
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 17/2021 – 01.10.2021 a 15.10.2021 

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: 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. 

RE 639138 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 02/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 526 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de concubinato de longa duração gerar 

efeitos previdenciários. 

Tese firmada: É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos 

previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com 

aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para 

fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. 

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

RE 883168 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 07/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 642 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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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 de publicação do acórdão: 13/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 697 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de 

escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual 

transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia 

remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de concurso público. 

Tese firmada: É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público 

a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 740008 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 15/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 



 

 

PÁGINA 5  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

RE 634764 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do trânsito em julgado: 06/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 775 

Questão Submetida a Julgamento: Competência da Justiça Federal para processar e julgar 

ação rescisória proposta pela União, na qualidade de terceira interessada, visando rescindir 

decisão proferida por juiz estadual. 

Tese firmada: Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela 

União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz 

estadual, quando afeta interesses de órgão federal. 

RE 598650 

Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Relator substituído em 11/10/2021. 

Data de julgamento do mérito: 11/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 808 

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. 

RE 855091 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 09/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 825 
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Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua 

competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do 

ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à 

competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer 

Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior. 

Tese firmada: É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses 

referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar 

exigida pelo referido dispositivo constitucional. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, ambos os 

embargos de declaração para, sanando obscuridade, esclarecer que possuem caráter 

alternativo, e não cumulativo, os itens (1) e (2) da ressalva quanto à modulação dos efeitos da 

decisão. 

RE 851108 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 06/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 

RE 636886 

Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Data do trânsito em julgado: 05/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
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RE 1043313 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 12/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 do trânsito em julgado: 02/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1130 

Questão Submetida a Julgamento: Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto 

de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e 

fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. 

Tese firmada: Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das 

receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores 

pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a 

prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição 

Federal. 

RE 1293453 

Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Data da decisão: 11/10/2021 

_______________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1170 
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Questão Submetida a Julgamento: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações 

da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de 

título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1317982 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 15/10/2021 

_______________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1172 

Questão Submetida a Julgamento: Efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo 

da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, 

como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1288634 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 07/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1173 

Questão Submetida a Julgamento: a) Competência originária do Supremo Tribunal Federal 

para o julgamento de causa referente ao pagamento de diárias a magistrados, com 

fundamento no artigo 102, I, n, da Constituição Federal e b) direito ao recebimento de diárias, 

em razão da designação de magistrado para atuação em auxílio fora do local de lotação inicial 

durante curso de formação, e o valor efetivamente devido. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1301504 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 07/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 
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Tema: 1174 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do 

imposto de renda exclusivamente na fonte, sobre as pensões e os proventos de fontes 

situadas no País, percebidos por pessoas físicas residentes no exterior. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1327491 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 08/10/2021 

_______________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1175 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão do Adicional de Compensação por 

Disponibilidade Militar no percentual máximo previsto na Lei 13.954/2019 a todos os 

integrantes das Forças Armadas. 

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

Observações NUGEPNAC/TJBA: Reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria. 

ARE 1341061 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 15/10/2021 

_______________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1176 

Questão Submetida a Julgamento: Revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a 

isonomia tributária. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1334045 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 15/10/2021 
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Suspensão em IRDR 

Trânsito em julgado 

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. 

Observações NUGEPNAC/TJBA: Determinada a suspensão de todos os processos, individuais 

ou coletivos, em curso no território nacional, inclusive das ações em trâmite perante Juizados 

Especiais, que versem sobre as teses afetadas no IRDR nº 0011502- 04.2021.8.26.0000, 

admitido pelo TJSP. 

SIRDR nº 79/SP 

IRDR n. 0011502-04.2021.8.26.0000/TJSP 

Relator:Min. Presidente Da Comissão Gestora De Precedentes 

Data do trânsito em julgado: 14/10/2021 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação – Possível Revisão de Tese 

Tema: 585 

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

repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, para fins de adequar a redação à 

hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para ambas as 

espécies de reincidência (genérica e específica). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA:1) Tese que se propõe a revisar: É possível, na segunda fase da 
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante 
da reincidência.2) Não aplicaçãodo 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 1947845/SP 

REsp 1931145/SP 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO EM IRDR 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PENAL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS 
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Relator: Min. Sebastião Reis 

Data da afetação: 15/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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:1) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que 

permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp.n.º 1.227.133 - RS, REsp. n. 

1.089.720 - RS e REsp.n.º 1.138.695 - SC; 2) Os juros de mora decorrentes do pagamento em 

atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto 

de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - 

Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda 

sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do 

IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS. 

REsp 1470443/PR 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 15/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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 de publicação do acórdão: 01/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1064 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inscrição em dívida ativa para a cobrança 

dos valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário: verificação da 

aplicação dos §§3º e 4º, do art. 115, da Lei n. 8.213/91 aos processos em curso. 

Tese firmada:1ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios 

previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por 

processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 

780, de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a 

constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a 

fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a 

inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis; e2ª) As inscrições 

em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos 

indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam 

saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação,</b> 

constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da 

Medida Provisória nº 871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) 

são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de 

notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a 

ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos 

prescricionais aplicáveis. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

REsp 1860018/RJ 

REsp 1852691/PB 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 08/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1067 

Questão Submetida a Julgamento: Definição da tese alusiva à obrigatoriedade ou não de 

cobertura, pelos planos de saúde, da técnica de fertilização in vitro. 

Tese firmada:Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a 

custear o tratamento médico de fertilização in vitro. 

REsp 1822420/SP 

REsp 1822818/SP 

REsp 1851062/SP 

Relator: Min. Marco Buzzi 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Data do julgamento do mérito: 13/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1068 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura 

adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de 

vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência 

independente do segurado. 

Tese firmada:Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez 

funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, 

condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do 

segurado, comprovada por declaração médica. 

REsp 1845943/SP 

REsp 1867199/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas BôasCueva 

Data do julgamento do mérito: 13/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1089 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao 

erário nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se 

declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o 

caráter imprescritível daquela pretensão específica. 

Tese firmada:Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o 

prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam 

declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92. 

REsp 1899407/DF 

REsp 1899455/AC 

REsp 1901271/MT 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 13/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação  

DIREITO PENAL 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 



 

 

PÁGINA 14  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Tema: 1107 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado 

por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos 

crimes de furto. 

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 1917110/RS 

REsp 1931383/RS 

REsp 1931345/RS 

REsp 1931344/RS 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data da afetação: 06/10/2021 
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