
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 
INFORMATIVO 
Edição 7/2021 – 16.04.2021 a 30.04.2021 

 

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 

Trânsito em julgado 

Tema: 244 

Questão Submetida a Julgamento: Limitação temporal para o aproveitamento de créditos de 
PIS E COFINS. 

Tese firmada: Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da 
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da 
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril 
de 2004 

RE 599316 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 20/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 299 

Questão Submetida a Julgamento: Aproveitamento integral de créditos do ICMS pago na 
operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação 
subsequente. 

Tese firmada: A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta 
a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei 
estadual em sentido contrário. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 635688 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de publicação do acórdão: 23/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 373 

Questão Submetida a Julgamento: Expulsão de estrangeiro cuja prole brasileira foi concebida 
posteriormente ao fato motivador do ato expulsório. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese firmada: O § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980 não foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido 
ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a 
criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente. 

RE 608898 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 16/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 379 

Questão Submetida a Julgamento: Imposto a incidir em operações mistas realizadas por 
farmácias de manipulação. 

Tese firmada: No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações 
envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior 
entrega aos fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos 
de prateleira por elas produzidos, ofertados ao público consumidor. 

RE 605552 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 20/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 391 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do PIS e da COFINS nas importações realizadas 
por conta e ordem de terceiros no contexto do Sistema Fundap. 

Tese firmada: É infraconstitucional e incide a Súmula 279/STF, a ela se aplicando os efeitos da 
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a base de cálculo da COFINS e do PIS, na 
importação feita no âmbito do sistema FUNDAP, quando fundada na análise do fatos e provas 
que originaram o negócio jurídico subjacente à importação e no enquadramento como operação 
de importação por conta e ordem de terceiro de que trata a MP nº 2.158-35/2001. 

RE 635443 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 29/04/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 492 

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

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

Observações NUGEPNAC/TJBA: Opostos embargos declaratórios contra o referido acórdão.  

RE 695911 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 19/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

RE 612707 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 20/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 
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Tema: 523 

Questão Submetida a Julgamento: Seletividade de IPTU antes da Emenda Constitucional nº 
29/2000 

Tese firmada: São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 
29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não 
edificados, residenciais e não residenciais. 

RE 666156 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do trânsito em julgado: 30/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

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

ARE 798908 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 29/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Opostos embargos declaratórios contra o referido acórdão.  

RE 851108 



 

 

PÁGINA 7  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 20/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 854 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de implementação da prestação de serviço 
público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples 
credenciamento, sem licitação. 

Tese firmada: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de 
transporte coletivo pressupõe prévia licitação. 

RE 1001104 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 09/04/2021   

Observações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito em julgado certificado em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1136 

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

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

ARE 1312102 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 29/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1137 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 
Federal 173/2020, a qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 
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Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente data. 

RE 1311742 

Relator: Ministro Presidente 

Data do julgamento de mérito: 16/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1138 

Questão Submetida a Julgamento: Consideração do alcance, ante o princípio constitucional da 
não culpabilidade, do termo "decisão criminal" contido no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 13.254/2016, 
no que prevista a possibilidade de ser reconhecida a extinção da punibilidade em decorrência 
de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1318520 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 27/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1139 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em 
execução fiscal de cobrança do IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 1320059 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 30/04/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 948 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 
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Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade do não associado para a execução da sentença 
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual. 

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

REsp 1438263/SP 

REsp 1361872/SP 

REsp 1362022/SP 

Relator: Min. Raul Araújo 

Data do julgamento de mérito: 28/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 979 

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: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro 
administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou 
equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual 
de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a 
hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo 
com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 

REsp 1381734/RN 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data da publicação do acórdão: 23/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Desafetação 

Tema: 987 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de 
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não 
tributária. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Afetação cancelada dos recursos especiais abaixo indicados, 
em razão da perda do objeto do presente caso (publicado no DJe de 23/04/2021) 

REsp 1694316/SP 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 
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REsp 1712484/SP 

REsp 1757145/RJ 

REsp 1760907/RJ 

REsp 1765854/RJ 

REsp 1768324/RJ 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de desafetação: 23/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1010 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da faixa não edificável a partir das margens de 
cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana consolidada: se 
corresponde à área de preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012 
(equivalente ao art. 2°, alínea “a”, da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 
(trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4°, 
“caput”, III, da Lei n. 6.766/1979. 

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

REsp 1770760/SC 

REsp 1770808/SC 

REsp 1770967/SC 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do julgamento de mérito: 28/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto 
no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 

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

REsp 1841798/MG 

REsp 1841771/MG 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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Data do julgamento de mérito: 28/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1050 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de computar as parcelas pagas a título de 
benefício previdenciário na via administrativa no curso da ação na base de cálculo para fixação 
de honorários advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial. 

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

REsp 1847860/RS 

REsp 1847731/RS 

REsp 1847766/SC 

REsp 1847848/SC 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data do julgamento de mérito: 28/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

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 1873611/SP 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data da publicação do acórdão: 20/04/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1087 

DIREITO PENAL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 

DIREITO CIVIL 
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Questão Submetida a Julgamento: (Im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do 
art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime 
de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°). 

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 1888756/SP 

REsp 1890981/SP 

REsp 1891007/RJ 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de afetação: 19/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1088 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o militar diagnosticado como portador do vírus 
HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, independentemente do grau de 
desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, com remuneração 
calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior ao que possuía 
na ativa. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão ora afetada e 
tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe de 
30/4/2021). 

REsp 1872008/RS 

REsp 1878406/RJ 

REsp 1901989/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 30/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1089 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao 
erário nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se 
declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o 
caráter imprescritível daquela pretensão específica. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Informações complementares: Determinada a suspensão da tramitação prevista no art. 1.037, 
II, do CPC, a fim de alcançar somente os casos em que, sendo incontroversa a fluência do prazo 
prescricional para a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92, remanesça apenas a 
discussão quanto à necessidade de ajuizamento de ação autônoma, para fins de ressarcimento 
dos danos causados ao Erário (acórdão publicado no DJe de 30/4/2021). 

REsp 1899407/DF 

REsp 1899455/AC 

REsp 1901271/MT 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 30/04/2021 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Admissão 

Tema: 11 

Questão Submetida a Julgamento: Definir, à luz das Leis ns. 9.847/1999 e 10.522/2002, o termo 
inicial dos juros e da multa moratória de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão, em todo o território nacional, dos 
recursos especiais e agravos em recurso especial envolvendo a matéria, em segunda instância 
e/ou no Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão publicado no DJe de 23/4/2021). 

REsp 1830327/SC 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de admissão: 23/04/2021 
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