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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: 160 

Questão Submetida a Julgamento: Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e 

militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 

41/2003. 

Tese firmada: É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares 

inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do 

Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda 

Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos 

distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa 

dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República. 

RE 596701 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 18/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 185 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do imposto de renda sobre os resultados 

financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge. 

Tese firmada: É constitucional o artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança 

de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de 

swap para fins de hedge. 

RE 1224696 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 26/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 249 

Questão Submetida a Julgamento: Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no 

regime do Sistema Financeiro de Habitação. 
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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 trânsito em julgado: 22/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 400 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade ativa para cobrar IPTU referente à área de 

município em que se controverte acerca da observância do artigo 18, § 4º, da Constituição 

Federal no processo de desmembramento. 

Tese firmada: A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no § 4º do art. 18 

da Constituição da República, não foi afastada pelo art. 96, inserido no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 

57/2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU nos territórios indevidamente incorporados. 

RE 1171699 

Relator: Min. Cármen Lúcia 

Data do trânsito em julgado: 22/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Fixada a tese 

Tema: 606 

Questão Submetida a Julgamento: a) reintegração de empregados públicos dispensados em 

face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de 

proventos com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute 

a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria 

espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos 

Tese firmada: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-

administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a 

questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no 

emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo 

Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 

103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 

RE 655283 

Relator: Min. Marco Aurélio 
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Data da fixação da tese: 16/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 774 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa, se privativa da União ou 

concorrente, para adoção de política pública dirigida a compelir concessionária de energia 

elétrica a promover investimentos, com recursos de parcela da receita operacional auferida, 

voltados à proteção e à preservação ambiental de mananciais hídricos em que ocorrer a 

exploração. 

Tese firmada: A norma estadual que impõe à concessionária de geração de energia elétrica a 

promoção de investimentos, com recursos identificados como parcela da receita que aufere, 

voltados à proteção e à preservação de mananciais hídricos é inconstitucional por configurar 

intervenção indevida do Estado no contrato de concessão da exploração do aproveitamento 

energético dos cursos de água, atividade de competência da União, conforme art. 21, XII, 'b', da 

Constituição Federal. 

RE 827538 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 16/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios opostos contra o referido acórdão.  

RE 852796 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 17/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 
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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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 1187264 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 30/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1095 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte 

e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de 

outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. 

Tese firmada: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar 

ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão 

do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso 

extraordinário para: a) declarar a impossibilidade de concessão e extensão do “auxílio-

acompanhante” para todas as espécies de aposentadoria; b) modular os efeitos da tese de 

repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento 

judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento; e c) 

declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão 

judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento. 

RE 1221446 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 21/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

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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Tese firmada: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS 

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

RE 1285845 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 21/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1142 

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: Sem publicação de tese até a presente data. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência 

dominante sobre a matéria. Opostos embargos declaratórios contra o referido acórdão. 

RE 1309081 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 18/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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 publicação do acórdão: 30/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1149 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os servidores do Plano Geral de Cargos do 

Poder Executivo em atividade na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC e 

no Instituto Nacional de Meteorologia - INMET optarem pela estrutura remuneratória do Plano 

de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia. 

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

RE 1278617 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 16/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1150 

Questão Submetida a Julgamento: Possiblidade de reintegração de servidor público 

aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se 

aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de 

previsão de vacância do cargo em lei local. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência 

dominante sobre a matéria.  

RE 1302501 

Relator: Ministro Presidente 

Data do julgamento de mérito: 18/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1151 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, 

consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins-Importação. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1321554 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 18/06/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1152 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de apreciação, nos casos concretos, dos efeitos 

da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 23, §4º, da Lei 21.710/2015 do 

Estado de Minas Gerais. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1303874 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 18/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1154 

Questão Submetida a Julgamento: Competência da Justiça Federal para processar e julgar 

causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência 

dominante sobre a matéria.   

RE 1304964 

Relator: Ministro Presidente 

Data do julgamento de mérito: 25/06/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação – Possível revisão de tese 

Tema: 938 

Questão Submetida a Julgamento: Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese 

repetitiva firmada pela Segunda Seção relativa ao enunciado "i" do Tema 938/STJ, no que tange 

ao prazo prescricional (QO suscitada no Resp 1.918.648/DF em sessão realizada em 26/5/2021). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento dos REsp’s 

1.559.511/SP e 1.551.956/SP, acórdãos publicados no DJe de 6/9/2016, que se propõe a revisar: 

i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de 

comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC) (vide REsp n. 1.551.956/SP); (ii) Validade da cláusula 

contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO CIVIL 
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corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de 

incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (vide REsp n. 

1.599.511/SP); (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de 

promessa de compra e venda de imóvel (vide REsp n. 1.599.511/SP). 

Pet    14369/DF 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data da afetação: 26/05/2021 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: processo atualizado em data posterior.    

