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Boletim NUGEP 15/2018                                                                                         16/11/2018 a 30/11/2018           
 

 

 

 

 
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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STF – REPERCUSSÃO GERAL 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Decisão Publicada 

Tema: 285 

Questão Submetida a Julgamento: Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de 

poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano 

Collor II.  

Decisão: “Tendo em vista o imenso número de ações a respeito do tema, resguardando o interesse 

dos particulares e garantindo o equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional, foi determinado 

sobrestamento do feito no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de 05/02/2018, 

possibilitando aos interessados manifestação de adesão à proposta nas ações respectivas perante os 

juízos de origem competente. Decide: Intimem-se, igualmente, os signatários do acordo (eDOC 108), 

homologado por esta Suprema Corte, para solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças 

de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação de planos 

econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), para que se manifestem quanto à decisão 

constante do eDOC 228, bem como a respeito das petições subsequentes que lhe impugnam.”  

RE 632212  

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data da Publicação da Decisão: 20/11/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito 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.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3978950
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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 Julgamento de Mérito: 21/11/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão Publicado 

Tema: 1015 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da exigência de um período de carência 

para candidatos a cargos públicos que tenham se recuperado de doença grave.  

RE 886131 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da Publicação do Acórdão: 19/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão 

Tema: 1016 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na 

correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente.  

RE 1141156 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do Reconhecimento da Repercussão Geral: 16/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5220068
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5491645
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Repercussão Geral 

Reconhecimento da Inexistência de Repercussão 

Tema: 1017 

Questão Submetida a Julgamento: Critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de 

percepção do benefício do auxílio-reclusão.  

ARE 1163485  

Relator: Ministro Presidente 

Data do Reconhecimento da Inexistência de Repercussão: 16/11/2018 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento da Inexistência de Repercussão 

Tema: 1018 

Questão Submetida a Julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 145, § 

1º; 146, inciso III; 150, inciso IV; 153, inciso III; e 195, inciso I, da Constituição da República, sobre 

a possibilidade de supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei 

nº 9.249/95 e qual seria a consequência disso na apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas 

(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).  

RE 1159714  

Relator: Ministro Presidente 

Data do Reconhecimento da Inexistência de Repercussão: 16/11/2018 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5552724
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5542444
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Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1019 

Questão Submetida a Julgamento: Direito de servidor público que exerça atividades de risco de 

obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 

41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na 

paridade.  

RE 1162672  

Relator: Ministro Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 23/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão Geral 

Tema: 1020 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei municipal a 

determinar retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – pelo tomador de 

serviço, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de Finanças de São Paulo, do prestador não 

estabelecido no território do referido Município.  

RE 1167509  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Publicação do Acórdão: 30/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5550712
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5563078
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STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 910 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a legitimidade passiva das empresas que arremataram 

ações do leilão regido pelo Edital de Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de 

complementação de ações na hipótese em que as ações originárias tenham sido subscritas na 

TELEBRAS.  

Tese Firmada: Legitimidade passiva da TELEBRAS, bem como das companhias cindendas (ou 

sucessoras destas), para a ação de complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias 

tenham sido emitidas pela TELEBRAS.  

REsp 1651814/SP  

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do Trânsito em Julgado: 19/11/2018 

 

 

DIREITO  CIVIL  

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 955 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de 

aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de 

previdência privada por decisão da justiça trabalhista.  

Teses Firmada: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a 

prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais 

condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade 

fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas 

extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700227483
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complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao 

assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador 

poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na 

Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC/2015): para as demandas 

ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou 

assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas 

remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal 

inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar 

(expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de 

valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em 

que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a 

revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal 

recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, 

igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.  

REsp 1312736/RS  

Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira 

Data do Trânsito em Julgado: 29/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 958 

Questão Submetida a Julgamento: Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com 

serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.  

REsp 1578553/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do Julgamento do Mérito: 28/11/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201200647966
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600112776
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 980 

Questão Submetida a Julgamento: (i) Termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como (ii) sobre a possibilidade de o parcelamento 

de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição.  

Tese Firmada: (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) 

o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.  

REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA  

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia 

Data da Publicação do Acórdão: 21/11/2018 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 990 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou 

não a fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA.  

Tese Firmada: As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não 

registrado pela ANVISA.  

REsp 1712163/SP  

Relator: Min. Moura Ribeiro 

Data da Publicação do Acórdão: 26/11/2018 

 
 
 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603059545
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603138424
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701829167
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Recurso Especial Repetitivo 

Afetado 

Tema: 1001 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade, ou não, do prévio pagamento de porte de remessa 

e de retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, frente ao disposto no art. 27 do 

revogado CPC/73 (art. 91 do CPC/15), nos casos de recursos dirigidos aos Tribunais de Justiça.  

REsp 1761618/SP 

REsp 1762577/SP  

REsp 1761119/SP 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802160131
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802210940
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802126648

