
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 15/2021 – 01.09.2021 a 15.09.2021 

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 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 10/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 700 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de exploração de jogos e apostas — 

tais como a venda de bilhetes, de pules ou de cupons de apostas — e a validade da base de 

cálculo utilizada. 

Tese firmada: É constitucional a incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de 

bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e 

prêmios (item 19 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003). Nesta situação, a 

base de cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, 

independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da 

aposta. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 634764 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de publicação do acórdão: 15/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 808 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Questão Submetida a Julgamento: Incidência de imposto de renda sobre juros de mora 

recebidos por pessoa física. 

Tese firmada: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no 

pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 855091 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 14/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 844 

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. 

RE 398365 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 10/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 02/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 
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Tema: 899 

Questão Submetida a Julgamento: Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas. 

Tese firmada: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de 

Tribunal de Contas. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 636886 

Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Data da publicação do acórdão: 08/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 1043313 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 15/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 961 

Questão Submetida a Julgamento: Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na 

zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família. 

Tese firmada: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 

(um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do 

município de localização. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

ARE 1038507 
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Relator: Min. Edson Fachin 

Data da publicação do acórdão: 10/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo 

o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator. 

Tese firmada: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 

9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública 

de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito 

nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do 

juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 

RE 1101937 

Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Data do trânsito em julgado: 01/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1103 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus filhos, 

tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. 

Tese firmada: É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, 

registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de 

Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de 

determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-

científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção 

filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. 

ARE 1267879 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do trânsito em julgado: 03/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 
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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. 

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

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro 

Marco Aurélio.   

ARE 1321554 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 02/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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). 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1326178 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 02/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1162 

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. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1333276 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 03/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 
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Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1163 

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

devidas a servidores públicos. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1336085 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 03/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1164 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no 

certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são 

causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do 

número de vagas previsto em edital de concurso. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1316010 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 14/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1165 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a perda da condição de militar obsta o 

seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da 

denúncia. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1325433 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 03/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 



 

 

PÁGINA 9  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Tema: 1166 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar ação trabalhista 

contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos 

reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1265564 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 14/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1167 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do momento de incidência do teto 

remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 

7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1314490 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 14/09/2021   

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1168 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 

- IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela correspondente à 

correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1331654 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 10/09/2021   
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Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1032 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de 

cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a 

título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de 

transtornos psiquiátricos. 

Tese firmada: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação 

expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por 

cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, 

decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios parcialmente providos somente para 

sanar erro material verificado. 

REsp 1809486/SP 

Relator:Min.Marco Buzzi 

Data da publicação do acórdão: 09/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 03/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1104 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, 

bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo 

tráfego com excesso de peso em rodovias. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão ora afetada e 

tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).  

REsp 1908497/RN 

REsp 1913392/MG 

Relator:Min.Assusete Magalhães 

Data de afetação: 10/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1105 

Questão Submetida a Julgamento: Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, 

ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), 

no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias. 

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 1883715/SP 

REsp 1883722/SP 

REsp 1884091/SP 

REsp 1880529/SP 

Relator:Min.Sérgio Kukina 

Data de afetação: 13/09/2021 
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