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Boletim NUGEP 18/2020                                              16/10/2020 a 31/10/2020          
 

 
 

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 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 da publicação do acórdão: 21/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

] 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 222 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador 

portuário avulso. 

Tese Firmada: Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é 

devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. 

RE 597124 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 23/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 324 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de lei complementar para estabelecimento de valores 

pré-fixados para o cálculo do IPI. 

Tese Firmada: É constitucional o artigo 3ºda Lei 7.798/1989, que estabelece valores pré-fixados 
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para o IPI. 

RE 602917 

Relator: Min. Rosa Weber  

Data da publicação do ácórdão: 21/10/2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Mérito Publicado 

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 

Data da publicação do acórdão: 16/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

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 do trânsito em julgado: 22/10/2020 

________________________________________________________________________________ 
 

, 
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Repercussão Geral 

Trânsito em 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 trânsito em julgado: 21/10/2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1105 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade de prévio requerimento administrativo como 

requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-

doença acidentário. 

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

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

RE 1287510 

Relator: Min. Presidente 

Data da decisão: 23/10/2020   

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1106 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do termo inicial da incidência de correção monetária 

referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime 

não-cumulativo, quando excedido o prazo a que alude o artigo 24 da Lei 11.457/2007. 

Anotações NUGEP/TJBA: Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de 
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repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

RE 1283640 

Relator: Min. Presidente 

Data da decisão: 23/10/2020  

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1107 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de o segurado que exerce atividades em condições 

especiais, quando em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária, utilizar o cômputo desse 

mesmo período como tempo de serviço especial. 

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

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

RE 1279819 

Relator: Min. Presidente 

Data da decisão: 30/10/2020 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema: 126   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.111.829/SP, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski, quanto à questão referente à ação de 

desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão recorrido decidiu que os juros 

compensatórios correspondem a 6% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel. 

Adequação da tese para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação 

direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97." 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema: 184   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.114.407/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, quanto à fixação da verba honorária 

em 10% a recair sobre a diferença entre a oferta e o montante fixado a título de indenização. 

Mantida a tese firmada: O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve 

respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% 

da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. 

O Ministro Og Fernandes destacou no acórdão publicado no DJe de 13/11/2020 que: "Aqui, nada há a 

rever. A polêmica nesta Corte se estabeleceu entre os percentuais da norma expropriatória e a 

disposição geral do CPC a respeito dos honorários. Assim, prevalece o entendimento consagrado de 

que a matéria é regida pela lei especial, nos termos do precedente. O julgado do Supremo que 

suprime o limite nominal da verba em nada afeta a questão, que versa unicamente sobre hermenêutica 

infraconstitucional." 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema: 280   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. 

Adequação da tese para a seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à edição da MP 1901- 

30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos." 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema: 281   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. 

Adequação da tese para a seguinte redação: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros 

compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração 

econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas." 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Revisado 

Tema: 282   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
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desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. 

Adequação da tese para a seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901- 

30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros 

compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); ii) Desde 5.5.2000, data de edição da MP 

2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 

2º, do Decreto Lei 3365/41)." 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Cancelado 

Tema: 283   

Questão submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

1.116.364/PI, de relatoria do Ministro Castro Meira, quanto à incidência de juros compensatórios nas 

desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. 

Anotações do NUGEP/TJBA: “O Ministro relator destacou no acórdão publicado no DJe de 

13/11/2020: "a tese sempre foi condicional ao julgamento de mérito do Supremo. Superada a 

condição, com afastamento do provimento cautelar, descabe a manutenção da tese, que funcionaria 

como modulação indevida do julgamento da ADI." 

Edição de nova tese repetitiva nos Temas 1071, 1072 e 1073, STJ.   

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação – Possível Revisão de Tese 

Tema: 677   

Tese firmada que se propõe a revisar: Na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia 

depositada. 

Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
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especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam 

pendentes de apreciação em todo no território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte. 

"Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em 

relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e 

acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária." (acórdão 

publicado o DJe de 28/10/2020). 

REsp 1820963/SP 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data da publicação do acórdão: 28/10/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
 
 
 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 984 

Questão Submetida a Julgamento: Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos 

criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos. 

Tese Firmada: 1º) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais 

da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o 

defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor 

que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2º) Nas hipóteses em que o juiz da 

causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços 

despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, 

arbitrar outro valor; 

3º) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor 

dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a 

seccional da OAB. 

4º) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter 

vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, 

eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos 

arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República. 

REsp 1656322/SC 

REsp 1665033/SC 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data do trânsito em julgado: 16/10/2020 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700413300
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700833817
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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 1727063/SP 

REsp 1727069/SP 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do trânsito em julgado: 29/10/2020 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1017   

Questão submetida a julgamento: Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de 

servidor público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, 

de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 

20.910/1932 e da Súmula 85/STJ. 

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

RESP 1783975/RS 

RESP 1772848/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do julgamento de mérito: 28/10/2020 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465089
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465206
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
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DIREITO CIVIL 

 
 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1021   

Questão submetida a julgamento: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da 

complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de 

verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do 

Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva 

matemática. 

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

RESP 1778938/SP 

RESP 1740397/RS 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data do julgamento de mérito: 28/10/2020 

 

DIREITO PROCESUSAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em 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. 

Tese Firmada: Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título 

executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito 

sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 

REsp 1804186/SC 

REsp 1804188/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin  

Data do trânsito em julgado: 27/10/2020 

 
 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900861327
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201900861125
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Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1030 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, de 

a parte renunciar ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas prestações vincendas, 

para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais. 

Tese Firmada: Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito 

renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 

(sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, 

as prestações vincendas. 

REsp 1807665/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do julgamento do mérito: 28/10/2020 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1035 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o prazo prescricional da pretensão de cobrança de 

despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) fundadas em contrato de transporte marítimo 

(unimodal). 

Tese Firmada: A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de 

contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) 

prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002. 

REsp 1819826/SP 

REsp 1823911/PE 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data do julgamento do mérito: 28/10/2020 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1038 

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

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901071581
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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licitação/pregão prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, como forma de 

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

Tese Firmada: Os editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula prevendo percentual 

mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao artigo 40, inciso X, da Lei nº 

8.666/1993. 

REsp 1840154/CE 

REsp 1840113/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data da publicação do acórdão: 23/10/2020 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1070 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições 

previdenciárias para integrar o salário-de-contribuição, nos casos de atividades concomitantes (artigo 

32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu as escalas de salário-base. 

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

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão ora afetada e tramitem 

no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe de 16/10/2020). 

REsp 1870793/RS 

REsp 1870815/PR 

REsp 1870891/PR 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data da Afetação: 16/10/2020 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação e Mérito Julgado  

Tema: 1071 

Questão Submetida a Julgamento: A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou 

do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial. 

Tese firmada: A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de 

mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial. 

Pet 12344/DF 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902877551
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201902877830
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901064881
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201801858140
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201801858140
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
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Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação e Mérito Julgado  

Tema: 1072 

Questão Submetida a Julgamento: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no 

momento de sua incidência. 

Tese firmada: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua 

incidência. 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação e Mérito Julgado  

Tema: 1073 

Questão Submetida a Julgamento: As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros 

compensatórios e moratórios."), 70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, 

contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios 

sobre compensatórios nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.") somente 

se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34. 

Tese firmada: As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e 

moratórios."), 70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o 

trânsito em julgado da sentença.") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre 

compensatórios nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.") somente se 

aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34. 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento: 28/10/2020 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000875214

