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Boletim NUGEP 14/2020                                              16/08/2020 a 31/08/2020          
 

 
 

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. 
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SUMÁRIO 

 

Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral  

Tema 28 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 1.205.530) ...............................................................................................................2 
Tema 106 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 590.880) ........................................................................................................................2 
Tema 150 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 593.818) ........................................................................................................................2 
Tema 346 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 601.967) ........................................................................................................................3 
Tema 452 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 639.138) ........................................................................................................................3 
Tema 456 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 598.677) ........................................................................................................................4 
Tema 490 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 628.075) ........................................................................................................................4 

Tema 505 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 595.326) ........................................................................................................................4 
Tema 543 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 657.989) ................................................................................................................5 
Tema 562 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 685.493) .................................................................................................5 
Tema 578 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 662.423) ........................................................................................................................6 
Tema 685 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 727.851) ................................................................................................................6 
Tema 696 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 666.404) ........................................................................................................................6 
Tema 707 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 698.531) ................................................................................................................7 
Tema 709 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 791.961) .................................................................................................7 

Tema 777 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 842.846) ................................................................................................................8 
Tema 779 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 808.202) ........................................................................................................................8 
Tema 796 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 796.376) ................................................................................................ 9 
Tema 826 - Mérito Julgado - (Paradigma ARE 884.325) .....................................................................................................................9 
Tema 846 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 878.313) ....................................................................................................................... 9 
Tema 872 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 606.010) .......................................................................................................................10 
Tema 874 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 917.285) .......................................................................................................................10 
Tema 906 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 946.648) .......................................................................................................................11 

Tema 942 – Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.014.286) ...................................................................................................................11   
Tema 951 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.023.750) ....................................................................................................................12 
Tema 973 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 1.058.333) ............................................................................................................12   
Tema 985 – Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.072.485) ....................................................................................................................13 
Tema 999 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 654.833) ...............................................................................................................13 
Tema 1011 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 827.996) ............................................................................................. 13 
Tema 1038 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 970.823) .................................................................................................................... 14 
Tema 1041 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.116.949) ................................................................................................................. 14 

Tema 1049 - Mérito Julgado - (Paradigma RE 1.156.197) ................................................................................................................. 15 
Tema 1089 - Trânsito em Julgado - (Paradigma RE 1.223.164) – Não Há Repercussão Geral ......................................................... 15 
Tema 1094 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma RE 1.221.330) .......................................................................................... 15 
Tema 1101 - Analisada Preliminar de Repercussão Geral – (Paradigma RE 1249945) – Há Repercussão Geral...............................16 
Tema 1102 - Analisada Preliminar de Repercussão Geral – (Paradigma RE 1276977) – Há Repercussão Geral ..............................16 
Tema 1103 - Analisada Preliminar de Repercussão Geral – (Paradigma ARE 1267879) – Há Repercussão Geral ...........................17 
 

 

Superior Tribunal de Justiça – Recursos Repetitivos 

Tema 1016 - Afetação de Novo Paradigma - (Paradigma REsp 1.873.377/SP) ..................................................................................18 
Tema 1024 - Acórdão de Mérito Publicado - (Paradigma REsp 1.828.993/RS) .................................................................................18 
Tema 1049 - Mérito Julgado - (Paradigma REsp 1.848.993/SP e REsp 1.856.403/SP) ......................................................................18 
Tema 1059 – Afetação - (Paradigmas REsp 1.865.553/PR, REsp 1.865.223/SC e REsp 1.864.633/RS) ...........................................19 
 

 

APRESENTAÇÃO 



 
2 

 

 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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 do Trânsito em Julgado: 19/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 106 

Questão Submetida a Julgamento: a) Competência para, após o advento da Lei nº 8.112/90, julgar 

os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho. b) Extensão do reajuste de 

84,32%, relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em 

decisão transitada em julgado, a outros servidores. 

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

RE 590880 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data do Julgamento de Mérito: 21/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 150 

Questão Submetida a Julgamento: Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de 

cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 
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Tese Firmada: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de 

prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 

RE 593818 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 346 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de norma constitucional para dispor sobre direito à 

compensação de créditos do ICMS. 

