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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. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL  

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 457 

Questão Submetida a Julgamento: Requisitos legais diferenciados para a concessão de pensão 

por morte em relação a cônjuges homens e mulheres de ex-servidores públicos. 

Tese firmada: É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e 

mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de 

pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou 

companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). 

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

declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021. 

RE 659424 
 

Relator: Min. Nunes Marques 

Data do trânsito em julgado: 10/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do NUGEPNAC/TJBA: 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 695911 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 07/05/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 559 

Questão Submetida a Julgamento: Convalidação, pela EC 57/2008, de desmembramento 
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municipal realizado em desobediência ao §4º do art. 18 da Constituição Federal e suas 
consequências sobre execuções fiscais ajuizadas anteriormente à promulgação da citada 
emenda constitucional. 

 
Tese firmada: A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem 
consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas 
execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal 
consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. 
 
RE 614384 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 12/05/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
RE 651703 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 14/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

 Tema: 590 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de 
cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma 
personalizada. 
 
Tese firmada:  É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de 
uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos 
termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03" e atribuiu eficácia ex nunc, a contar de 
3/3/21, data na qual foi publicada a ata de julgamento das ações diretas 1.945/MT e 5.659/MG, 
para: a) impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com 
softwares em favor de quem recolheu esse imposto até 2/3/21, vedando, nesse caso, que os 
municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os estados 
cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até 2/3/21. Determinou, ainda, que 
ficam ressalvadas (i) as ações judiciais em curso em 2/3/21, inclusive as de repetição de indébito 
e as execuções fiscais em que se discutam a incidência do ICMS, e (ii) as hipóteses de 
comprovada bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até 2/3/21, casos em que o 
contribuinte terá direito à repetição do indébito do ICMS, respeitado o prazo prescricional, 
independentemente da propositura de ação judicial até aquela data; e que, no caso de não 
recolhimento do ICMS ou do ISS, incide o ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até 
2/3/21. 
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Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 8.4.2022 a 20.4.2022. 

 
RE 688223 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 05/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado   

Tema: 962 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção 
monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. 
 
Tese firmada: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa 
Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos 

de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em 

que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de 

indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera 

administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, 

estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata 

de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início 

do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não 

tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos 

termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022. 

RE 1063187 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 12/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 991 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de anulação de cláusula de contrato de 
concessão de serviço público que autoriza a incidência de reajuste de tarifa telefônica em 
percentual superior ao do índice inflacionário estipulado. 

 
Tese firmada: Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de 
contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia 
que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a 
incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice 
inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. 
 
RE 1059819 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 03/05/2022 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.  
 
ARE 1348549 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 13/05/2022 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1207 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do período mínimo de cinco anos de efetivo 
exercício no cargo em que se der a aposentadoria a ser considerado quando o servidor obtiver 
promoção mediante acesso a classe mais elevada em carreira escalonada, aposentando-se pelas 
regras das Emendas Constitucionais 41/2003 ou 47/2005. 

 
Tese firmada: A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa 
ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de 
aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 
6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a 
contar pela alteração de classe. 
 
RE 1322195 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 04/05/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

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/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de 
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repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros 
Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Não se manifestaram os Ministros André Mendonça e 
Gilmar Mendes. 

 
ARE 1371155 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 09/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1213 

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/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a 
questão. Não se manifestaram os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. O Tribunal, por 
unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional 
suscitada. Não se manifestaram os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. No mérito, 
por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestaram 
os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. 

 
RE 1367790 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 12/05/2022 

 

Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral  

 Tema: 1214 

Questão Submetida a Julgamento:  Incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de 
Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do 
titular do plano. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada.   
 
RE 1363013 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 13/05/2022 
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  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 692 

Questão Submetida a Julgamento: Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese 

repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos 

valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em 

virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Proclamação Parcial de Julgamento: A Primeira Seção, por 

unanimidade, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema 

Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos 

seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da 

ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode 

ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância 

de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago", nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.  

Pet 12482/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de julgamento: 11/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declarórios publicado  

Tema: 912 

Questão Submetida a Julgamento: Controvérsia envolvendo a legitimidade (ou não) da 

cobrança de IPI na venda de produto importado ao consumidor final no mercado interno, 

quando já houve seu recolhimento pela empresa importadora (tendo em vista que o fato 

gerador ocorre no desembaraço aduaneiro). 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Primeira Seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de 

declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

EREsp 1403532/SC 
 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 02/05/2022 
 
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declarórios publicado  

Tema: 1056 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: A Primeira Seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de 

declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

 

REsp 1865563/RJ 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 10/05/2022 
 

 

Acórdão de embargos declarórios publicado  

Tema: 1060 

Questão Submetida a Julgamento: Caracterização do crime de desobediência quando a ordem 

de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança 

pública. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Terceira Seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de 

declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1859933/SC  

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro 

Data de publicação do acórdão: 03/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declarórios publicado  

Tema: 1061 

 
Questão Submetida a Julgamento: Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a 

autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição 

financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia 

grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu parcialmente os 

embargos de declaração, para corrigir erro material apontado, a fim de que o item nº 1 da 

ementa do acórdão embargado conste a seguinte redação: "1. Para os fins do art. 1.036 do 

CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a 

autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela 

instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, 

II)." 

REsp 1846649/MA  

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Data de publicação do acórdão: 03/05/2022 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

DIREITO PENAL 
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Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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. 

Tese firmada: O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da 

LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo 

único, dessa mesma lei (patentes mailbox). 

