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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 aMagistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 
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Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 207 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento a contribuinte optante pelo SIMPLES das 

imunidades tributárias previstas nos artigos 149, § 2º, I e 153, § 3º, III, da Constituição Federal. 

Tese firmada: As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição 

Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 598468 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 02/07/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 06/07/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios 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. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 1003758 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 06/07/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito 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). 

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 da publicação do acórdão: 08/07/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1161 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora 

não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Sem publicação de tese até a presente data. O Recurso 

Extraordinário paradigma foi indicado para substituir o caso piloto do Tema 500 da 

repercussão geral (RE 657.718). 

RE 1165959 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 08/07/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 862 
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PÁGINA 4  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da 

cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991. 

Tese firmada: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, 

observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 

REsp 1729555/SP 

REsp 1786736/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado – revisão de tese 

Tema: 896 

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

repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 896/STJ, quanto ao critério de aferição 

da renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do 

recolhimento à prisão para concessão de auxílio-reclusão. 

Tese firmada: Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime 

anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não 

exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de 

renda, e não o último salário de contribuição. 

REsp 1842985/PR 

REsp 1842974/PR 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de 

documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o 

juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição 

sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 

REsp 1763462/MG 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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REsp 1777553/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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 de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 1017 

Questão Submetida a Julgamento: Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de 

servidor público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos 

proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º 

do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ. 

Tese firmada: O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si 

só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do 

direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em 

atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, 

situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo 

prescricional. 

REsp 1783975/RS 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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REsp 1772848/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado  

Tema: 1030 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 

10.259/2001, de a parte renunciar ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas 

prestações vincendas, para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais. 

Tese firmada: Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito 

renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que 

exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí 

incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida 

lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios acolhidos, para alteração da tese de 

julgamento, a conferir-lhe a redação supramencionada.  

REsp 1807665/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 1053 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm 

competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho 

em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. 

Tese firmada: Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o 

julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do 

Seguro Social figure como parte. 

REsp 1859931/MT 

REsp 1865606/MT 

REsp 1866015/MT 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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 de publicação do acórdão: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1100 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código 

Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando 

confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena 

anteriormente imposta. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: 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 1920091/RJ 

REsp 1930130/MG 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data da afetação: 01/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação  

Tema: 1101 

Questão Submetida a Julgamento: Termo final da incidência dos juros remuneratórios nos 

casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em 

cadernetas de poupança. 

DIREITO PENAL 

 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PENAL 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: 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 

1º/7/2021). 

REsp 1877300/SP 

REsp 1877280/SP 

Relator: Min. Raul Araújo 

Data da afetação: 01/07/2021 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 09 

Questão Submetida a Julgamento: A definição da natureza jurídica da Lei n. 10.558/07, se 
veiculou um reajuste geral anual, nos moldes do art. 37, X, da CF, ou se reestruturou a carreira 
policial militar, possibilitando a concessão de aumentos setoriais diferenciados. 

Tese firmada: A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1o, nos 
moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2o, não 
havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores. 

8013315-17.2018.8.05.0000 

Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data da publicação do acórdão: 09/07/2021 
________________________________________________________________________________ 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Admissão 

Tema: 15 

Questão Submetida a Julgamento: Legalidade e constitucionalidade da incidência da contribuição 
previdenciária sobre a integralidade da remuneração dos militares inativos ou pensionistas, 
conforme disciplina instituída pela lei federal nº 13.954/2019, que promoveu a alteração do 
Decreto-Lei nº 667/69. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de sobrestamento dos feitos em que se discuta a 
controvérsia apontada. 

8017109-75.2020.8.05.0000 

Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto 

Data de admissão: 08/07/2021 

Data de publicação do acórdão de admissibilidade: 12/07/2021 
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