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Boletim NUGEP 02/2019                                                                                            01/03/2019 a 15/03/2019          
 

 

 
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 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Aguardando Substituição de Paradigma 

Tema: 28 

Questão Submetida a Julgamento: Fracionamento da execução com expedição de precatório para 

pagamento de parte incontroversa da condenação.  

RE 614819 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Decisão: 11/03/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão Publicado 

Tema: 64 

Questão Submetida a Julgamento: Diferença de tratamento entre empresas públicas e sociedades 

de economia mista, que exploram atividade econômica, e empresas privadas, no que tange às 

contribuições para o PIS/PASEP. 

Tese Firmada: Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de 

reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia 

mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins 

de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios 

da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.  

RE 577494 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 01/03/2019 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004
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Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 497 

Questão Submetida a Julgamento: Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em 

virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho.  

Tese Firmada: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a 

anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.  

RE 629053  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 09/03/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 510 

Questão Submetida a Julgamento: Teto remuneratório de procuradores municipais. 

Tese Firmada: A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da 

Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem 

nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. 

RE 663696 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Julgamento do Mérito: 28/02/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4744004
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4758472
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4758472
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Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 739 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 

9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem 

observância da regra de reserva de plenário.  

Tese Firmada: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 

9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do 

Código de Processo Civil. 

ARE 791932 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Trânsito em Julgado: 14/03/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito 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 dano 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 Julgamento do Mérito: 27/02/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4758472
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5491645
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Repercussão Geral 

Comunicado de Suspensão Nacional 

Tema: 1016 

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

correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente.  

Decisão: “Trata-se de pedido de suspensão nacional de processos, nos termos do que admite 

o artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, os quais envolvam discussão sobre 

expurgos inflacionários dos planos econômicos em depósitos judiciais. Reconhecida a 

repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem 

sobre a presente questão e tramitem no território nacional. ”.  

RE 1141156 

Relator: Min. Edson Fachin  

Data da Publicação da Decisão: 11/03/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Publicado 

Tema: 1021 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do administrador público de disponibilizar obrigação 

alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado 

em virtude de sua crença religiosa.  

ARE 1099099 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da Publicação do Acórdão: 12/03/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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

Trânsito em Julgado 

Tema: 1026 

Questão Submetida a Julgamento: Termo inicial para percepção do benefício de auxílio-transporte 

pelos servidores públicos do Estado de Rondônia.  

ARE 1166381 

Relator: Min. Presidente  

Data da Decisão: 23/02/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Não há Repercussão Geral 

Acórdão de Repercussão Publicado 

Tema: 1028 

Questão Submetida a Julgamento: Aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário da pensão por morte.  

ARE 1170204 

Relator: Min. Presidente 

Data da Publicação do Acórdão: 12/03/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Analisada Preliminar de Repercussão 

Tema: 1036 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa para editar norma sobre a ordem de 

fases de processo licitatório, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.  

RE 1188352 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data da Decisão: 15/03/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Analisada Preliminar de Repercussão 

Tema: 1037 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de juros da mora no período compreendido entre a 

data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.  

RE 1169289 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da Decisão: 15/03/2019 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


8 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA, acórdão 

publicado no DJe de 25/05/2009: 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 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 1715256/SP  

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da Afetação: 18/05/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 11/03/2019 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201300132960
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703263575
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_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 587 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a possibilidade ou não de cumulação da verba 

honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a 

Fazenda Pública, vedada a sua compensação.  

Tese Firmada: a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a 

ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e 

independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda 

o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973; b) Inexistência de reciprocidade das 

obrigações ou de bilateralidade de créditos (pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do 

Código Civil). o que implica a impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em 

embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.  

REsp 1520710/SC  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques  

Data do Julgamento 18/12/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 27/02/2019 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 777 

Questão Submetida a Julgamento: Legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997.  

Tese Firmada: A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de 

dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 

12.767/2012.  

REsp 1686659/SP  

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do Julgamento: 28/11/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 11/03/2019 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701792002
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DIREITO CIVIL 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 907 

Questão Submetida a Julgamento: Discute a definição sobre o regulamento aplicável ao 

participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício 

complementar.  

Tese Firmada: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para 

fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da 

implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data 

da adesão, assegurado o direito acumulado.  

REsp 1435837/RS 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data da Afetação: 27/11/2014 

Data do Julgamento de Mérito: 27/02/2019 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 923 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a necessidade ou não de suspensão das ações 

individuais em que se pleiteia indenização por dano moral em razão de suposta exposição à 

contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de 

Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-93.2011.404.7000 e 

2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.  

Tese Firmada: Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, 

atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à 

contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
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REsp 1525327/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do Julgamento de Mérito: 12/12/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 01/03/2019 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Sem Processo Vinculado 

Tema: 929 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em 

dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.  

