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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 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 79 

Questão Submetida a Julgamento: a) Reserva de lei complementar para instituir PIS e COFINS sobre 
a importação. b) Aplicação retroativa da Lei nº 10.865/2004. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 565886 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão: 19/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 trânsito em julgado: 20/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 359 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o 
montante decorrente da acumulação de proventos e pensão. 

Tese firmada: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 
Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição 
Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 

RE 602584 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 26/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 18/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 449 

Questão Submetida a Julgamento: Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina 
dispensado por excesso de contingente. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 754276 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data da decisão: 22/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 456 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias 
adquiridas em outro ente da federação. 

Tese firmada: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento 
anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária 
progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. 

RE 598677 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 26/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 507 

Questão Submetida a Julgamento: Imposto a incidir sobre operações de secretariado por rádio-
chamada. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 660970 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão: 19/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 521 

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

Tese firmada: 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 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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: 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 termos acima referidos.  

RE 612707 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão ED: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 
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Tema: 546 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular 
de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. 

Tese firmada: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o 
serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo 
apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 

RE 661702 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 18/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 562 

Questão Submetida a Julgamento: Indenização por dano moral decorrente de declarações 
públicas, supostamente ofensivas à honra, proferidas por Ministro de Estado no âmbito de sua 
atuação. 

Tese firmada: Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa 
pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo. 

RE 685493 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 704 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da denominada “cota de tela”, 
consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e das 
sanções administrativas decorrentes da inobservância da cota. 

Tese firmada: São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de 
filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua 
inobservância.  

RE 627432 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 17/03/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 792 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que 
reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às 
execuções em curso. 

Tese firmada: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório 
possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data 
que a anteceda. 

RE 729107 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 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 da publicação do acórdão: 23/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 840 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance do art. 53, V, do ADCT, notadamente 
da expressão “serviço efetivo, em qualquer regime jurídico”, considerada a garantia do direito 
adquirido. 

Tese firmada: A expressão ‘serviço efetivo, em qualquer regime jurídico’, considerado o 
disposto no artigo 53 do Ato das Disposições Transitórias, não aproveita tempo ficto. 

RE 683621 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 19/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 859 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar ações de insolvência 
civil nas quais haja interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. 

Tese firmada: A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da 
Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal. 

RE 678162 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 26/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 937 

Questão Submetida a Julgamento: É constitucional o tipo penal previsto no art. 2º, inc, II da Lei n. 
8.137/1990, por não se configurar a conduta nele descrita como mero ilícito civil. 

Tese firmada: Os crimes previstos na Lei nº 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, inc. LXVII, 
da Constituição da República. 

ARE 999425 
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Relator: Min. Ricardo Lewandowski 

Data do trânsito em julgado: 15/12/2020 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito em julgado certificado em 16/03/2021.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 939 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da 
COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 
2º, da Lei n. 10.865/2004. 

Tese firmada: É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 
27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando 
os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre 
as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, 
estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. 

RE 1043313 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 990 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, 
para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no 
legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. 

Tese firmada: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira 

da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o 

lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a 

obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das 

informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 

jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser 

feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do 

destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais 

desvios. 

RE 1055941 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 30/03/2021 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1003 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão relativa à constitucionalidade do art. 273 do 
Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro sanitário. 

Tese firmada: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, 
com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista 
no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de 
vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 
273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 

RE 979962 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do julgamento de mérito: 24/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1013 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa à nulidade de procedimento licitatório 
de outorga de permissão para exploração de serviço de radiodifusão comercial no qual, com 
amparo nas disposições do Decreto nº 52.795/1963, se fixaram percentuais mínimos e máximos 
a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas 
culturais, artísticos e jornalísticos locais. 

Tese firmada: São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos 
e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de 
programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, nos termos do artigo 221 da Constituição 
Federal de 1988. 

RE 1070522 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do julgamento de mérito: 17/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 
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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 da publicação do acórdão: 16/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1052 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em 
operação de entrada de aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia 
móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes. 

Tese firmada: Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o 
creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS 
cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular 
posteriormente cedido, mediante comodato. 

RE 1141756 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 25/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Revogação de suspensão nacional  

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo 
o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: O Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática 
publicada em 12/03/2021, determinou a revogação da suspensão nacional de processos que 
havia sido publicada anteriormente na data de 22/04/2020, referente ao Tema 1075. Em sua 
decisão, o ministro relator afirmou que “o julgamento do mérito da questão com repercussão 
geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram 
proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a 
inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 
1.570/1997”. Desse modo, “considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão 
nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a 
relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, a 
decisão suspensão de processos foi revogada”. 

