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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. 
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Repercussão Geral 

Embargos declaratórios julgados 

Tema: 69 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Tese firmada: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de 

declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 

- data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral, ressalvadas as 

ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o 

julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou 

contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-

COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado. 

RE 574706 

Relator: Min. Cármen Lúcia 

Data da decisão: 13/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 261 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo 

por poste de transmissão de energia elétrica. 

Tese firmada: É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços 

públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de 

energia elétrica. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados, por maioria. 

RE 581947 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 03/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 299 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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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. 

RE 635688 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 01/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 de publicação do acórdão: 07/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 
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Data do trânsito em julgado: 11/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 05/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 481 

Questão Submetida a Julgamento: Direito de brasileiro contratado no exterior como “auxiliar 

local”, antes da Constituição Federal de 1988, ao regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112/90. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, entendeu pela inexistência de questão 
constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral, e não conheceu do recurso 
extraordinário. 

RE 652229 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 04/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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

RE 630898 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 11/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 501 

Questão Submetida a Julgamento: Alíquota do IPI sobre o processo de industrialização de 

embalagens para acondicionamento de água mineral. 

Tese firmada: É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões, 

garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos 

essenciais. 

RE 606314 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do julgamento de mérito: 12/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 507 

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

chamada. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 660970 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 04/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 517 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa 

optante pelo SIMPLES NACIONAL. 
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Tese firmada: É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo 

Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária 

aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da 

possibilidade de compensação dos créditos. 

RE 970821 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do julgamento de mérito: 14/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 668 

Questão Submetida a Julgamento: Declaração de inconstitucionalidade de norma prevista em 

resolução do Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal — que regulamentou a forma 

de notificação de contribuinte sobre sua exclusão do Refis — após julgamento do Supremo 

Tribunal Federal que concluiu pela natureza infraconstitucional da controvérsia. 

Tese firmada: É inconstitucional o art. 1º da Resolução CG/REFIS nº 20/2001, no que suprimiu a 

notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração e 

modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Resolução CG/REFIS nº 

20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de 

exclusão, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data de publicação da ata 

de julgamento do mérito do recurso extraordinário, de modo a convalidar os atos já praticados, 

ressalvadas as ações judiciais em curso. 

RE 669196 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 07/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 842 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos 

bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida 

no art. 42 da Lei 9.430/1996. 

Tese firmada: O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional. 

RE 855649 

Relator: Min. Marco Aurélio 
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Data de publicação do acórdão: 13/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 de publicação do acórdão: 13/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão 

geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

RE 1309924 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 11/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 
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RE 1285845 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 07/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1140 

Questão Submetida a Julgamento: Abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no 

artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço público 

essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários. 

Tese firmada: As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços 

públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao 

equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 

150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como 

contraprestação do serviço. 

RE 1320054 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 14/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1141 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil por disponibilização na internet de 

informações processuais publicadas nos órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de 

segredo de justiça ou obrigação jurídica de remoção. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

ARE 1307386 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 07/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1142 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de fracionamento da execução de honorários 

advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, 

proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. 

Tese firmada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o 

fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva 

contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, 

viola o §8º do artigo 100 da Constituição Federal. 

RE 1309081 

Relator: Ministro Presidente 

Data de julgamento do mérito: 07/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1143 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista 

contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1288440 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 14/05/2021   

 

 

 

Suspensão em IRDR 

Trânsito em julgado 

Tema: 14 

Questão submetida a julgamento: Incidência da Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais 
expedidos antes da edição deste verbete sumular exclusivamente quanto ao ato de pagamento 
de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos artigos 100, §5º, da CF, 
e 78 do ADCT. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Deferida parcialmente a suspensão para determinar o 
sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos em que haja a discussão acerca do 
tema, sem prejuízo do regular prosseguimento dos feitos e do pagamento de precatórios 
referentes à parte incontroversa do valor devido, até ulterior decisão neste feito. 

IRDR nº 01026539320201000000/TJSP 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 11/05/2021 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUSPENSÃO EM IRDR 
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Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 929 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em 

dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.  

Informações complementares: O Ministro relator determinou: Restringe-se a ordem suspensão 

de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, 

para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em 

recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de 

retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ. 

REsp 1823218/AC  

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de afetação: 14/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de 

desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já 

existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do 

preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por 

eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé 

objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade 

econômica do adquirente. 

REsp 1750660/SC 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 11/05/2021   

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Tema: 1007 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, 

prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural 

remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja 

comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo. 

Tese firmada: O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento 

da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da 

aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do 

labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 

REsp 1674221/SP 

REsp 1788404/PR 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data do trânsito em julgado: 04/05/2021   

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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: Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não 

edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou 

intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que 

disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla 

garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à 

coletividade. 

REsp 1770760/SC 

REsp 1770808/SC 

REsp 1770967/SC 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data de publicação do acórdão: 10/05/2021   

_____________________________________________________________________________ 

DIREITO AMBIENTAL 
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Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1026 

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 do trânsito em julgado: 11/05/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação 

não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo 

decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, 

I, ambos do CTN. 

REsp 1841798/MG 

REsp 1841771/MG 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data de publicação dos acórdãos: 07/05/2021 (REsp 1841798/MG) e 10/05/2021 (REsp 
1841771/MG) 

_____________________________________________________________________________ 
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Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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: O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele 

total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os 

honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade 

dos valores devidos. 

REsp 1847860/RS 

REsp 1847731/RS 

REsp 1847766/SC 

REsp 1847848/SC 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data de publicação do acórdão: 05/05/2021  

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1051 

Questão Submetida a Julgamento: Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de 

modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo 

trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 

Tese firmada: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a 

existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.  

Observações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios não conhecidos.  

REsp 1840812/RS 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data de publicação do acórdão: 03/05/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1090 

Questão Submetida a Julgamento: 1) Se para provar a eficácia ou ineficácia do EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO CIVIL 
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integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que 

consta no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ou se a comprovação pode ser por outros 

meios probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória; 2) se é possível 

impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado 

pelo Tribunal de origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada 

contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva; 3) se a Corte Regional 

ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é legalmente praticável a 

ampliação; 4) se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol 

taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinar a viabilidade jurídica de 

cada hipótese considerada pelo Tribunal de origem (enquadramento por categoria profissional, 

ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade); 5) se é admissível inverter, 

inclusive genericamente, o ônus da prova para que o INSS demonstre ausência de dúvida sobre 

a eficácia do EPI atestada no PPP.  

Informações complementares: Há determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou 

Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação 

no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do 

STJ; e suspensão dos recursos e incidentes em trâmite ou interpostos futuramente nas Turmas 

Recursais, Turmas de Uniformização, Regionais ou Nacional, dos Juizados Especiais Federais e 

perante o STJ, de forma a aguardarem o julgamento do presente recurso repetitivo. 

REsp 1828606/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de afetação: 07/05/2021  
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