
Boletim NUGEP 02/2018                                                                                         01/05/2018 a 15/05/2018    

O atual Código de Processo Civil Brasileiro, tem exigido uma intensa integração entre as diversas instâncias
do Poder Judiciário. O NUGEP do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da importância da
difusão das informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais,
elaborou o Boletim NUGEP, que contêm 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 NUGEP passou a disponibilizar através do
boletim periódico, de forma resumida e organizada por matéria, uma nova ferramenta de consulta
rápida  às  novidades  ocorridas  em termos  de  Precedentes  Judiciais  e  Incidente  de  Assunção  de
Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral.

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado

Tema: 609

Questão Submetida a julgamento:  Questiona se o art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91, que dispensa o

pagamento de contribuições previdenciárias para fins de comprovação do tempo de serviço rural

anterior à  vigência  da Lei  8.213/91,  estende-se,  ou não,  ao caso em que o beneficiário pretende

utilizar  o tempo de serviço para contagem recíproca no regime estatutário,  ou se está restrito ao

regime geral de previdência. 

Tese Firmada: O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior

à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera

averbação nos  seus  assentamentos,  somente  tem direito  ao  cômputo  do  aludido  tempo  rural,  no

respectivo  órgão  público  empregador,  para  contagem recíproca  no  regime  estatutário  se,  com a

certidão  de  tempo  de  serviço  rural,  acostar  o  comprovante  de  pagamento  das  respectivas

contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96,

IV, da Lei n. 8.213/1991. 

REsp 1682678/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão: 30/04/2018

APRESENTAÇÃO

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701655644


REsp 1682671/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão: 11/05/2018 

REsp 1682672/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão:03/05/2018

REsp 1682682/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão: 03/05/2018

REsp 1676865/RS 

Data da afetação: 10/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão:03/05/2018

DIREITO ADMINISTRATIVO

                 

                 Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado 

Tema: 616

Questão submetida a julgamento: Cinge-se a discussão em saber se estabelecimentos comerciais

que  vendem animais  vivos  e  medicamentos  veterinários  estão,  ou  não,  obrigados  a  efetuar  o

registro no respectivo Conselho de Medicina Veterinária. 

Tese  Firmada:  À míngua  de  previsão  contida  da  Lei  n.  5.517/68,  a  venda  de  medicamentos

veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento

clínico -  bem como a comercialização de animais  vivos são atividades  que não se  encontram

reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,  as pessoas jurídicas que atuam

nessas  áreas  não estão  sujeitas  ao  registro  no  respectivo  Conselho Regional  de  Medicina

Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. 

REsp 1338942/SP 

Data da afetação: 05/02/2013

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201709674
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701436985
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701655670
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701655607
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701654850


Data do Julgamento: 26/04/2017

Data do Acórdão Publicado: 03/05/2017

              

                Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado

Tema: 617

Questão Submetida a julgamento: Cinge-se a discussão em saber se estabelecimentos comerciais 

que vendem animais vivos e medicamentos veterinários estão, ou não, obrigados a contratar 

médicos veterinários para assumir a responsabilidade técnica sobre as atividades realizadas. 

Tese Firmada: À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos 

veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento 

clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram 

reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam 

nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. 

REsp 1338942/SP 

Data da afetação: 05/02/2013

Data do julgamento: 26/04/2017

Data da Publicação de Acórdão: 03/05/2018

                 

                 Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado 

Tema: 928

Questão submetida a julgamento: Discussão quanto (I) à possibilidade de expedição de diploma

de conclusão de curso de ensino superior ministrado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do

Iguaçu -  VIZIVALI na modalidade semipresencial;  bem como (II)  à condenação das entidades

envolvidas (União, Estado do Paraná e VIZIVALI) pelos danos supostamente causados em razão

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201709674


da demora e negativa na entrega de referido documento. 

Tese  Firmada:  1. Havendo  o  Conselho  Nacional  de  Educação  expedido  parecer  público  e

direcionado  ao  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná  sobre  a  regularidade  do  Programa

Especial  de Capacitação de Docentes,  executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do

Iguaçu,  a  sua  desconstituição  ou  revogação  pelo  próprio  Conselho  Nacional  de  Educação  ou

mesmo a sua não homologação pelo Ministério da Educação autorizam a tese de que a União é

responsável, civil e administrativamente, e de forma exclusiva, pelo registro dos diplomas e pela

consequente  indenização  aos  alunos  que  detinham  vínculo  formal  como  professores  perante

instituição  pública  ou  privada,  diante  dos  danos  causados.

