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INFORMATIVO 
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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 

 

SUMÁRIO 

Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral  

Tema 69 – Trânsito em julgado – (Paradigma RE 574706)..............................................................................................................3 

Tema 300 – Acórdão de embargos de declaração publicado – (Paradigma RE 603136).................................................................3 

Tema 452 – Acórdão de embargos declaratórios publicado – (Paradigma RE 639138)..................................................................3 

Tema 490 – Acórdão de embargos de declaração publicado – (Paradigma RE 628075).................................................................4 

Tema 528 – Mérito julgado – (Paradigma RE 658312)....................................................................................................................4 

Tema 642 – Mérito julgado – (Paradigma RE 1003433)..................................................................................................................5 

Tema 818 – Trânsito em julgado – (Paradigma RE 858075)............................................................................................................5 

Tema 858 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigma RE 1010819)...........................................................................................5 

Tema 944 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigma ARE 954858)...........................................................................................6 

Tema 961 – Trânsito em julgado – (Paradigma ARE 1038507)........................................................................................................6 

Tema 962 - Mérito julgado – (Paradigma RE 1063187)...................................................................................................................6 

Tema 1033 – Mérito julgado – (RE 666094)....................................................................................................................................7 

Tema 1157 – Acórdão de repercussão geral publicado – (Paradigma ARE 1306505) – Há repercussão.........................................7 

Tema 1160 – Trânsito em julgado – (Paradigma ARE 1331395)......................................................................................................7 

Tema 1163 – Trânsito em julgado – (Paradigma ARE 1336085)......................................................................................................8 

Tema 1168 – Acórdão de repercussão geral publicado – (Paradigma RE 1331654) – Não há repercussão....................................8 

Tema 1169 – Mérito julgado – (Paradigma ARE 1327963)..............................................................................................................8 

Tema 1171 –Acórdão de méritopublicado – (Paradigma RE 1307053)..........................................................................................9 

 

Superior Tribunal de Justiça – IAC 

Tema 04 – Trânsito em julgado – (Paradigma REsp 1610728/RS)...................................................................................................9 

 

 

 



 

 

PÁGINA 2  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superior Tribunal de Justiça – Recursos Repetitivos 

Tema 896 - Trânsito em julgado – (Paradigmas REsp 1842985/PR e REsp 1842974/PR)..............................................................10 

Tema 931 – Afetação - Possível Revisão de Tese – (Paradigmas REsp 1785383/SP, REsp 1519777/SP e REsp 

1785861/SP)............................................................................................................................ ......................................................10 

Tema 938 – Afetação – (Paradigma REsp 1918648/DF)................................................................................................................11 

Tema 948 – Acórdão de embargos declaratórios publicado (Paradigma REsp 1438263/SP)........................................................11 

Tema 977 – Mérito Julgado – (Paradigmas REsp 1656161/RS e REsp 1663130/RS).....................................................................11 

Tema 1005 – Trânsito em julgado – (Paradigmas REsp 1766553/SC e REsp 1751667/RS)...........................................................12 

Tema 1025 – Trânsito em julgado - (Paradigma REsp 1818564/DF).............................................................................................12 

Tema 1030 – Trânsito em julgado – (Paradigma REsp 1807665/SC).............................................................................................13 

Tema 1031 – Acórdão de embargos declaratórios publicado – (Paradigmas REsp 1831371/SP, REsp 1831377/PR e REsp 

1830508/RS)..................................................................................................................................................................................13 

Tema 1040 – Mérito Julgado – (Paradigmas REsp 1799367/MG e REsp 1892589/MG)................................................................14 

Tema 1050 - Acórdão de embargos declaratórios publicado (Paradigmas REsp 1847860/RS, REsp 1847731/RS, REsp 

1847766/SC e REsp 1847848/SC)...................................................................................................................................................14 

Tema 1053 – Trânsito em julgado – (Paradigma REsp 1866015/MT)............................................................................................14 

Tema 1054 – Mérito Julgado – (Paradigma REsp 1858965/SP, REsp 1865336/SP e REsp 1864751/SP).......................................15 

