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Boletim NUGEP 17/2020                                              01/10/2020 a 15/10/2020          
 

 
 

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: 393 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar suposto crime de 

publicação, na internet, de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. 

Tese Firmada: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar 

ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, 

quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 

8.069/1990). 

RE 628624 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 02/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 455 

Questão Submetida a Julgamento: Requisitos legais diferenciados para a concessão de pensão por 

morte em relação a cônjuges homens e mulheres de ex-servidores públicos. 

Tese Firmada: É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e 

mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de 

pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou 

companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). 

RE 628624 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 13/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 457 
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Questão Submetida a Julgamento: Requisitos legais diferenciados para a concessão de pensão por 

morte em relação a cônjuges homens e mulheres de ex-servidores públicos. 

Tese Firmada: É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e 

mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de 

pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou 

companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). 

RE 628624 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 13/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 

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 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 05/10/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 508 

Questão Submetida a Julgamento: Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia 

mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. 

Tese Firmada: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de 

Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou 

acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da 

Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 
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RE 600867 

Relator: Min. Joaquim Barbosa  

Data do Trânsito em Julgado: 08/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 534 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação, pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, do prazo 

decadencial de 180 dias para a propositura de representações por doação de recursos de campanha 

eleitoral acima do limite legal. 

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

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

ARE 664575 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data da decisão: 02/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 550 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar controvérsia a envolver 

relação jurídica entre representante e representada comerciais. 

Tese Firmada: Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o 

julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, 

uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. 

RE 606003 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 14/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 670 
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Questão Submetida a Julgamento: Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de 

constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em 

comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Tese Firmada: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a 

validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de 

direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - 

Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a 

constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. 

RE 719870 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento do Mérito: 13/10/2020 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 723 

Questão Submetida a Julgamento: Validade da contribuição a ser recolhida pelo produtor rural 

pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. 

Tese Firmada: É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial 

prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991. 

RE 761263 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data do Trânsito em Julgado: 09/10/2020 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 13/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

, 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 840 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance do art. 53, V, do ADCT, notadamente da 

expressão “serviço efetivo, em qualquer regime jurídico”, considerada a garantia do direito adquirido. 

Tese Firmada: A expressão ‘serviço efetivo, em qualquer regime jurídico’, considerado o disposto 

no artigo 53 do Ato das Disposições Transitórias, não aproveita tempo ficto. 

RE 683621 

Relator: Min. Marco Aurélio 
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Data da Publicação do Acórdão: 19/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 969 

Questão Submetida a Julgamento: Limites do poder regulamentar da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM quanto à atividade profissional de auditor independente e às pessoas naturais ou 

jurídicas a ele vinculadas, dispondo sobre infrações e punições. 

Tese Firmada: Os artigos 23 e 27 da Instrução 308/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, ao 

estabelecerem restrições razoáveis, proporcionais e adequadas ao exercício da atividade de auditoria 

independente, prestada às companhias sujeitas à sua fiscalização, são constitucionais, à luz dos arts. 

5º, incs. II e XIII, 84, incs. II e VI, 87, parágrafo único e inc. II, 88, 170 e 174 da Constituição 

Federal de 1988. 

RE 902261 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 09/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 1040 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar a criar 

conselho de representantes da sociedade civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo. 

Tese Firmada: Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes 

da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações 

do Executivo. 

RE 626946 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento do Mérito: 13/10/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO  

 

 
 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado  

Tema: 118 

Questão Submetida a Julgamento: Delimitação do alcance da tese firmada no Tema repetitivo nº. 

118/STJ, segundo o qual, é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou 

indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de 

Segurança. 

Tese Firmada: É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente 

para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. (Resp  

n. 1.111.164/BA) 

Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), 

explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA: 

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação 

tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior 

exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse 

efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os 

comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, 

quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e 

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a 

serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese 

em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o 

crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação 

suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída 

indispensável à propositura da ação mandamental. 

REsp 1365095/SP 

REsp 1111164/BA 

REsp 1715294/SP 

Resp 1715256/SP 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data do Trânsito em Julgado: 15/10/2020 (REsp 1715294/SP) 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903243198
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000640584
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000640584
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DIREITO CIVIL   

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1066 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e 

audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 

Informações Complementares: Há determinação da suspensão, em âmbito nacional, do andamento 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 

1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas 

instâncias ordinárias (acórdão publicado no DJe de 6/10/2020). 

REsp 1870771/SP 

REsp 1880121/SP 

REsp 1873611/SP 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data da Publicação do Acórdão: 06/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1067 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da tese alusiva à obrigatoriedade ou não de cobertura, 

pelos planos de saúde, da técnica de fertilização in vitro. 

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 7/10/2020). 

REsp 1822420/SP 

REsp 1822818/SP 

REsp 1851062/SP 

Relator: Min. Marco Buzzi 

Data do Julgamento de Mérito: 07/10/2020 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000451122
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000432074
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901804699
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901834717
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903569861
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Afetação  

Tema: 1068 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional 

de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, 

condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do 

segurado. 

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 (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, 

quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 

REsp 1845943/SP 

REsp 1867199/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data da Afetação: 09/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1069 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de 

cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 

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 (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, 

quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 

REsp 1870834/SP 

REsp 1872321/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data da Afetação: 09/10/2020 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR / IAC 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

IAC 

Admitido 

Tema: 8 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento da legalidade de cobrança promovida por 

concessionária de rodovia, em face de autarquia de prestação de serviços de saneamento básico, pelo 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201903243198
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000640584
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902867821
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001008780
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uso da faixa de domínio da via pública concedida. 

Informações Complementares: Não há determinação de suspensão nacional dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. (acórdão publicado no DJe de 

9/10/2020). 

REsp 1817302/SP  

 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data da Admissão: 09/10/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702383897

