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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 aMagistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 19 

Questão Submetida a Julgamento: Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei 

de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. 

Tese firmada: O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos 

servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a 

indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 

acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. 

RE 565089 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 31/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

RE 598468 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 18/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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RE 663696 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 20/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 517 

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

optante pelo SIMPLES NACIONAL. 

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. 

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

RE 970821 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 19/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 publicação do acórdão: 25/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 844 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de 

insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 

Tese firmada: O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de 

IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota 

zero. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de 

declaração. 

RE 398365 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data da publicação do acórdão: 31/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 849 

Questão Submetida a Julgamento: Competência municipal para legislar acerca da 

obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios. 

Tese firmada: Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de 

hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse 

local envolvido. 

RE 738481 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 25/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 939 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da 

COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 

2º, da Lei n. 10.865/2004. 

Tese firmada: É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 

27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando 

os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes 

sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, 

estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de 

declaração. 

RE 1043313 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 19/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 944 

Questão Submetida a Julgamento: Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro 

em relação a ato de império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. 

Tese firmada: Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos 

humanos não gozam de imunidade de jurisdição. 

ARE 954858 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data de julgamento do mérito: 23/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 20/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com 

previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo 
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no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à 

impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 

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

RE 1302501 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 25/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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. 

Tese firmada: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta 

controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em 

instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão 

se limite ao pagamento de indenização. 

RE 1304964 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 28/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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 

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 de publicação do acórdão: 18/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1158 
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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. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1323708 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 18/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

RE 1321219 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 18/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1160 

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. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1331395 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 18/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1162 
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Questão Submetida a Julgamento: Modulação dos efeitos de decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, proferida em Incidente de Assunção de Competência, que definiu o termo inicial da 

prescrição intercorrente da pretensão executória, na vigência do CPC/1973. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 1333276 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 27/08/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1163 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do divisor aplicável no cálculo das horas extras 

devidas a servidores públicos. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1336085 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 27/08/2021   

 

 

 

Suspensão em IRDR 

Deferimento de suspensão 

Tema: 10 

Questão submetida a julgamento: Discussão a respeito dos diversos desdobramentos jurídicos 

do suposto uso indevido de dados biográficos de profissionais do futebol, na maioria das vezes 

exatletas residentes em diversos estados da Federação, no jogo Football Manager ("FM"), da 

Sega, tais como: (i) competência territorial; (ii) legitimidade passiva; (iii) documentação 

essencial à propositura da ação; (iv) prescrição; (v) ocorrência ou não de 'supressio'; (vi) 

possibilidade de violação ao direito de imagem apenas com o uso de desígnios representativos 

dos jogadores; e (vii) a ocorrência ou não de fato de terceiro como excludente de nexo causal. 

IRDR n. 0011502-04.2021.8.26.0000/TJSP 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 27/08/2021 

 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO EM IRDR 
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Incidente de assunção de competência 

Trânsito em julgado 

Tema: 05 

Questão submetida a julgamento: Justiça competente para julgamento de demandas relativas 

a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção 

coletiva. 

Tese firmada: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de 

autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, 

convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, 

ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 

CC 165863/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do trânsito em julgado: 08/06/2021 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior. 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 878 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a regra geral de incidência do imposto de renda 

sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em 

atraso. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Considerações do Ministro: A hipótese não se confunde com o 

TEMA 470, enfrentado no REsp 1277133/RS, que versa sobre a não-incidência de Imposto de 

Renda sobre juros de mora exclusivamente quando pagos no contexto de despedida ou 

rescisão do contrato de trabalho. Na Sessão de julgamento de 24/06/2015, a Primeira Seção 

"em questão de ordem, proposta pelo Sr. Ministro Relator, por maioria, vencida a Sra. Ministra 

Regina Helena Costa, decidiu sobrestar o julgamento do recurso, tornando sem efeito os votos 

anteriormente proferidos", em razão do Tema 808/STF (Incidência de imposto de renda sobre 

juros de mora recebidos por pessoa física).  

REsp 1470443/PR 

Relator:Min.Mauro Campbell Marques 

Data de julgamento do mérito: 25/08/2021 

________________________________________________________________________________ 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901400831


 

 

PÁGINA 11  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 975 

Questão Submetida a Julgamento: Questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre 

o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 

da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não 

apreciou o mérito do objeto da revisão. 

Tese firmada:Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 

8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato 

administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. 

REsp 1644191/RS 

Relator:Min.Herman Benjamin 

Data do trânsito em julgado: 24/08/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1055 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de 

eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de 

improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada 

prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios 

nucleares administrativos. 

Tese firmada: É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de 

indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive 

naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da 

Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 

REsp 1862792/PR 

REsp 1862797/PR 

Relator:Min.Napoleão Nunes Maia Filho 

Data de julgamento do mérito: 25/08/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1102 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é possível a comprovação de transação 

administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras 

ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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SIAPE, conforme art. 7º, § 2º, da MP nº 2.169-43/2001, inclusive em relação a acordos 

firmados em momento anterior à vigência dessa norma. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: 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.  

REsp 1925194/RO 

REsp 1925190/DF 

REsp 1925176/PA 

Relator: Min.Og Fernandes 

Data de afetação: 23/08/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1103 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se as contribuições previdenciárias não recolhidas 

no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros quando o período a ser 

indenizado for anterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 

9.528/1997). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: 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.  

REsp 1929631/PR 

REsp 1924284/SC 

REsp 1914019/SC 

Relator: Min.Og Fernandes 

Data de afetação: 23/08/2021 
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