Tese Firmada: (i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, 

alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a 

bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) Conforme o 

artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis 

que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de 

início da compensação de crédito tributário. 

RE 601967 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 452 

Questão Submetida a Julgamento: Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece 

valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de 

contribuição. 

Tese Firmada: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição 

da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre 

homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor 

inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 

RE 639138 

Relator: Min. Gilmar Mendes 
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Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 456 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias 

adquiridas em outro ente da federação. 

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

RE 598677 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento do Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 490 

Questão Submetida a Julgamento: Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro 

ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal. 

Tese Firmada: O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em 

razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não 

cumulatividade. 

RE 628075 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 28/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 505 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação imediata EC nº 20/98 quanto à competência da 

Justiça do Trabalho para execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças 
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anteriores à sua promulgação. 

Tese Firmada: A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições 

previstas no artigo 195, incisos I, alínea a, e II, da Carta da República, relativamente a títulos 

executivos judiciais por si formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 

20/1998. 

RE 595326 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 24/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 543 

Questão Submetida a Julgamento: Direito adquirido ao recebimento de salário-família em face de 

alteração promovida pela EC 20/98. 

Tese Firmada: A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações 

jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998. 

RE 748543 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 25/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 17/08/2020 

________________________________________________________________________________ 
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, 

 

 

 
 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 578 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional 20/98 a 

integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos 

relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente 

ocupado, antes do advento da emenda em questão. 

Tese Firmada: (i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda 

Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não 

reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública 

escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 

20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser 

compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor. 

RE 662423 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito: 25/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 685 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos 

adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. 

Tese Firmada: Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, 

por pessoa jurídica de direito público. 

RE 727851 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 19/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 696 
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Questão Submetida a Julgamento: Validade da destinação de recursos advindos da contribuição 

para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede. 

Tese Firmada: É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para 

o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. 

RE 666404 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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 Trânsito em Julgado: 21/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 709 

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. 
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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 da Publicação do Acórdão: 19/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 777 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos 

causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções. 

Tese Firmada: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 

que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o 

responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 

RE 842846 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Trânsito em Julgado: 19/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 779 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de 

substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias 

extrajudiciais. 

Tese Firmada: Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se 

equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos 

nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, 

inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do 

art. 37, inciso XI, da Carta da República. 

RE 808202 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito: 24/08/2020 



 
9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 25/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 826 

Questão Submetida a Julgamento: Verificação da ocorrência de dano e consequente 

responsabilidade da União pela eventual fixação de preços dos produtos do setor sucroalcooleiro em 

valores inferiores ao custo de produção. 

Tese Firmada: É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em 

decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo 

econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto. 

ARE 884325 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 846 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da manutenção de contribuição social após 
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atingida a finalidade que motivou a sua instituição. 

Tese Firmada: É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 

110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. 

RE 878313 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 872 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou 

atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 

7º, II, da Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos 

tributos a serem informados. 

Tese Firmada: Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo 

com efeito confiscatório. 

RE 606010 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 25/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 874 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei 

9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a possibilidade de o Fisco, 

aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou 

parcelados sem garantia. 

Tese Firmada: É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão “ou parcelados 

sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 

12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

prevista no CTN. 
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RE 917285 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 906 

Questão Submetida a Julgamento: Violação ao princípio da isonomia (art. 150, II, da Constituição 

Federal) ante a incidência de IPI no momento do desembaraço aduaneiro de produto industrializado, 

assim como na sua saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. 

Tese Firmada: É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no 

desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para 

comercialização no mercado interno. 

RE 946648 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 28/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 942 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de 

previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob 

condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do 

tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 

Tese Firmada: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em 

tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 

de servidor pública decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4º do art. 40 da 

Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social 

relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização 

enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 

103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos 

servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência 
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conferida pelo art. 40, 4º-C, da Constituição da República. 

RE 1014286 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento de Mérito: 31/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 951 

Questão Submetida a Julgamento: Direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao 

reajuste de 47,11% sobre a parcela denominada adiantamento do PCCS (adiantamento pecuniário) 

após a mudança para o regime estatutário. 