Tema 1055 – Trânsito em julgado – (Paradigmas REsp 1862792/PR e REsp 1862797/PR)...........................................................15 

Tema 1094 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1903883/CE, REsp 1898186/CE e REsp 1888049/CE)..............16 

Tema 1106 – Afetação – (Paradigmas REsp 1918287/MG e REsp 1925861/SP)...........................................................................16 

 

Tribunal de Justiça da Bahia – IAC 

Tema 03 – Negado seguimento ao recurso extraordinário e inadmitido recurso especial – (Paradigma IAC nº 

00046724620178050000).......................................................................................................................................... ...................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

PÁGINA 3  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

RE 574706 

Relator: Min. Cármen Lúcia 

Data do trânsito em julgado: 09/09/2021 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 300 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do ISS sobre os contratos de franquia. 

Tese firmada: É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista 

no Anexo da Lei Complementar 116/2003). 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 603136 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de publicação do acórdão: 27/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 452 

Questão Submetida a Julgamento: Cláusula de plano de previdência complementar que 

estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu 

tempo de contribuição. 

Tese firmada: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da 

Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever 

regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de 

aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu 

menor tempo de contribuição. 

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

RE 639138 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de publicação do acórdão: 24/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 490 

Questão Submetida a Julgamento: Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de 

outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal. 

Tese firmada: O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em 

razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não 

cumulatividade. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 628075 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data de publicação do acórdão: 27/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 528 

Questão Submetida a Julgamento: Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre 

o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. 

Tese firmada: O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 

13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as 

mulheres trabalhadoras. 

RE 658312 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 15/09/2021 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Movimentação inclusa em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 
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Tema: 642 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do legitimado para a execução de crédito 

decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em 

razão de danos causados ao erário municipal. 

Tese firmada: O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente 

de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de 

danos causados ao erário municipal. 

RE 1003433 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento de mérito: 15/09/2021 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Movimentação inclusa em data posterior.  

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 23/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 858 

Questão Submetida a Julgamento: Aptidão, ou não, da ação civil pública para afastar a coisa 

julgada, em particular quando já transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória. 

Tese firmada: I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação 

desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio 

público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o 

prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários 

sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados. 

RE 1010819 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 29/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 da publicação do acórdão: 24/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

ARE 1038507 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 18/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 962 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção 

monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. 

Tese firmada: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à 

taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 

RE 1063187 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento de mérito: 27/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1033 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de 

preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força 

de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 

199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 

Tese firmada: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor 

de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar 

como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por 

serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 

RE 666094 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do julgamento de mérito: 30/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

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. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

ARE 1306505 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 30/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 
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Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1331395 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 16/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 22/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

RE 1331654 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 17/09/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1169 

Questão Submetida a Julgamento: Progressão de regime de pessoas condenadas por crime 

hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a publicação da Lei 

13.964/2019 (Pacote Anticrime). 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente dará. 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: Houve reafirmação de jurisprudência dominante sobre a 

matéria.  

ARE 1327963 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do julgamento de mérito: 17/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1171 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de investigado em inquérito policial ou de réu 

em ação penal em andamento, não transitada em julgado, realizar matrícula e participar de 

curso de reciclagem de vigilantes. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Houve reafirmação de jurisprudência dominante sobre a 

matéria.  

RE 1307053 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 30/09/2021 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Trânsito em julgado 

Tema: 04 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos 

institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97) - a 

sementes de soja RoundupReady, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário, 

se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para 

replantio e comercialização como alimento ou matéria prima, bem como o direito de 

pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas 

oficiais específicos. 

Tese firmada:As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 

9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não 

são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia 

cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. 

REsp 1610728/RS 

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data do trânsito em julgado: 25/08/2021 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

DIREITO CIVIL 
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Anotações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 20/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação – Possível Revisão de Tese 

Tema: 931 

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

repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 931/STJ, quanto à discussão da alegada 

necessidade de se distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa para os apenados 

hipossuficientes, no que tange ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade, tendo em 

vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.150/DF, na qual se 

estabeleceu que a redação do art. 51 do Código Penal não excluiu a legitimação prioritária do 

Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA:Não há determinação de suspensão nacional dos processos 

(Acórdão DJe de 21/9/2021). 

