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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. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 492 

Questão Submetida a Julgamento: Cobrança, por parte de associação, de taxas de 

manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 

Tese firmada: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e 

conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da 

Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna 

possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em 

loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das 

entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, 

o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 695911 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 10/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 495 

Questão Submetida a Julgamento: Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o 

INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001. (Obs.: proposta de revisão de tese do 

tema 108, o qual não tinha repercussão geral). 

Tese firmada: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada 

ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 630898 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 10/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 933 
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Questão Submetida a Julgamento: Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de 

contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. 

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 de publicação do acórdão: 11/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 988 

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. 

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 do trânsito em julgado: 09/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 
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Relator: Min. Roberto Barroso 

Data de publicação do acórdão: 04/02/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1112 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia relativa à existência de direito adquirido à 

diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, referente ao Plano 

Collor II (fevereiro de 1991). 

Tese firmada: Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das 

contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme 

entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 

(Tema 360), nos termos do voto do Relator. 

ARE 1288550 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do trânsito em julgado: 09/02/2022 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1119 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de juntada da autorização expressa dos 

associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança 

de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo 

impetrado por entidade associativa de caráter civil. 

Tese firmada: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal 

destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de 

título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade 

associativa de caráter civil 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos de declaração rejeitados. 

ARE 1293130 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 10/02/2022 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1181 
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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: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.  

RE 1350965 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 15/02/2022 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1185 

Questão Submetida a Julgamento: Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao 

preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os 

princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.   

RE 1177984 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data de publicação do acórdão: 03/02/2022  

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1188 

Questão Submetida a Julgamento: Redução do percentual a ser pago aos servidores públicos 

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo sob a rubrica Bonificação por Resultados, 

instituída e disciplinada pela Lei Complementar Estadual 1.078/2008. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 

repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.   

RE 1306973 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 08/02/2022  

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 



 

 

PÁGINA 6  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Tema: 1193 

Questão Submetida a Julgamento: Recepção da contribuição prevista no artigo 1º da Lei 

Complementar 110/2001 pela Emenda Constitucional 33/2001. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. 

O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre 

a matéria. 

RE 1317786 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 04/02/2022  

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1194 

Questão Submetida a Julgamento: Prescritibilidade de título executivo decorrente de 

condenação por dano ambiental posteriormente convertida em perdas e danos. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada.   

ARE 1352872 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 10/02/2022  

 

 

Recurso Especial Repetitivo  

Trânsito em julgado 

Tema: 1009 

Questão Submetida a Julgamento: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário 

de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro 

operacional da Administração Pública. 

Tese firmada: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro 

administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou 

equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em 

que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com 

demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.  

REsp  1769306/AL 

REsp  1769209/AL 
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Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do trânsito em julgado: 04/02/2022 

_____________________________________________________________________________ 

Recurso Especial Repetitivo  

Afetação  

Tema: 1126 

Questão Submetida a Julgamento: Se o prazo da prescrição da pretensão de se apurar falta 

disciplinar cometida no curso da execução penal, diante da inexistência de legislação 

específica, deve ser regulado, por analogia, por aquele previsto no art. 109, VI, do Código 

Penal, atualmente de três anos. 

Anotação 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 1962736/SP 

REsp 1962742/SP 

REsp 1962803/SP 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data de afetação: 04/02/2022 

 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Acórdão de embargos declaratórios publicado  

Tema: 1 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do 

Estado da Bahia, nos moldes previstos no art. 92, V, Letra H, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 

Tese firmada: Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, 

a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve 

ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto 

previsto no art. 3º, caput, e §§1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se 

que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos 

diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva 

comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios não acolhidos.  

IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 

Relatora: Des. Telma Laura Silva Britto  

Data de publicação do acórdão: 1º/02/2022 
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