
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 4/2021 – 01.03.2021 a 15.03.2021 

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 

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 12/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 337 

Questão Submetida a Julgamento: Majoração da alíquota de contribuição para o PIS mediante 
medida provisória. 

Tese firmada: Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de 
inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes 
cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços. 

RE 607642 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 09/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 445 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 

Tese firmada: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais 
de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte 
de Contas. 

RE 636553 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 05/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 534 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação, pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, do prazo 
decadencial de 180 dias para a propositura de representações por doação de recursos de campanha 
eleitoral acima do limite legal. 

Tese firmada: Sem divulgação de tese até a presente data. 

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

ARE 664575 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do trânsito em julgado: 09/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 808 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos 
por pessoa física. 

Tese firmada: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no 
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 

RE 855091 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito:  15/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 820 

Questão Submetida a Julgamento: a) Competência para processar e julgar conflitos entre juizado 
especial federal e juízo estadual no exercício da competência federal delegada; b) Pressuposto 
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fático para a incidência do art. 109, § 3º, da Lei Maior: a inexistência de juízo federal no município 
ou a inexistência de juízo federal na comarca onde reside o segurado ou beneficiário do INSS. 

Tese firmada: A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça 
comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado. 

RE 860508 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito:  08/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-
lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais 
pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual Estado o 
contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) 
a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 

RE 851108 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito:  01/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

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. 

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 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito:  01/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 04/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1042 

Questão Submetida a Julgamento: Condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados 
ao pagamento de diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal. 

Tese firmada: É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença 
tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. 

RE 1090591 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 09/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1049 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade 
por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 

Tese firmada: Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que 
previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria. 
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RE 1156197 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 06/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1109 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de manutenção do pagamento da contribuição 
previdenciária substitutiva prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 (CPRB), no ano-calendário de 
2018, em face da irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº. 12.546/11 e a exclusão de 
determinadas atividades econômicas operadas pela Lei 13.670/2018. 

Tese firmada: É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os 
efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida 
pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas 
jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade 
prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011. 

RE 1286672 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 06/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1111 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente 
sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 

Tese firmada: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, 
a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a 
receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 

RE 1244117 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 08/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1127 
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Questão Submetida a Julgamento: Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de 
locação comercial. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1307334 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 09/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1128 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da transposição, absorção ou 
aproveitamento de empregado público de sociedade de economia mista, para quadro estatutário 
da Administração Pública Estadual, com base no artigo 65-A da Constituição do Estado do Amapá. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1232885 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 09/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1129 

Questão Submetida a Julgamento: Retroação dos percentuais de revisão anual concedidos por lei 
específica à data-base prevista na legislação local. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1306014 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 09/03/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 979 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Questão Submetida a Julgamento: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de 
benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da 
Administração da Previdência Social. 

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

REsp 1381734/RN 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do julgamento de mérito: 10/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1004 

Questão Submetida a Julgamento: Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel em 
todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo 
Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. 

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

REsp 1750660/SC 

REsp 1750656/SC 

REsp 1750624/SC 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data do julgamento de mérito: 10/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1009 

Questão Submetida a Julgamento: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de 
valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro 
operacional da Administração Pública. 

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

REsp 1769306/AL 

REsp 1769209/AL 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do julgamento de mérito: 10/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Tema: 1020 

Questão Submetida a Julgamento: Análise acerca da aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 - 
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - no caso de servidores efetivados em cargo 
público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio de dispositivo 
da Lei Complementar n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, na ADI 4.876/DF. 

Tese firmada: Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime 
estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional 
pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de 
serviço prestado. 

REsp 1806086/MG 

REsp 1806087/MG 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data do trânsito em julgado: 08/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, acolheu em parte os embargos declaratórios opostos nos recursos paradigmas REsp 
1717213/MT e REsp 1707066/MT, apenas para acrescentar que a tese se aplica também aos 
mandados de segurança contra decisões interlocutórias impetrados antes da fixação da tese, desde 
que ainda pendentes de julgamento. 

REsp 1717213/MT 

REsp 1707066/MT 

REsp 1712231/MT 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data de publicação do acórdão: 01/03/2021 

Data da publicação do acórdão ED: 15/03/2021  

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1026 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade ou não de inscrição em cadastros de 
inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. 

Tese firmada: O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir 
o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, 
preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras 
medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito 
previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. 

REsp 1814310/RS 

REsp 1812449/SC 

REsp 1807923/SC 

REsp 1807180/PR 

REsp 1809010/RJ  

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 11/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1031 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade 
de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso 
de arma de fogo. 

Tese firmada: É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou 
sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde 
que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 
5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material 
equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade 
nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. 

REsp 1831371/SP 

REsp 1831377/PR 

REsp 1830508/RS 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da publicação do acórdão: 02/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1053 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Questão Submetida a Julgamento: Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm 
competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em 
que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. 

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

REsp 1859931/MT 

REsp 1865606/MT  

REsp 1866015/MT 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do julgamento de mérito: 10/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1080 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se há direito de pensionista de militar à assistência 
médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Os processos afetados 
tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, razão pela qual a 
discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido 
diploma legal. 

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 (acórdão publicado no DJe de 8/3/2021). 

REsp 1880238/RJ 

REsp 1871942/PE 

REsp 1880246/RJ 

REsp 1880241/RJ  

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 08/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1081 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação 
seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando 
for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, § 3º, inc. I do Código de 
Processo Civil. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 
especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam 
pendentes de apreciação em todo o território nacional (acórdão publicado no DJe de 10/3/2021). 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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REsp 1882236/RS 

REsp 1893709/RS  

REsp 1894666/SC  

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 10/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1082 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por 
iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto 
pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave. 

REsp 1842751/RS 

REsp 1846123/SP 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de afetação: 09/03/2021 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência  

Trânsito em julgado 

Tema: 04 

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 fora do número de vagas, que integram cadastro reserva e foram 
convocados dentro do prazo de validade do certame. 

Tese firmada: O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado 
concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição, ainda quando se tratar de 
aprovado no cadastro de reserva. 

IAC 8001499-38.2018.8.05.0000 

Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data do trânsito em julgado: 02/03/2021 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 