Relator: Min. Paulo de Traso Sanseverino 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 966 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência ou não do prazo decadencial previsto no caput do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento de direito adquirido ao benefício previdenciário 

mais vantajoso.  

Tese Firmada: Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para 

reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.  

REsp 1631021/PR 

REsp 1612818/PR 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do Julgamento de Mérito: 13/02/2019 

Data da Publicação do Acórdão: 13/03/2019 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602646684
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601809436
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DIREITO CIVIL 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 972 

Questão Submetida a Julgamento: Delimitação de controvérsia no âmbito dos contratos bancários 

sobre: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de 

proteção financeira; (iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a 

invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores.  

Tese Firmada: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa 

com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em 

vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa 

resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com 

seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza 

a mora.  

REsp 1639320/SP 

REsp 1639259/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do Julgamento de Mérito: 12/12/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 17/12/2018 

Data do Trânsito em Julgado: 20/02/2019 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Determinação de Suspensão Nacional 

Tema: 982 

Questão Submetida a Julgamento: Aferir a possibilidade da concessão do acréscimo de 25%, 

previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sobre o valor do benefício, em caso de o segurado necessitar de 

assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria.  

Tese Firmada: Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
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devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos 

os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria. 

Anotações Nugep STJ - Determinação de Suspensão: “A Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF) suspendeu o trâmite, em todo o território nacional, de ações judiciais individuais ou 

coletivas e em qualquer fase processual, que tratam sobre a extensão do pagamento do adicional de 

25% não relacionada às aposentadorias por invalidez. (Pet 8002, 1ª Turma do STF, na sessão de 

julgamento de 27/2/2019).”  

REsp 1648305/RS 

REsp 1720805/RJ 

Relator: Min. Assusete Magalhães  

Data do Julgamento de Mérito: 22/08/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 26/09/2018 

 

DIREITO PENAL 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em Julgado 

Tema: 989 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa 

causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a 

contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora.  

Tese Firmada: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há 

direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, 

salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de 

trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se 

enquadrando como salário indireto.  

REsp 1708104/SP  

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data do Julgamento de Mérito: 22/08/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 24/08/2018 

Data do Trânsito em Julgado: 14/03/2019 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700090055
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800206322
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702677688
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DIREITO PENAL 

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 1006 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da data-base para progressão de regime prisional 

quando da superveniência de nova condenação no curso da execução da pena (unificação de penas).  

Tese Firmada: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos 

benefícios executórios.  

REsp 1753512/PR 

REsp 1753509/PR 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data da Afetação: 11/03/2019 

Data do Julgamento de Mérito: 18/12/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 11/03/2019 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – IRDR / IAC 

 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR  

 

 

 

 

IRDR 

Mérito Julgado 

Tema: 3 

Questão Submetida a Julgamento: A natureza jurídica do ato que extinguiu a Gratificação de 

Habitação Policial Militar - GHPM, substituindo-a pela Gratificação de Atividade Policial Militar - 

GAP, através da Lei Estadual n.º 7.145/1997, se seria ato de efeitos concretos de modo a estabelecer o 

marco prescricional para o ajuizamento das ações que visem a manutenção do pagamento da referida 

gratificação como a data em que promulgada a norma que a suprimiu, ou seria o caso de reconhecer 

tratar-se de ato omissivo, que se renova mês a mês, em ordem a viabilizar a aplicação da Súmula n.º 

85 do Superior Tribunal de Justiça.  

Tese Firmada: A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM através da Lei 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201500567270
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Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de 

restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei. 

IRDR nº: 0006411-88.2016.8.05.0001 

Relator(a): Márcia Borges Faria 

Data do Julgamento do Mérito: 28/01/2019 

Data da Publicação do Acórdão: 30/01/2019 

Ofício nº 06/2019 NUGEP: 26/02/2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IRDR 

Decisão de Admissibilidade 

Tema: 9 

Questão Submetida a Julgamento: A definição da natureza jurídica da Lei n. 10.558/07, se veiculou 

um reajuste geral anual, nos moldes do art. 37, X, da CF, ou se reestruturou a carreira policial militar, 

possibilitando a concessão de aumentos setoriais diferenciados. 

IRDR nº: 8013315-17.2018.8.05.0000 

Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data da Admissão: 06/02/2019 

Ofício nº 04/2019 NUGEP: 21/02/2019 

 

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC  

 

 

 

 

IAC 

Readequação da Questão Submetida a Julgamento 

Tema: 4 

Questão Submetida a Julgamento: A legalidade da exigência do requisito etário para matrícula em 

curso de formação nos concursos para a Polícia Militar com previsão expressa em lei e no edital no 

caso de candidatos aprovados foram do número de vagas, que integram cadastro de reserva e foram 

convocados dentro do prazo de validade do certame. 

IAC nº: 8001499-38.2018.8.05.0000 
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Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data da Instauração: 27/04/2019 

Data da Admissão: 26/02/2018 