REsp 1785383/SP 

REsp 1519777/SP 

REsp 1785861/SP 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data da afetação: 21/09/2021 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PENAL 
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Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 938 

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

repetitiva firmada pela Segunda Seção relativa ao enunciado "i" do Tema 938/STJ, no que 

tange ao prazo prescricional. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Determinada a suspensão de processos, limitada aos recursos 

especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de segundo grau, aplicando-

se de forma mitigada o enunciado normativo do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015.  

REsp 1918648/DF 

Relator: Min. Paulo De Tarso Sanseverino 

Data da afetação: 21/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 948 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade do não associado para a execução da 

sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta 

processual. 

Tese firmada: Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta 

processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença 

todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à 

Associação promovente. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

REsp 1438263/SP 

Relator: Min. Raul Araújo 

Data de publicação do acórdão: 24/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 977 

Questão Submetida a Julgamento: Definir, com a vigência do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, 

acerca dos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios de previdência complementar 

operados por entidades abertas. 

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

REsp 1656161/RS 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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REsp 1663130/RS 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do julgamento de mérito: 16/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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 1766553/SC 

REsp 1751667/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 29/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO CIVIL 
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Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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. 

REsp 1807665/SC 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1031 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de reconhecimento da especialidade da 

atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com 

ou sem o uso de arma de fogo. 

Tese firmada: É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo 

após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e 

ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por 

qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de 

laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional 

nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do 

Segurado. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.  

REsp 1831371/SP 

REsp 1831377/PR 

REsp 1830508/RS 

Relator: Desembargador convocado Manoel Erhardt 

Data da publicação do acórdão: 28/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Tema: 1040 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes 

da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. 

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

REsp 1799367/MG 

REsp 1892589/MG 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do julgamento de mérito: 16/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1050 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de computar as parcelas pagas a título de 

benefício previdenciário na via administrativa no curso da ação na base de cálculo para fixação 

de honorários advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial. 

Tese firmada: O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja 

ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para 

os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela 

totalidade dos valores devidos. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

REsp 1847860/RS 
REsp 1847731/RS 
REsp 1847766/SC 
REsp 1847848/SC 
 
Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data de publicação do acórdão: 28/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

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. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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REsp 1866015/MT 
 
Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1054 

Questão Submetida a Julgamento: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda 

pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas 

relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80. 

Tese firmada: A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das 

execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato 

citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte 

vencida. 

REsp 1858965/SP 
REsp 1865336/SP 
REsp 1864751/SP 
 
Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do julgamento de mérito: 22/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em 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: Desembargador convocado Manoel Erhardt 

Data do trânsito em julgado: 29/09/2021 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1094 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de candidato aprovado em concurso público 

assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou 

completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas 

detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. 

Tese firmada: O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o 

edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área 

específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na 

mesma área profissional. 

REsp 1903883/CE 

REsp 1898186/CE 

REsp 1888049/CE 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 28/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1106 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se a imposição de penas de natureza distinta - 

restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da 

execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, 

ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo. 

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 1918287/MG 

REsp 1925861/SP 

Relator: Min. Sebastião Reis 

Data da afetação: 20/09/2021 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Negado seguimento ao recurso extraordinário e inadmitido recurso especial 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 
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Tema: 03 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do art. 85, §3º, do NCPC às ações de 

competência originária do TJBA em curso à época do início da vigência do novo diploma 

processual. 

Tese firmada:Aplica-se o art. 85, §3º, do CPC de 2015 às ações de competência originária do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, individuais ou coletivas, inclusive às execuções e 

respectivos embargos ou impugnação, que estavam em curso à época do início da vigência do 

novo diploma processual, mas que se encontravam pendentes de prolação de acórdão ou 

decisão unipessoal equivalentes à sentença. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Conforme andamento processual, negado seguimento ao 

recurso extraordinário com base no Tema 660/STF e inadmitido recurso especial. 

IAC nº 00046724620178050000 

Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data de publicação da decisão: 21/09/2021 
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