2. Havendo o Conselho Nacional de Educação expedido parecer público sobre a regularidade do

Programa Especial de Capacitação de Docentes executado pela Fundação Faculdade Vizinhança

Vale  do  Iguaçu  e  direcionado  ao  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Paraná,  o  qual  já  havia

possibilitado o ingresso anterior dos alunos sem vínculo formal como professores de instituição

pública  ou privada (Portaria  n.  93/2002 do Conselho Estadual  de Educação do Paraná),  a  sua

desconstituição ou revogação pelo próprio Conselho Nacional de Educação, ou mesmo a sua não

homologação  pelo  Ministério  da  Educação,  em  conjugação  com  o  Parecer  n.  193/2007  do

Conselho Estadual de Educação do Paraná, autorizam a tese de que a União e o Estado do Paraná

são responsáveis civilmente, e de forma solidária, pela consequente indenização aos alunos que

detinham  vínculo  apenas  precário  perante  instituição  pública  ou  privada,  diante  dos  danos

causados, remanescendo a responsabilidade da União, em tais casos, pelo registro dos diplomas.

(nova redação conferida no julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão foi publicado

no  DJe  de  04/05/2018).

3.  Inexistindo  ato  regulamentar,  seja  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  seja  do  Conselho

Estadual de Educação do Paraná, sobre a regularidade do Programa Especial de Capacitação de

Docentes executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu relativamente a alunos

estagiários,  descabe  falar  em  condenação  dos  aludidos  entes,  devendo  a  parte  que  entender

prejudicada postular a indenização em face, tão somente, da instituição de ensino. 

 REsp 1487139/PR 

REsp 1498719/PR 

Data da afetação: 25/05/2015

Data do Julgamento: 08/11/2017

Data do Acórdão Publicado: 21/11/2017

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201403063914
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201402609265


DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

              

                 Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado

Tema: 766

Questão Submetida a julgamento:  Legitimidade ad causam do Ministério Público para pleitear,

em demandas contendo beneficiários individualizados, tratamento ou medicamento necessário ao

tratamento de saúde desses pacientes. 

Tese Firmada: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega

de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se

tratar  de  feitos  contendo beneficiários  individualizados,  porque se  refere  a  direitos  individuais

indisponíveis,  na forma do art.  1º  da Lei  n.  8.625/1993 (Lei  Orgânica Nacional  do Ministério

Público). 

REsp 1682836/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão: 30/04/2018

REsp 1681690/SP 

Data da afetação: 07/11/2017

Data do julgamento: 25/04/2018

Data da Publicação de Acórdão: 03/05/2018

                Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado

Tema: 779

Questão Submetida a julgamento: Discute-se o conceito de insumo tal como empregado nas Leis

10.637/02 e 10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos

DIREITO TRIBUTÁRIO

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701602137
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701602352


valores incorridos na aquisição. 

Tese Firmada: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF

ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da

contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,

considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -

para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. 

REsp 1221170/PR 

Data da afetação: 22/04/2014

Data do julgamento: 22/02/2018

Data da Publicação de Acórdão: 24/04/2018 

                 Recurso Especial Repetitivo

Acórdão Publicado 

Tema 780

Questão submetida a julgamento: Discute-se o conceito de insumo tal como empregado nas Leis

10.637/02 e 10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e  COFINS dos

valores incorridos na aquisição. 

Tese Firmada: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF

ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da

contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,

considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -

para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. 

 REsp 1221170/PR 

Data da afetação: 26/03/2018

Data do Julgamento: 22/02/2018

Data do Acórdão Publicado: 24/04/2018

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150


                 Incidente de Assunção de Competência

                 Admitido

Tema 01

Questão submetida a julgamento: Cabimento de agravo de instrumento contra decisão do juízo 

de primeiro grau que verse sobre competência.

Processo vinculado: 0023880-50.2016.8.05.0000

Data de Instauração: 06/02/2017

Data da admissão: 16/04/2018

Informações adicionais: Em 23 de abril de 2018 o Relator proferiu decisão nos seguintes termos

 “Ante exposto, revogo a determinação de suspensão estadual dos processos que versem sobre a 

questão submetida a julgamento neste IAC, permitindo o seu regular processamento.”

 

Reconhecimento de Inexistência de Repercussão Geral

Tema: 993

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 150, inc. I, e 

156, inc. II, da Constituição da República, a definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis - ITBI. 

ARE 1122122/AM 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de reconhecimento da inexistência de repercussão geral: 11/05/2018 

DIREITO CIVIL 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



Reconhecimento de Exitência de Repercussão Geral

Tema: 994

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, inc. III, da 

Constituição da República, a competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o 

recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, 

questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 

RE 1089282/AM 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de reconhecimento da existência de repercussão geral: 11/05/2018 


