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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 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 

Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Embargos declaratórios acolhidos 

Tema: 581 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por 
operadoras de planos de saúde. 

Tese firmada: As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88. 

Anotações do NUGEPNAC: Decisão: (ED-terceiros-ED) O Tribunal, por unanimidade, acolheu os 
embargos de declaração, sem a eles atribuir efeitos infringentes, apenas para esclarecer que, 
segundo a maioria dos Ministros, a tributação do seguro saúde não foi objeto de discussão no 
caso concreto nem no Tema nº 581 de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. 
Plenário, Sessão Virtual de 25.3.2022 a 1.4.2022.   

RE 651703 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão dos aclaratórios: 29/04/2022 

_____________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Embargos declaratórios rejeitados 

Tema: 825 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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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.  

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, 
nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 1.4.2022 a 8.4.2022.   

RE 851108 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão dos aclaratórios: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1073 

Questão Submetida a Julgamento: Compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio 
CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre 
as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão 
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

RE 1243875 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 21/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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

repercussão geral da questão constitucional suscitada. 

ARE 1327491 
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Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 25/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Suspensão nacional – Embargos declaratórios acolhidos 

Tema: 1199 

Questão Submetida a Julgamento: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições 
da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento 
subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no 
artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 

Determinação de suspensão nacional: “(...) DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos 
Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa 
da Lei 14.230/2021.” 

Anotações do NUGEPNAC: "(...) ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos 
infringentes, para determinar a SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL nos processos com 
repercussão geral reconhecida no presente tema.” (Em 22 de abril de 2022) 

ARE 843989 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da publicação da decisão dos aclaratórios: 25/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1201 

Questão Submetida a Julgamento: Validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha 
ante a ausência de intimação pessoal dos interessados. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.  

RE 1334628 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 23/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1204 
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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 do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada.   

ARE 1327576 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 25/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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 do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada.     

ARE 1266095 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 25/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Suspensão Nacional 

Tema: 1209 

Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, 
com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação 
da Emenda Constitucional 103/2019. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão 
geral da questão constitucional suscitada.  

Determinação de suspensão nacional: “Por fim, com fundamento nos artigos 1.035, § 5º, e 
1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, DETERMINO a suspensão do processamento de 
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em 
que se encontram, que versem sobre a questão tratada nestes autos e tramitem no território 



 

 

PÁGINA 7  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

nacional, sem prejuízo da avaliação, com consequente manutenção ou suspensão dessa 
medida, pelo Ministro Relator a ser sorteado posteriormente.” 

RE 1368225 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 26/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral 

Tema: 1211 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de décimo terceiro salário e férias remuneradas 
acrescidas do terço constitucional a conciliadores e juízes leigos. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 

RE 1308392 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral 

Tema: 1212 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de prorrogação de licença-maternidade, de 
120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, de servidora estadual contratada em 
caráter temporário. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão 
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

ARE 1371155 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral 

Tema: 1213 
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Questão Submetida a Julgamento: Contagem do tempo exercido exclusivamente em cargo 
comissionado, antes da investidura no cargo efetivo, para fins de incorporação de Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 
do Estado de Santa Catarina. 

Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou 
a jurisprudência dominante sobre a matéria.  

RE 1367790 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 29/04/2022 

 

 

Recurso repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1065 

Questão Submetida a Julgamento: Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial 

das patentes mailbox(medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial. 

Anotações do NUGEPNAC: até o momento, não houve a divulgação do acórdão e da tese 

firmada na página eletrônica do STJ. 

REsp 1869959/RJ 

Relator: Min. Maria Isabel Gallotti 

Data de julgamento: 27/04/2022 

_______________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito Julgado  

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, 

somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação 

denominado REPORTO; b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos 

dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c) se a incidência 

monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do creditamento. 

Anotações do NUGEPNAC: até o momento, não houve a divulgação do acórdão e da tese 

firmada na página eletrônica do STJ. 

REsp 18947413/RS 

REsp 18952553/RS 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de julgamento: 27/04/2022 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  RECURSOS REPETITIVOS 

DIREITO DO CIVIL 
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Recurso repetitivo 

Mérito Julgado 

Tema: 1106 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se a imposição de penas de natureza distinta - 

restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da 

execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, 

ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: até o momento, não houve a divulgação do acórdão e da tese 

firmada na página eletrônica do STJ. 

REsp 1918287/MG 

REsp 1925861/SP 

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 

Data de julgamento: 27/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1140 

Questão Submetida a Julgamento: Definir, para efeito de adequação dos benefícios 

concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 

41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos 

limitadores vigentes à época de sua concessão(menor e maior valor-teto). 

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 (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ). 

REsp 1957733/RS 

REsp 1958465/RS 

Relator: Min. Gurgel Faria 

Data de afetação: 19/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1141 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é prescritível a pretensão de expedição de novo 

precatório ou RPV, após o cancelamento da requisição anterior, de que tratam os arts. 2º e 3º 

da Lei 13.463, de 06/07/2017. 

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

processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha 

havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO 
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Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação 

prevista no art. 256-L do RISTJ. 

REsp 1944899/PE 

REsp 1961642/CE 

REsp 1944707/PE 

Relator: Min. Assussete Magalhães 

Data de afetação: 25/04/2022 
________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1142 

Questão Submetida a Julgamento: I - definir se a hipótese de inexigibilidade de cobrança 

prevista na parte final do art. 47, § 1º, da Lei n. 9.636/98 abrange ou não os créditos da União 

relativos a receitas esporádicas, notadamente aquelas referentes ao laudêmio; II - aferir se a 

inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) impede a caracterização 

do fato gerador do laudêmio e, por conseguinte, obsta a fluência do prazo decadencial de seu 

lançamento. 

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 1951346/SP 

REsp 1952093/SP 

REsp 1954050/SP 

REsp 1956006/SP 

REsp 1957161/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de afetação: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1143 

Questão Submetida a Julgamento: O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de 

contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a 

conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do 

CPC e no art. 256-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos pendentes). 

 
 
 

 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

PENAL 

DIREITO PENAL 
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REsp 1971993/SP 

REsp 1977653/SP 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de afetação: 29/04/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1144 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se, para a configuração da circunstância majorante 

do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante 

o repouso noturno. Definir se há relevância no fato das vítimas estarem ou não dormindo no 

momento do crime, ou a sua ocorrência em estabelecimento comercial ou em via pública. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do 

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

há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema e eventual dilação temporal no 

julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados. 

REsp 1979989/RS 

REsp 1979998/RS 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de afetação: 29/04/2022 
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