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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 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

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 "O ICMS não 

compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, 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 publicação do acórdão: 12/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 304 

Questão Submetida a Julgamento: Apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de 

desperdícios, resíduos ou aparas. 

Tese firmada: São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração 

de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. 

RE 607109 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data da publicação do acórdão: 13/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 501 

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

embalagens para acondicionamento de água mineral. 
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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 trânsito em julgado: 10/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 510 

Questão Submetida a Julgamento: Teto remuneratório de procuradores municipais. 

Tese firmada: A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da 

Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se 

inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 663696 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 04/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 545 

Questão Submetida a Julgamento: Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a 

empregados de fundação privada. 

Tese firmada: 1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime 

público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades 

por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando 

definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo 

Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado. 2. A estabilidade 

especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito 

privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. 

RE 716378 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 13/08/2021   

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 10/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 11/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 942 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de 

previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob 

condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão 

do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 
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Tese firmada: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em 

tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente 

inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do 

regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 

8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar 

disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo 

comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação 

complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, 

da Constituição da República. 

RE 1014286 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 04/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 974 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos 

majoritários. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O presente paradigma substituiu o ARE 1054490 no referido 

tema, no qual a repercussão geral já fora reconhecida, por decisão plenária datada de 

16/10/2017. 

RE 1238853 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da decisão pertinente à repercussão geral: 16/10/2017 

Data da decisão de substituição do processo paradigma: 09/08/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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. 

RE 1221446 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 13/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1120 

Questão Submetida a Julgamento: Separação de poderes e controle jurisdicional de 

constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. 

Tese firmada: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da 

Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais 

pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle 

jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente 

regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. 

RE 1297884 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 04/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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). 

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 trânsito em julgado: 10/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

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

ARE 1303509 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 07/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

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

ARE 1320407 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 04/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1156 

Questão Submetida a Julgamento: Pagamento da parcela de natureza superpreferencial, 

prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1326178 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 07/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1157 

Questão Submetida a Julgamento: Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da 
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Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do 

artigo 19 do ADCT. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1306505 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 07/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1158 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da diferenciação das condições de 

trabalho necessárias à tipificação do trabalho como degradante em razão da realidade local 

em que realizado e o standard probatório para condenação pelo crime de redução a condição 

análoga à de escravo. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1323708 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 07/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1159 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão do Auxílio Emergencial Pecuniário para 

pescadores profissionais artesanais, após a perda de eficácia da Medida Provisória 908/2019, 

com base no preenchimento dos requisitos legais à época em que vigente referido ato 

normativo. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1321219 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 14/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1160 
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Questão Submetida a Julgamento: Extensão da vantagem Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC) ao servidor aposentado anteriormente à produção dos efeitos da Lei 

12.772/2012 com a garantia constitucional da paridade 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1331395 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 14/08/2021   

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1025 

Questão Submetida a Julgamento: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel 

particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em 

loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela 

Administração do Distrito Federal. 

Tese firmada: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de 

Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 

REsp 1818564/DF 

Relator: Min.Moura Ribeiro 

Data de publicação do acórdão: 03/08/2021 
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