
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 
INFORMATIVO 
Edição 6/2021 – 01.04.2021 a 15.04.2021 

 

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 

Mérito julgado 

Tema: 249 

Questão Submetida a Julgamento: Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no 
regime do Sistema Financeiro de Habitação. 

Tese firmada: É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 
1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66. 

RE 627106 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 328  

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do IOF sobre aplicações financeiras de curto prazo 
de partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social sem 
fins lucrativos beneficiários de imunidade tributária. 

Tese firmada: "A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da 
lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. 

RE 611510 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do julgamento de mérito: 13/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 383  

Questão Submetida a Julgamento: Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e 
empregados de empresa pública tomadora de serviços. 

Tese firmada: A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços 
e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais 
que não são suas. 

RE 635546 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 06/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 386  

Questão Submetida a Julgamento: Realização de etapas de concurso público em datas e locais 
diferentes dos previstos em edital por motivos de crença religiosa do candidato. 

Tese firmada: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de 
etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato 
que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a 
razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não 
acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira 
fundamentada. 

RE 611874 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 12/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 495  

Questão Submetida a Julgamento: Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o 
INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do 
tema 108, o qual não tinha repercussão geral. 

Tese firmada: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada 
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 

RE 630898 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 
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Tema: 529 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e 
de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte. 

Tese firmada: A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada 
a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo 
referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do 
dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 

RE 1045273 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da publicação do acórdão: 09/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 547 

Questão Submetida a Julgamento: Pagamento de mensalidades de instituições privadas de 
ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas. Autonomia 
universitária. Princípio da defesa do consumidor. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 798908 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 09/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

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 da publicação do acórdão: 14/04/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 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 trânsito em julgado: 31/03/2021   

Observações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 877 

Questão Submetida a Julgamento: Submissão dos conselhos de fiscalização profissional à 
execução pelo regime de precatórios. 

Tese firmada: Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos 
de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. 
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RE 938837 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 06/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 964 

Questão Submetida a Julgamento: Precedência da promoção por antiguidade sobre a remoção 
de magistrados estaduais. 

Tese firmada: A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção. 

RE 1037926 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 06/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1021 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do administrador público de disponibilizar obrigação 
alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está 
impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. 

Tese firmada: Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração 
Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular 
exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que 
invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a 
razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e 
não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira 
fundamentada. 

ARE 1099099 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 12/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1075 
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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. 

Tese firmada: I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997. II - Em 
se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o 
art. 93, II, da Lei 8.078/1990. III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou 
regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de 
todas as demandas conexas. 

RE 1101937 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do julgamento de mérito: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1103 

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 da publicação do acórdão: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1131 

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

Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão 
geral, a controvérsia relativa à natureza do prazo prescricional para postular promoção em 
ressarcimento por preterição de servidores militares. 

RE 1291875 

Relator: Ministro Presidente 
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Data do trânsito em julgado: 08/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1133 

Questão Submetida a Julgamento: a) Legitimidade da União para figurar no polo passivo de 
demanda em que se pretende a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e b) preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato 
ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter 
complementar, mediante equiparação de valores à Tabela Única Nacional de Equivalência de 
Procedimentos (Tunep). 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1301749 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 02/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1134 

Questão Submetida a Julgamento: a) Possibilidade de reajuste de vencimento das carreiras do 
Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, previsto pelo artigo 3º da Lei 
21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, com base nas atualizações do piso salarial nacional dos 
profissionais da educação básica (Lei Federal 11.738/2008); b) abrangência das alterações 
efetuadas no projeto de reajuste salarial, pela Assembleia Legislativa e c) periodicidade a ser 
considerada nas atualizações. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 1309924 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 02/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1135 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 
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Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1285845 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 09/04/2021   

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1136 

Questão Submetida a Julgamento: Regularidade do reajuste de vencimentos de servidores 
municipais pela Lei 4.769/2016 do Município de Aracaju. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1312102 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 09/04/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 985 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o reconhecimento da usucapião extraordinária, 
mediante o preenchimento de seus requisitos específicos, pode ser obstado em razão de a área 
usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. 

Tese firmada: O reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento dos 
requisitos específicos, não pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao 
módulo estabelecido em lei municipal. 

REsp 1667842/SC 

REsp 1667843/SC 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de publicação do acórdão: 05/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1007 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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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. 

REsp 1788404/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data do trânsito em julgado: 05/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em 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 1717213/MT 

REsp 1707066/MT 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data do trânsito em julgado: 09/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1085 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 
10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos 
quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. 

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 06/04/2021). 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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REsp 1863973/SP 

REsp 1877113/SP 

REsp 1872441/SP 

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Data de afetação: 06/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1086 

Questão Submetida a Julgamento: a) definir se o servidor público federal possui, ou não, o 
direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada 
em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em 
pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou 
contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública. 

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 14/04/2021). 

REsp 1854662/CE 

REsp 1881324/PE 

REsp 1881283/RN 

REsp 1881290/RN 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data de afetação: 14/04/2021 

 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Admissão 

Tema: 14 

Questão Submetida a Julgamento: A legalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 
62, 63, 65, 68, 70, 72 e 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao 
Curso de Formação de soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18, 41 e 57, da prova objetiva para 
soldado do Corpo de Bombeiros Militar Edital SAEB 02/2019). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Determinada a suspensão, pelo prazo de pelo menos 01 (um) ano, 
de todos os processos, individuais e coletivos, no âmbito da competência territorial do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 

IRDR 8034581-89.2020.8.05.0000 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
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Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro 

Data de admissão: 06/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

nugepnac@tjba.jus.br 

 

 

 

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

(71) 3483-3650/3651/3652 

nugepnac@tjba.jus.br 
    


