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Boletim NUGEP 13/2020                                              01/08/2020 a 15/08/2020          
 

 
 

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: 72 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração. 

Tese Firmada: É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador 

sobre o salário maternidade. 

RE 576967 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 359 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o 

montante decorrente da acumulação de proventos e pensão. 

Tese Firmada: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição 

Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 

RE 602584 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 06/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 366 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de 

omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência 
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Tese Firmada: Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes 

do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico 

de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou 

quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. 

RE 136861 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data da Publicação do Acórdão: 13/08/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 379 

Questão Submetida a Julgamento: Imposto a incidir em operações mistas realizadas por farmácias 

de manipulação. 

Tese Firmada: No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo 

o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega aos fregueses, em 

caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira por elas 

produzidos, ofertados ao público consumidor. 

RE 605552 

Relator: Min. Dias Toffoli  

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 455 

Questão Submetida a Julgamento: Exigência de pagamento de caução para o exercício da profissão 

de leiloeiro. 

RE 1263641 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 31/07/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 475 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da imunidade relativa ao ICMS para a 

comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação. 

Tese Firmada: A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações 

ou prestações anteriores à operação de exportação. 

RE 754917 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento do Mérito: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 512 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados 

a candidatos inscritos em concurso público em face do cancelamento da prova do certame por 

suspeita de fraude. 

Tese Firmada: O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em 

concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), 

quando os exames são cancelados por indícios de fraude 

RE 662405 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Publicação do Acórdão: 14/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 561 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação 

civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público. 
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Tese Firmada: O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa 

anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. 

RE 409356 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Trânsito em Julgado: 11/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 689 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de o estado de origem cobrar ICMS sobre a 

operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em 

processo de industrialização. 

Tese Firmada: Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua 

totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor 

final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o 

referido imposto. 

RE 748543 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 707 

Questão Submetida a Julgamento: Validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao 

PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados 

com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. 

Tese Firmada: Revela-se constitucional o artigo 3º, §3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no 

que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não 

cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. 

RE 698531 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 13/08/2020 
 

 

 

 

 

, 
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Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 743 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de município cuja Câmara Municipal está em 

débito com a Fazenda Nacional obter certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPDEN. 

Tese Firmada: É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa 

quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta 

o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. 

RE 770149 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 796 

Questão Submetida a Julgamento: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art.156, 

§ 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o 

valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. 

Tese Firmada: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do §2º  do art.156 da 

Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser 

integralizado. 

RE 796376 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 932 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por 
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danos decorrentes de acidentes de trabalho. 

Tese Firmada: O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, 

XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador 

por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com 

potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da 

coletividade. 

RE 828040 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Trânsito em Julgado: 05/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 

cumprimento da pena. 

RE 972598 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Julgamento de Mérito: 06/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 986 

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

§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 do Trânsito em Julgado: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1012 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços - ICMS - na venda de automóveis integrantes do ativo imobilizado de 

empresas locadoras de veículos adquiridos diretamente das montadoras, independentemente de a 

compra ter ocorrido em prazo inferior a um ano. 

Tese Firmada: É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por 

locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora. 

RE 1025986 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 05/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Geral Publicado 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança 

da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores 
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finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº87/2015. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: “O Tribunal concluiu pela repercussão geral do tema versado 

neste processo”. 

RE 1237351 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 04/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1095 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte e 

cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra 

pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: “O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.” 

RE 1221446 

Relator: Min. Luiz Fux  

Data da decisão: 08/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1096 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de norma legal que dispõe que o 

pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental será feito 

somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que 

provisório. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: “O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a 

questão.” 

RE 918315 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data da decisão: 08/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

, 
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Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1097 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor 

público que tenha filho ou dependente portador de deficiência. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: “O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.” 

RE 1237867 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data da decisão: 08/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1098 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido 

antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo 

da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) devidas pelo substituído tributário. 

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

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

RE 1258842 

Relator: Min. Presidente 

Data da decisão: 15/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1099 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo 
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contribuinte localizados em estados distintos. 

Tese firmada: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do 

mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade 

ou a realização de ato de mercancia.  

ARE 1255885 

Relator: Min. Presidente 

Data do julgamento do Mérito: 15/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1100 

Questão Submetida a Julgamento: Definição individualizada da natureza jurídica de verbas 

percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da 

contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos 

conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 

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

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

ARE 1260750 

Relator: Min. Presidente 

Data da decisão: 15/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 975 

Questão Submetida a Julgamento: Questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o 

direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 

8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o 

mérito do objeto da revisão. 

Tese Firmada: Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 

8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de 

análise de concessão de benefício previdenciário. 

REsp 1648336/RS 

REsp 1644191/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Publicação do Acórdão: 04/08/2020 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1020 

Questão Submetida a Julgamento: Análise acerca da aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 - 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - no caso de servidores efetivados em cargo 

público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo 

da Lei Complementar n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADI 4.876/DF. 

Tese Firmada: Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime 

estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional 

pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de 

serviço prestado. 

REsp 1806086/MG  

REsp 1806087/MG 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data da Publicação do Acórdão: 07/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700090524
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603308183
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900976268
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900976256
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Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1024 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se a composição da tripulação das Ambulâncias Tipo B e 

da Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU sem a presença de profissional da enfermagem nega vigência ao que dispõem os artigos 11, 

12, 13 e 15 da Lei n.º 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem. 

Anotações NUGEP/TJBA: Sem Publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1828993/RS 

Relator: Min. Og. Fernandes 

Data da Publicação do Acórdão: 07/08/2020 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1029 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que 

seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado 

Especial instalado no foro competente. 

Anotações NUGEP/TJBA: Sem Publicação de Tese até a presente data. 

REsp 1804188/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data da Publicação do Acórdão: 12/08/2020 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1037 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no 

inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que 

se encontra no exercício de sua atividade laboral. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902223833
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900861125
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Tese Firmada: Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6ºda 

Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos 

de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. 

REsp 1814919/DF 

REsp 1836091/PI 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data da Publicação do Acórdão: 04/08/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1058 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública 

ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de 

menores em creches ou escolas. 

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 3/8/2020). 

REsp 1846781/MS 

REsp 1853701/MG 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data da Afetação: 03/08/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901403897
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902628776
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903288315
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903354570

