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Boletim NUGEP 11/2020                                              01/07/2020 a 15/07/2020          
 

 
 

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: 28 

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 da Publicação do Acórdão: 01/07/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 247 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do ISS sobre materiais empregados na construção 

civil. 

Tese Firmada: O art. 9º, §2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica 

inaugurada pela Constituição de 1988. 

RE 603497 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data da Publicação do Acórdão: 03/07/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 
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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 da Publicação do Acórdão: 01/07/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 Anexo 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 da Publicação do Acórdão: 01/07/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 1037 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de juros da mora no período compreendido entre a 

data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. 

Tese Firmada: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da 

Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o 

§5ºdo art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência 

dos juros inicia-se após o 'período de graça. 

RE 1169289 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 02/07/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação – Possível Revisão de Tese 

Tema: 896 

Questão Submetida a Julgamento: Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva 

firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 896/STJ, quanto ao critério de aferição da renda do 

segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão para 

concessão de auxílio-reclusão. 

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.485.417/MS, acórdão 

publicado no DJe de 2/8/2018 que se propõe a revisar: Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 

da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral 

remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de 

contribuição. 

REsp 1842985/PR 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Afetação: 01/07/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1013 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do 

Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado 

estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício. 

Tese Firmada: No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-

doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito 

ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua 

incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. 

REsp 1786590/SP 

REsp 1788700/SP 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Publicação do Acórdão: 01/07/2020 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903063099
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803137092
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201803137500
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Cancelado 

Tema: 1027 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se, nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deve ser 

aplicado o rito processual disposto no art. 400 do Código de Processo Penal, em homenagem aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou o rito específico da legislação 

própria (art. 57 da Lei n. 11.343/2006), em razão do princípio da especialidade.  

Anotações NUGEP: A Terceira Seção, na sessão de julgamento realizada em 24/6/2020, acolheu a 

questão de ordem para desafetar os recursos especiais apresentados como representativos da 

controvérsia, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (acórdão publicado no DJe de 1/7/2020).  

REsp 1825622/SP  

REsp 1808389/AM  

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz 

Data da Desafetação dos Paradigmas: 01/07/2020 

 

IAC STJ – TEMA 5 

 

 
 

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão dos Embargos Declaratórios 

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 regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo 

coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte 

trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 

Anotações NUGEP/STJ: A tese firmada foi alterada, conforme determinado pela Segunda Seção que, 

na sessão de julgamento realizada em 24/6/2020, acolheu parcialmente os embargos de declaração no 

REsp n. 1.799.343/SP, "sem efeitos infringentes, para determinar que a tese fique redigida de forma 

que, onde se lê "instituído", leia-se "regulado". (acórdão publicado no DJe de 1/7/2020) 

REsp 1799343/SP  

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data do julgamento do ED : 01/07/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902015019
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901116294
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902015019

