
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

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. 
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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). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 603136 

Relator: Min. Gilmar Mendes  

Data da publicação do acórdão: 17/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 336 

Questão Submetida a Julgamento: Imunidade tributária em relação ao imposto de importação 

para entidades que executam atividades fundadas em preceitos religiosos. 

Tese firmada: As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência 

social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da 

Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas 

também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus 

objetivos estatutários. 

RE 630790 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da publicação do acórdão: 29/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 502 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de IPI sobre bacalhau seco e salgado. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 627280 
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Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da publicação do acórdão: 29/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios 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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

RE 603136 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 25/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 661 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de 

autorização judicial para interceptação telefônica. 

Tese firmada: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, 

verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da 

medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial 

inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que 

sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas 

ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. 

RE 625263 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da decisão de mérito: 17/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1024 
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Questão Submetida a Julgamento: Inclusão dos valores retidos pelas administradoras de 

cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que 

recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. 

Tese firmada: É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões 

na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe 

pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. 

RE 1049811 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da decisão de mérito: 18/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 da publicação do acórdão: 22/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de edição de lei complementar visando a 

cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo 

consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 

87/2015. 

Tese firmada: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 

pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando 

normas gerais. 

RE 1287019 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 30/03/2022 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Mérito julgado 

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. 

Tese firmada: É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 

19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos 

do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014). 

ARE 1306505 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da decisão de mérito: 28/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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: Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário 

e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional 

de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os 

integrantes das Forças Armadas. 

ARE 1341061 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 31/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

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. 
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Tese firmada: A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa 

legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com 

fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena. 

RE 1347158 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 25/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1197 

Questão Submetida a Julgamento: Vedação à compensação de débitos relativos ao 

recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão do artigo 74, § 3º, IX, da Lei 

9.430/1996, acrescido pelo artigo 6º da Lei 13.670/2018. 

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

Ordem dos Advogados do Brasil. 

RE 1356271 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 31/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1201 

Questão Submetida a Julgamento: Validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha 

ante a ausência de intimação pessoal dos interessados. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

RE 1334628 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 22/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1202 
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Questão Submetida a Julgamento: Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 

sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, 

que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, 

em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

RE 1355112 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 24/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1203 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade da inscrição de técnicos, instrutores ou 

treinadores de esporte e desporto profissionais ou recreativos nos Conselhos de Educação 

Física, para o regular exercício da atividade. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há repercussão geral. 

ARE 1348549 

Relator: Ministro Presidente  

Data da publicação do acórdão: 24/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1204 

Questão Submetida a Julgamento: Obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro 

de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando 

isso implique o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da 

Federação. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1327576 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 18/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 
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Tema: 1205 

Questão Submetida a Julgamento: Discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial 

em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI concomitante ao surgimento 

de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1266095 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 18/03/2022 

 

 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Trânsito em 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: A)Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, 

legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: i) em regra, do local do 

dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985); ii) ressalvada a competência da 

Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto 

restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se 

ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do 

CDC). B)São absolutas as competências:i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde 

ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas 

no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a 

competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e 

Tese n. 1.058/STJ); ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas 

versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso 

portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a 

competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 

80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015); iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da 

Lei n. 12.153/2009); iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo 

manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da 

demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a 

competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do 

CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009). C) A instalação de vara especializada não 

altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 

206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência 

territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas 

no presente IAC n. 10/STJ. D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à 
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criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade 

com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, 

se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT. Em consequência: i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em 

comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo 

fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar; ii) 

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento 

nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente 

intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido 

foro; iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes 

originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

poderão prosseguir normalmente no referido juízo; iv) não se aplicam as previsões dos itens 

(ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese 

B deste IAC n. 10/STJ. 

REsp 1896379/MT 

REsp 1903920/MT 

RMS 64531/MT 

RMS 64625/MT 

RMS 65286/MT 

Relator:Min. Og Fernandes 

Data do trânsito em julgado: 21/03/2022 

 

 

Recurso repetitivo 

Acórdão de embargos declaratórios 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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados.  

REsp 1663130/RS 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data da publicação do acórdão: 18/03/2022 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  RECURSOS REPETITIVOS 

DIREITO CIVIL 
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________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1016 

Questão Submetida a Julgamento: (a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde 

coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. 

Tese firmada: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, 

ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor 

interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução nº 63/2003, da ANS, é 

aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao 

aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a 

respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais 

de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias." Por 

maioria, decidiu-se pela desafetação do item; (c) da proposta contida no voto do Sr. Ministro 

Relator, quanto ao ônus da prova, vencidos os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 

Nancy Andrighi, Raul Araújo e Moura Ribeiro. No caso concreto, a Segunda Seção, por 

unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial do IDEC, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.  

REsp 1716113/DF 

REsp 1715798/RS 

REsp 1873377/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do julgamento de mérito: 23/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1076 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da 

demanda forem elevados. 

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

REsp 1850512/SP 

REsp 1877883/SP 

REsp 1906623/SP 

REsp 1906618/SP 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data do julgamento de mérito: 16/03/2022 
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________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1132 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos 

garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento 

contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. 

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

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

tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe de 

31/3/2022). 

REsp 1951888/RS 

REsp 1951662/RS 

Relator: Min. Marco Buzzi 

Data de afetação: 31/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1133 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o termo inicial dos juros de mora, em ação de 

cobrança dos valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança, deve ser 

contado a partir da citação, na ação de cobrança, ou da notificação da autoridade coatora, 

quando da impetração do mandado de segurança. 

Anotação 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 1925235/SP 

REsp 1930309/RS 

REsp 1935653/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 31/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

 
 
 

 
 
 

 

DIREITO CIVIL 

 

DIREITO PROCESSO CIVIL E 

DO TRABALHO 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 



 

 

PÁGINA 13  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Tema: 1134 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários 

anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital 

de leilão. 

Anotação 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 1914902/SP 

REsp 1944757/SP 

REsp 1961835/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 31/03/2022 
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