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VOLU 

 

O Código de Processo Civil Brasileiro tem exigido uma intensa integração entre as diversas 

instâncias do Poder Judiciário. O NUGEPNAC 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 Informativo NUGEPNAC 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 NUGEPNAC 

disponibiliza, por meio 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 e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral  

Tema: 321 

Questão Submetida a Julgamento: Limites impostos pelo princípio do juiz natural à convolação de 
ação individual em um incidente processual, no bojo de ação coletiva em trânsito perante juízo 
diverso do originário. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 

RE 1040229 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data da decisão: 21/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado  

Tema: 492 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e 
conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 

Tese Firmada: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e 
conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 
nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível 
a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de 
acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas 
a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da 
obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 

RE 695911 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento do mérito: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado  

Tema: 697 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de 
escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual 
transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia 
remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de concurso público. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese Firmada: É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a 
exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. 

RE 740008 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento do mérito: 21/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado  

Tema: 855 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance do art. 5º, XVI, da Constituição Federal, 
notadamente da exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o 
legítimo exercício da liberdade de reunião. 

Tese Firmada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício 
se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. 

RE 806339 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento do mérito: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado  

Tema: 961 

Questão Submetida a Julgamento: Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona 
rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família. 

Tese Firmada: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) 
terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município 
de localização. 

ARE 1038507 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do julgamento do mérito: 21/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado  

Tema: 1103 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos, tendo 
como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. 

Tese Firmada: É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) 
tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, 
Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não 
se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, 
nem tampouco ao poder familiar. 

ARE 1267879 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do julgamento do mérito: 17/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado  

Tema: 1116 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa à observância dos parâmetros previstos 
na legislação local, para fins de concessão de auxílio-alimentação. 

Anotação do NUGEPNAC: Não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 

ARE 1295401 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 18 /12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 1119 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de juntada da autorização expressa dos 
associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de 
valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por 
entidade associativa de caráter civil. 

Tese Firmada: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, 
bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial 
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 

ARE 1293130 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral 

Tema: 1120 

Questão Submetida a Julgamento: Separação de poderes e controle jurisdicional de 
constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1297884 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1121 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do compartilhamento com o Ministério 
Público Eleitoral, para fins de apuração de irregularidades em doações eleitorais, dos dados fiscais 
de pessoas físicas e jurídicas obtidos com base em convênio firmado entre a Receita Federal e o 
Tribunal Superior Eleitoral, sem autorização prévia do Poder Judiciário.  

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1296829 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1122 

Questão Submetida a Julgamento: Imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de 
economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de 
baixa renda.  

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

ARE 1289782 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 
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Tema: 1123 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa ao direito à execução da multa de 40% 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), prevista no artigo 18, § 1º, da Lei 
8.036/1990, quando não expressamente constante do título executivo judicial.  

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral (questão infraconstitucional).  

ARE 1298177 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 18/12/2020 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1032 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de 
cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título 
de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de 
transtornos psiquiátricos. 

Tese Firmada: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação 
expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) 
do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de 
transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 

REsp 1809486/SP 

REsp 1755866/SP  

Relator: Min. Marco Buzzi 

Data da publicação do acórdão: 16/12/2020 

_______________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1051 

Questão Submetida a Julgamento: Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de 
modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo 
trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 

Tese firmada: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a 
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 

REsp 1843332/RS 

REsp 1842911/RS 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO CONSUMIDOR  

DIREITO CIVIL                             
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REsp 1843382/RS 

REsp 1840812/RS 

REsp 1840531/RS 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data da publicação do acórdão: 17/12/2020 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1077 

Questão Submetida a Julgamento: Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas 
para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a 
título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a 
personalidade ou a conduta social do agente. 

Informações Complementares: Não há determinação de suspensão nacional de todos os processos 
(acórdão publicado no DJe de 18/12/2020). 

REsp 1794854/DF 

Relator: Min. Laurita Vaz  

Data da afetação: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação 

Tema: 1078 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária 
no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moral "in re 
ipsa". 

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. 

REsp 1881453/RS 

REsp 1881456/RS 

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Data da publicação do acórdão: 18/12/2020 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetação  

Tema: 1079 

DIREITO PENAL  

DIREITO TRIBUTÁRIO  

DIREITO CONSUMIDOR  
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Questão Submetida a Julgamento: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à 
apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos 
termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 
3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986. 

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. 

REsp 1898532/CE 

REsp 1905870/PR 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data da afetação: 18/12/2020 
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