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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 

Mérito julgado 

Tema: 303 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança de IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS 

exigida e recolhida pelas montadoras de veículos em regime de substituição tributária. 

Tese firmada: É constitucional a inclusão do valor do IPI incidente nas operações de venda 

feitas por fabricantes ou importadores de veículos na base de cálculo presumida fixada para 

propiciar, em regime de substituição tributária, a cobrança e o recolhimento antecipados, na 

forma do art. 43 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, de contribuições para o PIS e da 

Cofins devidas pelos comerciantes varejistas. 

RE 605506 

Relator: Min. Rosa Weber 

Data de julgamento do mérito: 11/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 554 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de 

parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. 

Tese firmada: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 

10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao 

princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88). 

RE 677725 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data de julgamento do mérito: 11/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 998 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de desoneração do estrangeiro com 

residência permanente no Brasil em relação às taxas cobradas para o processo de 

regularização migratória. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tese firmada: É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o 

estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de 

regência. 

RE 1018911 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data de julgamento do mérito: 11/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 709 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria 

especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas 

à saúde. 

Tese firmada: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria 

especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja 

essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses 

em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de 

início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, 

inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a 

implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, 

cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão. 

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

Ministério Público Federal para modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da 

incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da 

Lei nº 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do 

COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em 

hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do 

acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente a referida lei, que dispõe sobre as 

medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. Por fim, rejeitou os aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no 

Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região.  

RE 791961 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 04/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 758 
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Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de condenação com trânsito em julgado para 

se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido 

como crime doloso. 

Tese firmada: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como 

crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação 

criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com 

observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a 

instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a 

materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 776823 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data de publicação do acórdão: 08/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 12/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 833 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da expressão “de forma não 

cumulativa” constante no caput do art. 20 da Lei 8.212/1991, o qual prevê a sistemática de 

cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador 

avulso. 

Tese firmada: É constitucional a expressão ‘de forma não cumulativa’ constante do caput do 

art. 20 da Lei nº 8.212/91. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.   

RE 852796 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 10/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1074 

Questão Submetida a Julgamento: Exigência de inscrição de Defensor Público nos Quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de suas funções públicas. 

Tese firmada: É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

RE 1240999 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data de julgamento do mérito: 04/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Cancelado 

Tema: 1080 

Questão Submetida a Julgamento: Competência legislativa de município para proibir a 

produção e comercialização de foiegras nos estabelecimentos situados no âmbito municipal. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reviu o reconhecimento da repercussão 

geral do Tema 1.080 para o exclusivo fim de desafetação do presente recurso extraordinário 

do rito da repercussão geral no STF, com a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo para aplicação da sistemática da repercussão geral prevista nas disposições do 

artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e cancelou o Tema 1.080 da repercussão geral, sem 

que seja fixada tese de repercussão geral para o caso. 

RE 1030732 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 04/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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, 
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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 do trânsito em julgado: 05/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 09/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral.  

ARE 1343477 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 12/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1180 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da aplicação da Lei 12.514/2011, que 

limita o valor da anuidade a R$ 500,00 (quinhentos reais), à Ordem dos Advogados do Brasil, 
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em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência em virtude de sua 

atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA:Há repercussão geral. 

ARE 1336047 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da decisão: 12/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1181 

Questão Submetida a Julgamento: Extrapolação do poder regulamentar da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), por meio das Resoluções Normativas 414/2010, 479/2012 e 

587/2013, ao determinar às concessionárias de energia elétrica a transferência do Ativo 

Imobilizado em Serviço do sistema de iluminação pública para os Municípios. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1350965 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 12/11/2021 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

CC 170051/RS 

Relator:Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 04/11/2021 

 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IAC 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
DO TRABALHO 
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Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 929 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição 

em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 

Anotação NUGEPNAC/TJBA: O Ministro relator determinou: "Restringe-se a ordem suspensão 

de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, 

para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em 

recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de 

retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ." 

REsp 1963770/CE 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de afetação: 11/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1032 

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

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

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

transtornos psiquiátricos. 

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

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

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

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

REsp 1809486/SP 

REsp 1755866/SP 

Relator: Min. Marco Buzzi 

Data do trânsito em julgado: 09/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de mérito publicado 

 
 
 

 
 
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS 

DIREITO DO 

CONSUMIDOR 

 

DIREITO CONSUMIDOR 

DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO 
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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: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise 

da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 

Anotação NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

REsp 1799367/MG 

REsp 1892589/MG 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de publicação do acórdão: 04/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1048 

Questão Submetida a Julgamento: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto 

no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 

Tese firmada: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação 

não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo 

decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, 

I, ambos do CTN. 

Anotação NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

REsp 1841798/MG 

REsp 1841771/MG 

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data de publicação do acórdão: 11/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em 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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

DIREITO CONSUMIDOR 
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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 Bôas Cueva 

Data do trânsito em julgado: 12/11/2021 

________________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1110 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se, em razão da novatio legis in mellius engendrada 

pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de 

aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da 

penabase. Caso seja possível, definir se, na via do recurso especial, o Superior Tribunal de 

Justiça deve determinar que o Tribunal de origem proceda a referida transposição 

valorativa/negativa quando as circunstâncias do caso assim justificarem. 

Anotação NUGEPNAC/TJBA: Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 

1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), 

considerando que há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito dos temas e eventual 

dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados. 

REsp 1921190/MG 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de afetação: 03/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1111 

Questão Submetida a Julgamento: Definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e 

caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos 

como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem 

veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro 

obrigatório DPVAT. 

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

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no 

território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias 

de urgência, quando presentes seus requisitos. 

 
 
 

 
 
 

DIREITO PENAL 

 

DIREITO CIVIL 
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REsp 1936665/SP 

REsp 1937399/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas BôasCueva 

Data de afetação: 05/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1112 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever 

de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e 

restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 

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

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no 

território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias 

de urgência, quando presentes seus requisitos. 

REsp 1874811/SC 

REsp 1874788/SC 

Relator: Min. Ricardo Villas BôasCueva 

Data de afetação: 05/11/2021 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação 

Tema: 1113 

Questão Submetida a Julgamento: Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do 

IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco 

municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. 

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

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

tramitem no território nacional. 

REsp 1937821/SP 

Relator: Min. Gurgel De Faria 

Data de afetação: 11/11/2021 
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PÁGINA 13  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Mérito julgado 

Tema: 10 

Questão Submetida a Julgamento: A legalidade das questões de raciocínio lógico-quantitativo 

de n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, da prova objetiva (Caderno Tipo 01) do Concurso Público para 

Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital 

SAEB 01/2012). 

Teses firmadas: a) “Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar 

a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido 

pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na 

resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica 

formal ou matemática.”;  

      b) “Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo 

da coisa julgada, as sentenças proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a 

nulidade das referidas questões somente podem produzir efeitos inter partes, não criando 

direitos para todos os participantes do concurso, nem conferindo-lhes novo prazo para 

exercício da pretensão, devendo ser observado como marco prescricional/decadencial o 

término do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012.” 

8007114-09.2018.8.05.0000 

Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro 

Data da decisão: 12/10/2021 
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