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Boletim NUGEP 16/2020                                              16/09/2020 a 30/09/2020          
 

 
 

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 

Trânsito em Julgado 

Tema: 296 

Questão Submetida a Julgamento: Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se 

refere o art. 156, III, da Constituição Federal. 

Tese Firmada: É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 

serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 

RE 784439 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do Trânsito em Julgado: 23/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

] 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 327 

Questão Submetida a Julgamento: Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio 

julgamento de Tomada de Contas Especial. 

Tese Firmada: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à 

negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que 

impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de 

contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento 

parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de 

ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida 

notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras 

infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não 

prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou 

quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 

RE 1067086 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do Julgamento de Mérito: 17/09/2020 
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Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 395 

Questão Submetida a Julgamento: Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções 

comissionadas e/ou gratificadas. 

Tese Firmada: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos 

pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de 

fundamento legal. 

RE 638115 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data do Julgamento de Mérito: 17/09/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 

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 Trânsito em Julgado: 25/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 600 

Questão Submetida a Julgamento: Equiparação do auxílio-alimentação de servidores públicos 
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pertencentes a carreiras distintas, com fundamento no princípio da isonomia. 

Tese Firmada: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer 

verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter 

remuneratório ou indenizatório. 

RE 710293 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento do Mérito: 16/09/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Mérito Julgado 

Tema: 683 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, 

quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. 

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

RE 766304 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do Julgamento do Mérito: 17/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 690 

Questão Submetida a Julgamento: Direito de magistrados aposentados continuarem percebendo o 

adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 após a adoção do subsídio como forma 

remuneratória. 

Tese Firmada: É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 

1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. - A supressão 

do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais 

futuros. 

RE 597396 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 16/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 
1 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 17/09/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 964 

Questão Submetida a Julgamento: Precedência da promoção por antiguidade sobre a remoção de 

magistrados estaduais. 

Tese Firmada: A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção. 

RE 1037926 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 16/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 
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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 Trânsito em Julgado: 22/09/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1042 

Questão Submetida a Julgamento: Condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao 

pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal. 

Tese Firmada: É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença 

tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. 

RE 1090591 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 16/09/2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1047 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da 

alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º,§21, da Lei nº 10.865/2004, com a 

redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos 

oriundos do pagamento da exação, constante do §1º- A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, 

incluído pela Lei nº 13.137/2015. 

Tese Firmada: I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no §21 do 

artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional 

de alíquota, prevista no artigo 15, §1º-A, da Lei nº10.865/2004, com a redação dada pela Lei 

13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. 

RE 1178310 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 16/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da Publicação do Acórdão: 17/09/2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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 do Trânsito em Julgado: 23/09/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 
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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 do Trânsito em Julgado: 23/09/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1104 

Questão Submetida a Julgamento: Requisitos legais necessários para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria híbrida por idade. 

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

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

RE 1281909 

Relator: Min. Presidente 

Data da Decisão: 25/09/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 995 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior 

ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de 

implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do 

artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno 

para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua produção. 

Tese Firmada: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o 

momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê 

no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias 

ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 

REsp 1727064/SP 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Trânsito em Julgado: 29/09/2020 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1038 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de o ente Público estipular cláusula editalícia em 

licitação/pregão prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, como forma de 

resguardar-se de eventuais propostas, em tese, inexequíveis. 

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 3/12/2019). 

REsp 1840154/CE 

REsp 1840113/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do Julgamento de Mérito: 23/09/2020 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902877551
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902877551
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902877830
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DIREITO CIVIL 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1062 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não 

expressamente retroativas da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações 

consolidadas sob a égide da legislação anterior. 

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 16/9/2020). 

REsp 1731334/SP 

REsp 1762206/SP 

Relator: Min. Regina Helena Costa  

Data da Afetação: 16/09/2020 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1063 

Questão Submetida a Julgamento: Examinar se é competência do Tribunal do Júri a 

desclassificação da modalidade dolosa para a culposa do crime de homicídio praticado na direção de 

veículo automotor, quando comprovados a embriaguez e o desrespeito às regras de trânsito. 

Informações Complementares: Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do 

Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes). 

REsp 1863084/GO 

Relator: Min. Laurita Vaz  

Data da Afetação: 17/09/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1064 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702587820
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800408535
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000426537
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inscrição em dívida ativa para a cobrança dos 

valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário: verificação da aplicação dos §

§3º e 4º, do art. 115, da Lei n. 8.213/91 aos processos em curso. 

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 22/9/2020). 

REsp 1860018/RJ 

REsp 1852691/PB 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Afetação: 22/09/2020 

 

DIREITO CIVIL  

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1065 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das 

patentes “mailbox” (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial. 

Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território 

nacional (acórdão publicado no DJe de 30/9/2020). 

REsp 1869959/RJ  

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti 

Data da Afetação: 30/09/2020 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

IAC 

Admitido 

Tema: 06 

Questão Submetida a Julgamento: Efeitos da Lei nº13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício da 

competência federal delegada. 

Informações Complementares: A Primeira Seção, em Acórdão publicado em 25/9/2020, em caráter 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902714432
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903681539
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902714432
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liminar, determinou "a manutenção da imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer 

ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal 

delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de 

Competência no Conflito e Competência", referente aos processos iniciados anteriormente a             

1º/1/2020, os quais deverão ter regular tramitação e julgamento, independentemente do julgamento 

do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência. 

CC 170051/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Admissão: 25/09/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAC 

Admitido 

Tema: 07 

Questão Submetida a Julgamento: Delimitação das principais teses controvertidas, com base no 

conjunto dos fundamentos contidos nos recursos especiais interpostos (art. 271-C do RISTJ): a.1) 

configuração de coisa julgada, em virtude do trânsito em julgado de ações populares e de ação civil 

pública relacionadas ao caso concreto; a.2) aplicação da teoria do fato consumado, ante a 

consolidação da situação fática da privatização; a.3) existência de ilegalidade e lesividade no âmbito 

da ação popular diante da aprovação pelo Tribunal de Contas da União do processo de desestatização 

da Companhia Vale do Rio Doce, bem como do reconhecimento de inexistência de dano ao 

patrimônio público em face da avaliação da participação acionária da União na empresa privatizada. 

a.4) julgamento extra petita proferido pelo Tribunal de origem em reexame necessário. 

Informações Complementares: Há determinação de "suspensão do julgamento de todos os 

processos que versam sobre o tema específico em território nacional até o definitivo julgamento no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015, por analogia)”. 

REsp 1806016/PA 

REsp 1806608/PA 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da Admissão: 22/09/2020 
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