RE 1101937 
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Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da decisão: 12/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1129 

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

Tese firmada: Não há publicação de tese até a presente data.  

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

ARE 1306014 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 24/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1130 

Questão Submetida a Julgamento: Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de 
renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações 
a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1293453 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 19/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1131 

Questão Submetida a Julgamento: Natureza da prescrição aplicável à promoção de servidor militar 
em ressarcimento por preterição. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 1291875 

Relator: Ministro Presidente 
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Data da publicação do acórdão: 19/03/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1132 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e 
o alcance da expressão piso salarial. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1279765 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 26/03/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 961 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a possibilidade de fixação de honorários 
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da 
execução fiscal, que não é extinta. 

Tese firmada: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, 
em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, 
que não é extinta. 

REsp 1358837/SP 

REsp 1764349/SP 

REsp 1764405/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 29/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1011 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda 
mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando a implementação 
dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei 9.876/1999. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Tese firmada: Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por 
tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente 
da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do 
benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 

REsp 1799305/PE 

REsp 1808156/SP 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 26/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1013 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do 
Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao 
que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício. 

Tese firmada: No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem 
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua 
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. 

REsp 1786590/SP 

REsp 1788700/SP 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do trânsito em julgado: 25/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

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 1809043/DF 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 17/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1028 

Questão Submetida a Julgamento: (In)compatibilidade de exercício da advocacia por servidor 
ocupante de cargo público de agente de trânsito, à luz do disposto no artigo 28, inciso V, da Lei n. 
8.906/94. 

Tese firmada: O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades 
desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 
28, V, da Lei 8.906/94. 

REsp 1818872/PE 

REsp 1815461/AL 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 29/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

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 1816353/RO 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 16/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1043 

Questão Submetida a Julgamento: Aferir se constitui direito subjetivo do infrator a guarda consigo, 
na condição de fiel depositário, do veículo automotor apreendido, até ulterior decisão 
administrativa definitiva (Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II), ou se a decisão sobre a questão deve 
observar um juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Tese firmada: Aferir se constitui direito subjetivo do infrator a guarda consigo, na condição de fiel 
depositário, do veículo automotor apreendido, até ulterior decisão administrativa definitiva 
(Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II), ou se a decisão sobre a questão deve observar um juízo de 
oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

REsp 1805706/CE 

REsp 1814947/CE 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 26/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1058 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública 
ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de 
menores em creches ou escolas. 

Tese firmada: A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e 
julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, 
IV, e 209 da Lei 8.069/90. 

REsp 1846781/MS 

REsp 1853701/MG 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 29/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1066 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e 
audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 

Tese firmada: a) A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a 
transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais 
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD; b) A contratação por empreendimento 
hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem. 

REsp 1870771/SP 

REsp 1880121/SP 

REsp 1873611/SP 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Data de publicação do acórdão: 30/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1076 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do 
Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda 
forem elevados. 

Informações complementares: A Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos 
processos que versem sobre a matéria (Acórdão DJe de 4/12/2020). 

REsp 1906623/SP 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 24/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1083 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob 
condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de 
efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média 
aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN). 

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 22/3/2021). 

REsp 1886795/RS 

REsp 1890010/RS 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de afetação: 22/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1084 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas 
pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, 
dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou 
não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência 
específica do apenado. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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Informações complementares: Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do 
Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 
(suspensão do trâmite dos processos pendentes). 

REsp 1910240/MG 

REsp 1918338/MT 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data de afetação: 23/03/2021 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

Incidente de Assunção de Competência  

Publicado acórdão de admissibilidade 

Tema: 10 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação da competência prevalecente para julgamento de 
matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei 
estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda 
Pública. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Admitido o incidente.  

REsp 1896379/MT 

REsp 1903920/MT 

RMS 64531/MT 

RMS 64525/MT 

RMS 64625/MT  

RMS 65286/MT  

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 19/03/2021 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO EM IRDR 

 

Suspensão em IRDR 

Deferimento de suspensão  

Tema: 09 

Questão objeto da SIRDR: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para 
figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço 
quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação 
dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao 
ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo 
quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem 
do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último 
depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 

SIRDR 71/TO 

Relator: Min. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

Data de deferimento da suspensão: 18/03/2021 
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