do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

RE 607447 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 11/06/2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 700 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de exploração de jogos e apostas - tais como a venda 

de bilhetes, de pules ou de cupons de apostas - e a validade da base de cálculo utilizada. 

Tese Firmada: É constitucional a incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de 

bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios 

(item 19 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003). Nesta situação, a base de 

cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança 

de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta. 

RE 634764 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data do Julgamento de Mérito: 08/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 709 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria 

especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à 

saúde. 

Tese Firmada: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial 

se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade 

especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado 

solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a 

data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. 

Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez 

verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em 

questão. 

RE 791961 

Relator: Min. Dias Toffoli  

Data do Julgamento de Mérito: 08/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 792 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que 

reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções 

em curso. 

Tese Firmada: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório 

possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a 

anteceda. 

RE 729107 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 08/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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. 
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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 Trânsito em Julgado: 11/06/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 12/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 01/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1091 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do fator previdenciário, previsto no art. 29, 

caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99. 

Tese Firmada: É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, 

da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99. 

RE 1221630 

Relator: Min. Presidente  

Data do Julgamento de Mérito: 05/06/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 
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Tema: 1092 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar demandas sobre 

complementação de aposentadoria instituída por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia 

diretamente sobre a Administração Pública direta ou indireta. 

Tese Firmada: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de 

aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da 

responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de 

relação jurídico-administrativa. 

RE 1265549 

Relator: Min. Presidente 

Data do Julgamento de Mérito: 05/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 887 

Questão Submetida a Julgamento: Discute a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e 

de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver 

condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, a qual tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF. 

Tese Firmada: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o 

direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) 

descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação 

expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) 

incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, 

que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os 

valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 

REsp 1392245/DF 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do Trânsito em Julgado: 13/03/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 03/06/2020 

 

DIREITO PENAL 

 
 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

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. 
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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 do Trânsito em Julgado: 03/06/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1053 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm 

competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o 

Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. 

Informações Complementares: Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e 

agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da 

questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 1/6/2020). 

REsp 1859931/MT 

REsp 1865606/MT 

REsp 1866015/MT 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Afetação: 01/06/2020 