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Desafetação – Sem processo vinculado 

Tema: 951 

Questão Submetida a Julgamento: (a) Análise da sistemática de cálculo da renda mensal inicial 

no período de vigência da Consolidação das Leis da Previdência Social de 1984; e (b) A incidência 

dos critérios elencados no art. 144 da Lei 8.213/91 e, consequentemente, a possibilidade de se 

mesclar as regras de cálculos ínsitas na legislação revogada com a nova aos benefícios 

concedidos no denominado período Buraco Negro. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O tema 951, com a desafetação dos recursos especiais ao rito dos 

recursos repetitivos, teve a sua situação alterada para “sem processo vinculado”, ou seja, 

aguarda-se a seleção e afetação de novos recursos especiais para apreciação da questão 

submetida julgamento.   

REsp 1589069/SP 

REsp 1595745/SP 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data da desafetação: 30/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 



 

 

PÁGINA 11  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

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 do trânsito em julgado: 17/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Cancelamento 

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. 

Informações complementares: O Ministro Relator ressaltou que “Cabe ao juízo da recuperação 

judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as 

regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar 

eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 

Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da 

execução fiscal, para que adote as providências cabíveis.” 

REsp 1694261/SP 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do cancelamento: 28/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

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 1750624/SC 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data do julgamento de mérito: 23/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1005 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para 

recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação 

individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas 

Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado 

em ação civil pública. 

Tese firmada: Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda 

mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 

41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a 

interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data 

de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da 

Lei 8.078/90. 

REsp 1761874/SC 

REsp 1766553/SC 

REsp 1751667/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do julgamento de mérito: 23/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1043 

Questão Submetida a Julgamento: Aferir se constitui direito subjetivo do infrator a guarda 

consigo, na condição de fiel depositário, do veículo automotor apreendido, até ulterior decisão 

administrativa definitiva (Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II), ou se a decisão sobre a questão 

deve observar um juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

Tese firmada: O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular 

de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as 

providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da 

Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 

REsp 1805706/CE 

REsp 1814947/CE 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Data do trânsito em julgado: 23/04/2021   

Anotações NUGEPNAC/TJBA: trânsito certificado em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Cancelamento 

Tema: 1045 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a (im)possibilidade de prorrogação do prazo de 

cobertura previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.656/98 na hipótese de o beneficiário continuar 

precisando de constante tratamento médico para a moléstia que o acomete. 

REsp 1836823/SP 

REsp 1839703/SP 

Relator: Min. Moura Ribeiro 

Data de cancelamento: 26/05/2021   

Anotações NUGEPNAC/TJBA: processo atualizado em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1057 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade do reconhecimento da legitimidade ativa "ad 

causam" de pensionistas e sucessores para, em ordem de preferência, propor, em nome próprio, 

à falta de requerimento do segurado em vida, ação revisional da aposentadoria do "de cujus", 

com o objetivo de redefinir a renda mensal da pensão por morte - quando existente -, e, por 

conseguinte, receber, além das diferenças resultantes do recálculo do eventual pensionamento, 

os valores devidos e não pagos pela Administração ao instituidor quando vivo, referentes à 

readequação do benefício originário, a teor do disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991. 

Tese firmada: I. O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 é aplicável aos âmbitos judicial e 

administrativo; II. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a 

revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, 

fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão 

recalculada; III. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício 

originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, 

a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício 

original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e IV. À falta de 

dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado 

instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, 

a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de 

haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da 

aposentadoria do de cujus. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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REsp 1856967/ES 

REsp 1856968/ES 

REsp 1856969/RJ 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data da publicação do acórdão: 28/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1064 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inscrição em dívida ativa para a cobrança 

dos valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário: verificação da 

aplicação dos §§3º e 4º, do art. 115, da Lei n. 8.213/91 aos processos em curso. 

Tese firmada: 1ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios 
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por 
processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 
780, de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a 
constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a 
fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a 
inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis; e 2ª) As inscrições 
em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos 
indevidamente ou além do devido <b>contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam 
saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, 
constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da 
Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são 
nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações 
administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos 
devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais 
aplicáveis. 
 
REsp 1860018/RJ 

REsp 1852691/PB 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data da publicação do acórdão: 28/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1066 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

 

DIREITO CIVIL 
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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 do trânsito em julgado: 23/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1077 

Questão Submetida a Julgamento: Condenações criminais transitadas em julgado, não 

utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da 

dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para 

desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. 

Tese firmada: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para 

caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a 

título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a 

personalidade ou a conduta social do agente. 

REsp 1794854/DF 

Relator: Min. Laurita Vaz 

Data do julgamento de mérito: 23/06/2021   

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1099 

Questão Submetida a Julgamento: Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da 

comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da 

construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação da suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição, 

pelo prazo máximo de um ano. 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PENAL 
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REsp 1897867/CE 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data da afetação: 21/06/2021   
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