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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 à sistemática dos 

Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim Informativo, que contém 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, uma nova ferramenta de 

consulta rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de Assunção de 

Competência a Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 176 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” 
na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica. 

Tese firmada: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, 
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas 
operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. 

RE 593824 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 25/02/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 317 

Questão Submetida a Julgamento: Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre 
os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da 
Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 

Tese firmada: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de 
eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei 
regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de 
previdência social. 

RE 630137 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do julgamento de mérito: 26/02/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 322 

Questão Submetida a Julgamento: Creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da 
Zona Franca de Manaus. 

Tese firmada: Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material 
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a 
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada 
com o comando do art. 40 do ADCT. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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RE 592891 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do trânsito em julgado:  18/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 327 

Questão Submetida a Julgamento: Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento 
de Tomada de Contas Especial. 

Tese firmada: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa 
à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que 
impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o 
julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, 
nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou 
existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de 
conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto 
(conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de 
contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito 
decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de 
contas especial.  

RE 1067086 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do trânsito em julgado:  25/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 438 

Questão Submetida a Julgamento: Limite temporal para a suspensão do processo e do prazo 
prescricional previstos no art. 366 do CPP. 

Tese firmada: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os 
crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de 
suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada 
ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. 

RE 600851 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 23/02/2021 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 482 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores 
pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. 

Tese firmada: A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo 
empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença tem natureza 
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do 
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 

RE 611505 

Relator: Min. Ayres Britto 

Data do trânsito em julgado:  19/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 493 

Questão Submetida a Julgamento: Promoção de professor à classe superior a que pertence. 

Tese firmada: Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da 
progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. 

RE 523086 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado:  18/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Embargos de declaração julgados 

Tema: 521 

Questão Submetida a Julgamento: Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios 
alimentares para fins de sequestro de recursos públicos. 

Anotações NUGEPNAC: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, 
unicamente para corrigir erro material na ementa do acórdão embargado, para que dela conste 
a tese de repercussão geral do Tema 521, nos seguintes termos: "O pagamento parcelado dos 
créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de 
precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da 
apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da 
Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a 
organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo 
exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos 
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alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da 
ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente". 

RE 612707 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do julgamento dos embargos declaratórios:  24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Embargos de declaração julgados 

Tema: 709 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria 
especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à 
saúde. 

Tese firmada nos embargos declaratórios: (i) é constitucional a vedação de continuidade da 
percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial 
ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) 
nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a 
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, 
inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a 
implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará 
o pagamento do benefício previdenciário em questão. 

Anotações NUGEPNAC: No acolhimento parcial dos embargos de declaração constou também, o 
seguinte esclarecimento: “não há falar em inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 
8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida 
Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes 
necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas”. 

RE 791961 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento dos embargos declaratórios: 24/02/2021  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 758 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de condenação com trânsito em julgado para se 
considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como 
crime doloso. 

Tese firmada: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime 
doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo 
do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser 
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suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as 
circunstâncias do crime correspondente à falta grave.  

RE 776823 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do julgamento de mérito:  23/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 825 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua 
competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do 
ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à 
competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens 
ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior. 

Tese firmada: É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas 
no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo 
referido dispositivo constitucional. 

RE 851108 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito:  27/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Cancelamento de tema 

Tema: 980 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos 
juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, 
ainda, sobre a possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do 
regime jurídico único (RJU). 

Motivo do cancelamento: Ausência de paradigma apto para o julgamento do tema. 

RE 1806583 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do cancelamento:  03/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1020 
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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. 

Tese firmada: É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a 
obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços 
não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto 
Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória. 

RE 1167509 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 27/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1039 

Questão Submetida a Julgamento: Obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do 
Brasil” em horário impositivo. 
 
Tese firmada: Presente razoável e adequada finalidade de fazer chegar ao maior número de 
brasileiros diversas informações de interesse público, é constitucional o artigo 38, 'e', da Lei 
4.117/1962, com a redação dada pela Lei 13.644/2018, ao prever a obrigatoriedade de 
transmissão de programas oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (“Voz do 
Brasil”), em faixa horária pré-determinada e de maior audiência. 

RE 1026923 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 trânsito em julgado: 18/02/2021 
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Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 
 
Tese firmada: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
- ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 

RE 1187264 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Cancelamento de tema 

Tema: 1066 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o 
Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) 
determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no 
prazo. 

Motivo do cancelamento: Motivo do cancelamento não divulgado até a presente data.  

