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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 a Magistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 
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Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 32 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de lei complementar para instituir requisitos à 

concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 

Tese firmada: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de 

atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, 

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de 

declaração, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos, nos termos do voto 

da Relatora. 

RE 566622 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 21/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 trânsito em julgado: 28/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 933 

Questão Submetida a Julgamento: Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de 

contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese firmada: 1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente 

a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de 

inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do 

déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da 

contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da 

razoabilidade e da vedação ao confisco. 

ARE 875958 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data do julgamento de mérito: 19/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1055 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade civil do Estado em relação a profissional 

da imprensa ferido, em situação de tumulto, durante cobertura jornalística. 

Tese firmada: É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da 

imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que 

haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da 

responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de 

imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que 

haja grave risco à sua integridade física. 

RE 1209429 

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data de publicação do acórdão: 20/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 
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Relator: Min. Alexandre De Moraes 

Data de publicação do acórdão: 22/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado e embargos declaratórios julgados 

Tema: 1161 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora 

não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária. 

Tese firmada: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora 

não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade 

clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas 

oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 1165959 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão de mérito: 22/10/2021 

Data da decisão dos embargos declaratórios: 28/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Publicado o acórdão de repercussão geral 

Tema: 1170 

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 de publicação do acórdão: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1171 
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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: Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em 

cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, 

em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença 

condenatória. 

RE 1307053 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1334045 

Relator: Ministro Presidente  

Data de publicação do acórdão: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1177 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 

13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros 

militares estaduais inativos e pensionistas. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência 

dominante sobre a matéria. 

RE 1338750 

Relator: Ministro Presidente  

Data de publicação do acórdão: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1178 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da multa mínima prevista no artigo 33 

da Lei 11.343/2006. 

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

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante 

sobre a matéria. 

RE 1347158 

Relator: Ministro Presidente  

Data de publicação do acórdão: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1179 

Questão Submetida a Julgamento: Forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da 

rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada 

de 40 horas semanais (Lei Federal 11.738/2008) e a distribuição da carga horária dentro e fora 

de sala de aula. 

Observação NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1343477 

Relator: Ministro Presidente  

Data da decisão: 29/10/2021 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Mérito julgado 

Tema: 06 

Questão Submetida a Julgamento: Efeitos da Lei nº 13.876/2019 na modificação de 

competência para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça 

Estadual no exercício da competência federal delegada. 

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

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IAC 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 
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CC 170051/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do julgamento de mérito: 21/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Incidente de Assunção de Competência 

Mérito julgado 

Tema: 10 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação da competência prevalecente para julgamento de 

matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei 

estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a 

Fazenda Pública. 

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

REsp 1896379/MT 

REsp 1903920/MT 

RMS 64531/MT 

RMS 64525/MT 

RMS 64625/MT 

RMS 65286/MT 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento de mérito: 21/10/2021 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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: A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os 

reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência 

complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla 

publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de 

repactuação, deve incidir o IPCA-E. 

REsp 1656161/RS 

 
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 

 

DIREITO CIVIL 
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REsp 1663130/RS 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de publicação do acórdão: 25/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1044 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em 

ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em 

que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente. 

Tese firmada: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo 

INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, 

beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 

8.213/91. 

REsp 1823402/PR 

REsp 1824823/PR 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 25/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1056 

Questão Submetida a Julgamento: Definição acerca dos limites subjetivos da coisa julgada 

formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação 

de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ), presente o quanto decidido no 

EREsp 1.121.981/RJ, em ordem a demarcar o efetivo espectro de beneficiários legitimados a 

executar individualmente a Vantagem Pecuniária Especial/VPE prevista na Lei nº 11.134/05. 

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

REsp 1845716/RJ 

REsp 1865563/RJ 

REsp 1843249/RJ 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data do julgamento de mérito: 21/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO 

 

DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL E DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo  

Desafetação 

Tema: 1062 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas 

não expressamente retroativas da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar 

situações consolidadas sob a égide da legislação anterior. 

REsp 1731334/SP 

REsp 1762206/SP 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data da desafetação: 22/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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 

Data da publicação do acórdão: 27/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

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. 

 
 
 

 
 
 

DIREITO CIVIL 
 

 

DIREITO DO 
CONSUMIDOR 

 

 

DIREITO CIVIL 
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REsp 1845943/SP 

REsp 1867199/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data da publicação do acórdão: 18/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1097 

Questão Submetida a Julgamento: Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 

281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 

257 § 7º e 8º, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de 

eventual imposição de penalidade. 

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

REsp 1925456/SP 
 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do julgamento de mérito: 21/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1108 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de a existência de lei municipal que autoriza a 

contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público afastar o dolo 

genérico hábil à configuração do ato de improbidade administrativa. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou 

agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica 

questão de direito (art. 256-L do RISTJ). 

REsp 1926832/TO 

REsp 1930054/SE 

REsp 1913638/MA 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data da afetação: 18/10/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

 
 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO 
ADMINISTRATIVO 
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Afetação 

Tema: 1109 

Questão Submetida a Julgamento: Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita 

da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no 

caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos 

em recursos especiais em todo o país, quer se encontrem nos tribunais de segunda instância 

ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. (Acórdão publicado no DJe de 

20/10/2021). 

REsp 1925192/RS 

REsp 1925193/RS 

REsp 1928910/RS 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data da afetação: 20/10/2021 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Inadmitido o recurso especial e admitido o recurso extraordinário 

Tema: 06 

Questão Submetida a Julgamento: A definição do marco temporal final para a aplicação do 

percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV  obre a 

remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo do Estado da 

Bahia, ativos e inativos, e pensionistas, analisando se as Leis Estaduais n. 7.145/1997 e n. 

7.622/2000 implicaram, ou não, na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da 

Bahia e dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, das autarquias e 

fundações públicas. 

Tese firmada: As Leis Estaduais n. 7.145/1997, n.7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na 

reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos 

civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco 

temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder 

Executivo estadual, ativos e inativos. 

IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 

Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data das decisões: 19/10/2021 
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