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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 

Trânsito em julgado 

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. 

RE 581947 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 20/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 345 

Questão Submetida a Julgamento: Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS das 

despesas com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde. 

Tese firmada: É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é 

aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e 

posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, 

em todos os marcos jurídicos. 

RE 597064 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 14/05/2021   

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior. 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 364 

Questão Submetida a Julgamento: Titularidade do produto de arrecadação do imposto de 

renda incidente sobre complementação de aposentadoria paga por autarquia estadual. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese firmada: É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado 

Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, 

autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. 

RE 607886 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 27/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões 

empresariais que não são suas. 

RE 635546 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 19/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 449 

Questão Submetida a Julgamento: Convocação, para o serviço militar, de estudante de 

medicina dispensado por excesso de contingente. 

Anotações NUGEPNAD/TJBA: O Tribunal, por maioria, não conheceu do recurso extraordinário, 

inexistente tema de envergadura constitucional, e, consequentemente, entendeu ausente a 

repercussão geral. 

RE 754276 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data do trânsito em julgado: 18/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 
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Tema: 475 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da imunidade relativa ao ICMS para a 

comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação. 

Tese firmada: A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações 

ou prestações anteriores à operação de exportação. 

RE 754917 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 18/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 507 

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

chamada. 

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

repercussão geral da questão constitucional suscitada. 

RE 660970 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 27/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 29/05/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 de publicação do acórdão: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 705 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de compensação do ICMS incidente sobre a 

prestação de serviço de comunicação em relação à qual houve inadimplência absoluta do 

usuário. 

Tese firmada: A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS 

sobre serviços de telecomunicações. 

RE 1003758 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 28/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 786 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil 

quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. 

Tese firmada: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou 

dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos 

ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de 

informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - 
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especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade 

em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. 

RE 1010606 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 28/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 818 

Questão Submetida a Julgamento: Controle judicial relativo ao descumprimento da obrigação 

dos entes federados na aplicação dos recursos orçamentários mínimos na área da saúde, antes 

da edição da lei complementar referida no art. 198, § 3º, da Constituição. 

Tese firmada: É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a 

observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais 

mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado 

período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012. 

RE 858075 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão de mérito: 17/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 833 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da expressão “de forma não 

cumulativa” constante no caput do art. 20 da Lei 8.212/1991, o qual prevê a sistemática de 

cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador 

avulso. 

Tese firmada: É constitucional a expressão ‘de forma não cumulativa’ constante do caput do art. 

20 da Lei nº 8.212/91. 

RE 852796 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão de mérito: 17/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 
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Tema: 858 

Questão Submetida a Julgamento: Aptidão, ou não, da ação civil pública para afastar a coisa 

julgada, em particular quando já transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória. 

Tese firmada: I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação 

desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, 

para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para 

a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão 

devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados. 

RE 1010819 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da decisão de mérito: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 901 

Questão Submetida a Julgamento: Momento no qual deve cessar o pagamento do benefício de 

abono de permanência: se do protocolo do pedido de aposentadoria ou do aperfeiçoamento do 

ato de jubilação. 

Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão 

geral, a controvérsia relativa à definição do momento da suspensão do pagamento do abono de 

permanência. 

RE 956304 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 28/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 
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RE 1070522 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data de publicação do acórdão: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 

Tese firmada: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

- ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 

RE 1187264 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 20/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de edição de lei complementar visando a 

cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo 

consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 

87/2015. 

Tese firmada: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela 

Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas 

gerais. 

RE 1287019 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1126 
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Questão Submetida a Julgamento: Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos 

de Analista Judiciário - área fim - e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Tese firmada: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de 

Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 

ARE 1278713 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 18/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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). 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. 

O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante 

sobre a matéria.   

RE 1311742 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1144 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade formal da Emenda Organizacional 

7/2000, de iniciativa parlamentar, que alterou a Lei Orgânica do Município de Caruaru/PE, com 

a supressão de adicional de tempo de serviço dos servidores públicos municipais. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1303509 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 25/05/2021   



 

 

PÁGINA 11  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1145 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de instituição de vantagem pessoal 

nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de 

conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e 

da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da 

forma de cálculo de vantagem remuneratória. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1283360 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1146 

Questão Submetida a Julgamento: Ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição nas 

hipóteses em que a instância ordinária, destinatária da prova, considera suficientes para 

resolução do mérito da controvérsia apenas os documentos apresentados com a inicial. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1320407 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1147 

Questão Submetida a Julgamento: Competência do Superior Tribunal de Justiça para processar 

e julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime comum, ausente relação com o cargo 

público ocupado. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1223589 

Relator: Mini. Marco Aurélio 
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Data da decisão: 28/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1148 

Questão Submetida a Julgamento: Limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados 

telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1301250 

Relator: Mini. Rosa Weber 

Data da decisão: 28/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 948 

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: Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta 

processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença 

todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à 

Associação promovente. 

REsp 1438263/SP 

REsp 1362022/SP 

Relator: Min. Raul Araújo 

Data de publicação do acórdão: 24/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 961 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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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 do trânsito em julgado: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1000 

Questão Submetida a Julgamento: Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, 

incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Ministro relator consignou, no voto-condutor do acórdão de 

afetação, que "não é o caso de revisão do Tema 705/STJ, pois a tese ali fixada dizia respeito ao 

CPC/1973, na vigência do qual vinha sendo plenamente aplicada. 

REsp 1777553/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de julgamento do mérito: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

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

econômica do adquirente. 

REsp 1750656/SC 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 17/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1009 

Questão Submetida a Julgamento: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário 

de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro 

operacional da Administração Pública. 

Tese firmada: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro 

administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou 

equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em 

que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com 

demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 

REsp 1769306/AL 

REsp 1769209/AL 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data de publicação do acórdão: 19/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1040 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes 

da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. 

Informações complementares: Não há determinação de suspensão nacional de todos os 

processos. 

REsp 1892589/MG 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de afetação: 26/05/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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.  

REsp 1840812/RS 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data do trânsito em julgado: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do trânsito em julgado: 25/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios 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 
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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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

REsp 1873611/SP 

Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira 

Data de publicação do acórdão: 31/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Tese firmada: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 

13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado 

sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. 

REsp 1910240/MG 

REsp 1918338/MT 

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz 

Data de publicação do acórdão: 31/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1091 

Questão Submetida a Julgamento: Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade 

do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. 

Informações complementares: Não há determinação de suspensão nacional de todos os 

processos. 

REsp 1822033/PR 

REsp 1822040/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de afetação: 18/05/2021   
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Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1092 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de a Fazenda Pública habilitar em processo de 

falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam 

pendentes de apreciação em todo o território nacional (acórdão publicado no DJe de 

19/5/2021). 

REsp 1872759/SP 

REsp 1891836/SP 

REsp 1907397/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de afetação: 19/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, 

somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação 

denominado REPORTO; b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro 

da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência monofásica do 

PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão do julgamento de todos os 

processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior 

Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015).  

REsp 1894741/RS 

REsp 1895255/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de afetação: 24/05/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1094 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de candidato aprovado em concurso público 

assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou 

completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas 

detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. 

Informações complementares: Há determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos 

em recursos especiais em todo o país, quer se encontrem nos tribunais de segunda instância ou 

no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. (Acórdão publicado no DJe de 

25/5/2021). 

REsp 1903883/CE 

REsp 1898186/CE 

REsp 1888049/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 25/05/2021   
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