Tese Firmada: Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, modificada considerado o Regime Jurídico Único, têm direito à diferença remuneratória 

decorrente do plano de cargos e salários - PCCS. 

RE 1023750 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 25/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 973 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de 

candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse 

sentido no edital do concurso público. 

Tese Firmada: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja 

grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso 

público. 

RE 1058333 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Trânsito em Julgado: 22/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 
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, 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 985 

Questão Submetida a Julgamento: Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas 

ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 

Tese Firmada: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço 

constitucional de férias. 

RE 1072485 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 31/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 999 

Questão Submetida a Julgamento: Imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano 

ambiental. 

Tese Firmada: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. 

RE 654833 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Trânsito em Julgado: 19/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 1011 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa 

Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros 

de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à 

competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 

Tese Firmada: Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas 

alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do 

FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor 
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(26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser 

remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da 

CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e 

respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de 

conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma 

espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na 

Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença. 

RE 827996 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data da Publicação do Acórdão: 21/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1038 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento de adicional noturno constante da legislação 

civil a servidores militares estaduais, sem previsão expressa do direito na Constituição Federal. 

Tese Firmada: I - A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou 

Distritais. II - Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as 

normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal 

parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do 

Distrito Federal. 

RE 970823 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 18/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1041 

Questão Submetida a Julgamento: Admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida 

por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das 

correspondências. 

Tese Firmada: Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida 

mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 
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RE 1116949 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 21/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1049 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade 

por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 

Tese Firmada: Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que 

previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria. 

RE 1156197 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 24/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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

repercussão geral da questão”. 

RE 1223164 

Relator: Min. Presidente 

Data do Trânsito em Julgado: 26/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 1094 
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Questão Submetida a Julgamento: Incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por 

pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 

33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002. 

Tese Firmada: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS 

sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica 

habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei 

complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor 

da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são 

válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 

RE 1221330 

Relator: Min. Luiz Fux  

Data da Publicação do Acórdão: 17/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral (Há repercussão geral) 

Tema: 1101 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do regime de falência e recuperação judicial, previsto 

na Lei nº 11.101/05, às empresas estatais. 

RE 1249945 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data da decisão: 28/08/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral (Há repercussão geral) 

Tema: 1102 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a 

aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável 

do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram 

no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº9.876/99, ocorrida em 

26/11/99. 

RE 1276977 

Relator: Min. Presidente  

Data da decisão: 28/08/2020 
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, 

 

 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral (Há repercussão geral) 

Tema: 1103 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos, tendo 

como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. 

ARE 1267879 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data da decisão: 28/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação de Novo Paradigma  

Tema: 1016 

Questão Submetida a Julgamento: (a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo 

que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. 

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 10/6/2019). 

REsp 1873377/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino  

Data da Afetação: 17/08/2020 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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.. 

Tese Firmada: A composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e das 

Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU sem a presença de profissional de enfermagem não ofende, mas sim concretiza, o que 

dispõem os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei n.º 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem. 

REsp 1828993/RS 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data da Publicação do Acórdão: 20/08/2020 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1049 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001077389
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902223833
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Questão Submetida a Julgamento: Definir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação 

não oportunamente informada ao fisco, a execução fiscal de créditos tributários pode ser 

redirecionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa. 

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 15/4/2020). 

REsp 1848993/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data da Publicação do Acórdão: 26/08/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1059 

Questão Submetida a Julgamento: (Im) Possibilidade de majoração, em grau recursal, da verba 

honorária fixada em primeira instância contra o INSS quando o recurso da entidade previdenciária for 

provido em parte ou quando o Tribunal nega o recurso do INSS, mas altera de ofício a sentença 

apenas em relação aos consectários da condenação. 

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 26/8/2020). 

REsp 1865553/PR 

REsp 1865223/SC 

REsp 1864633/RS 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da Publicação do Acórdão: 26/08/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903434053
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000555586
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000537159
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000517785