RE 1171152 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do cancelamento:  22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança 
da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores 
finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. 

Tese firmada: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela 
Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas 
gerais. 

RE 1287019 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito:  24/02/2021 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5573573
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1124 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na 
cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro 
imobiliário. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presenta data. 

ARE 1294969 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 19/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1125 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de contagem, para fins de carência, do período no 
qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de 
atividade laborativa. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presenta data. 

RE 605533 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 25/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1126 

Questão Submetida a Julgamento: Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de 
Analista Judiciário - área fim - e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presenta data. 

ARE 1278713 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 25/02/2021 
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Petição  

Trânsito em julgado 

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. 

Tese firmada: 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 trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição  

Trânsito em julgado 

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. 

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. 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição  

Trânsito em julgado 

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. 

Tese firmada: Até 26.9.99, data anterior à edição da MP 1901- 30/99, são devidos juros 
compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 



 

 

PÁGINA 12  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição  

Trânsito em julgado 

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. 

Tese firmada: 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 trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição  

Trânsito em julgado 

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 desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. 

Tese firmada: 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 trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição  

Trânsito em julgado 

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. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Anotações do NUGEPNAC: 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." (Cancelamento da tese) 

Pet 12344/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 503 

Questão Submetida a Julgamento: Servidor Público Federal. Exercício de função comissionada. 
Incorporação de "quintos". VPNI. Medida Provisória 2.225-45/2001. 

Tese firmada: Readequação da tese em juízo de retratação e com base na orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral: a) Servidores públicos 
federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções 
e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225- 48/2001; b) Porém, os 
servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão 
administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de 
continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer 
reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos 
quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade 
dos pagamentos de imediato. 

REsp 1261020/CE 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da publicação do acórdão: 24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1007 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista 
no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, 
exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de 
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. 

Tese firmada: O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da 
Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 
híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos 
do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 
período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário 
ou do requerimento administrativo. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 



 

 

PÁGINA 14  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

REsp 1788404/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da publicação do acórdão: 25/02/2021  

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em 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. 

Tese firmada: a) 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 de quaisquer verbas 
remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria. b) 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. 

REsp 1778938/SP 

REsp 1740397/RS 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data do trânsito em julgado: 17/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito julgado      

Tema: 1022 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não 
expressamente previstas na Lei 11.101/05. 

Tese firmada: É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas 
nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo 
único, CPC. 

REsp 1712231/MT 

REsp 1717213/MT 

REsp 1707066/MT 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data do julgamento de mérito: 23/02/2021 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de mérito publicado      

Tema: 1023 

Questão Submetida a Julgamento: Determinação do termo inicial do prazo de prescrição para o 
ajuizamento de ação em que se busca reparação de dano moral resultante da exposição de servidor 
público à substância dicloro-difenil-tricloroetano – DDT. 

Tese firmada: Nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou angústia 
experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e 
sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o 
momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não 
devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei nº 11.936/09, cujo texto não apresentou 
justificativa para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela 
exposição ao produto químico. 

REsp 1809209/DF 

REsp 1809204/DF  

REsp 1809043/DF 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da publicação do acórdão: 24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de mérito publicado      

Tema: 1036 

Questão Submetida a Julgamento: Aferir se é condição para a apreensão do instrumento utilizado 
na prática da infração ambiental a comprovação de que o bem é de uso específico e exclusivo para 
a atividade ilícita (Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º, atual § 5º). 

Tese firmada: A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual 
redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual 
para a empreitada infracional. 

REsp 1814945/CE 

REsp 1814944/RN 

REsp 1816353/RO 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da publicação do acórdão: 24/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado      

Tema: 1051 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 



 

 

PÁGINA 16  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

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 

REsp 1843382/RS 

REsp 1840531/RS 

REsp 1840812/RS 

Relator: Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva 

Data do trânsito em julgado: 23/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição 

Trânsito em 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 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

Petição 

Trânsito em 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 trânsito em julgado: 22/02/2021 

________________________________________________________________________________ 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

E DO TRABALHO 

DIREITO ADMINISTRATIVO  
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Petição 

Trânsito em 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 trânsito em julgado: 22/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Av. do CAB, nº 560, Ed. Advogado Pedro Milton de 
Brito, Anexo II, sala 205, Salvador/BA – CEP 41745-
971 

 

(71) 3483-3650/3651/3652 

 nugepnac@tjba.jus.br 
    

DIREITO ADMIISTRATIVO 