REsp 1869959/RJ  

Relator: Min. Nancy Andrighi 

Data de publicação do acórdão: 11/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1070 

 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições 

previdenciárias para integrar o salário-de-contribuição, nos casos de atividades concomitantes 

(artigo 32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu as escalas de 

salário-base. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Sem publicação de tese até a presente data. 

REsp 1870793/RS 
 

REsp 1870815/PR 

REsp 1870891/PR 
 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data de julgamento: 11/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 1088 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se o militar diagnosticado como portador do vírus 

HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, independentemente do grau de 

desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, com remuneração 

calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior ao que possuía na 

ativa. 

 

Tese firmada: O militar de carreira ou temporário este último antes da alteração promovida 

pela Lei 13.954/2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex 

officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO CIVIL 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, 

sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico 

imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e 

permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80." e, no 

caso concreto, pediu vista regimental a Sra. Ministra Assusete Magalhães, para análise da 

modulação de efeitos (RISTJ, 161, § 1º, parte final). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Após pedido de vista regimental, a Primeira Seção prosseguindo o 

julgamento, preliminarmente, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Regina Helena Costa e 

Herman Benjamin, não acolheu a proposta de modulação dos efeitos do julgado e, na 

sequencia, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte 

autora, com a concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo 

das Forças Armadas, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau 

hierárquico imediato ao que possuía o autor na ativa, por não estar ele impossibilitado, total e 

permanentemente, para qualquer trabalho, na vida castrense e civil, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.  

REsp 1872008/RS 

REsp 1878406/RJ 

REsp 1901989/RS  
 
Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de julgamento: 11/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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. 

Tese firmada: 1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de 

bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 

10.833/2003). 

2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas 

que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO. 

3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição 

não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei 

n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei 

n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e 

da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e 

não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens 

DIREITO TRIBUTÁRIO 



   PÁGINA 12 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC  
 

sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podemlhe gerar créditos. 

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens 

sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos ) 

quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou 

não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de 

créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à 

tributação monofásica. 

REsp 1894741/RS 
 

REsp 1895255/RS 
 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 05/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado 

Tema: 1103 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se as contribuições previdenciárias não recolhidas 

no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros quando o período a ser 

indenizado for anterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 

9.528/1997). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Sem publicação de tese até a presente data.  

REsp 1929631/PR 
 

REsp 1924284/SC 

REsp 1914019/SC 
 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de julgamento: 11/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado 

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: Sem publicação de tese até a presente data. 

REsp 1926832/TO 

REsp 1930054/SE 

REsp 1913638/MA 
 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de julgamento: 11/05/2022 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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. 

Tese firmada: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais 

de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser 

utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da 

presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo 

fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o 

Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de 

referência por ele estabelecido unilateralmente. 

REsp 1937821/SP 
 

 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 16/05/2022 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1145 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade de deferimento de pedido de 

recuperação judicial de produtor rural que comprovadamente exerce atividade rural há mais de 

dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial há menos tempo. 

 

Anotações 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 1905573/MT 
 

REsp 1947011/PR 
 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de afetação: 02/05/2022 
 
 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1146 

 
Questão Submetida a Julgamento: Verificação de interesse de agir no ajuizamento de ação de 

cobrança com base no lustro anterior à impetração de mandado de segurança coletivo ainda 

DIREITO COMERCIAL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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não transitado em julgado. 

Anotações 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 

3/5/2022). 
 

REsp 1836423/SP 
 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de afetação: 03/05/2022 

 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1147 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir: 1) qual o prazo prescricional aplicável em caso de 

demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 

32 da Lei n.º 9.656/98: se é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 

20.910/32, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, §3º do Código Civil; 2) qual o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional: se começa a correr com a internação do paciente, com a alta 

do hospital, ou a partir da notificação da decisão do processo administrativo que apura os 

valores a serem ressarcidos. 

 

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

em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ - 

cujos objetos coincidam com o da matéria afetada - devendo-se adotar, no último caso, a 

providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 

REsp 1978141/SP 
 

REsp 1978155/SP 
 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 05/05/2022 
 
 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1148 
 

Questão Submetida a Julgamento: 1) Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica 

ao lado da ANEEL e da União para as demandas em que se discute sobre a legalidade dos 

regulamentos expedidos pelo Poder Público a respeito de parcela dos objetivos e parâmetros de 

cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. 2) Mérito atinente à 

legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público a respeito de parcela dos objetivos e 

parâmetros de cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. 

Anotações do NUGEPNAC: Há determinação de suspensão de todos os Recursos Especiais e 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 



   PÁGINA 15 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC  
 

Agravos em Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada e tramitem na segunda 

instância e/ou no STJ. 

REsp 1959623/RS 

REsp 1960255/RS 
 

REsp 1964456/RS 
 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de afetação: 06/05/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1149 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir, à luz dos arts. 2º, III, e 3º da Lei 9.696/1998, se os 

professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis devem ser inscritos no conselho 

profissional da classe dos profissionais de educação física. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão de todos os Recursos Especiais e 

Agravos em Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada e tramitem na segunda 

instância e/ou no STJ. 

REsp 1959824/SP 

REsp 1963805/SP 
 

REsp 1966023/SP 
 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de afetação: 06/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1150 
 

Questão Submetida a Julgamento: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação 

do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência 

de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta 

individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 

205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; 

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência 

dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da 

Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a 

suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 

REsp 1895936/TO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 



   PÁGINA 16 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC  
 

REsp 1895941/TO  

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de afetação: 06/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1151 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se, inscrito o imóvel no CAR, torna-se indevida a 

multa fixada em TAC anterior e, caso não inscrito o imóvel no CAR, persiste a obrigatoriedade de 

averbação da reserva legal no registro imobiliário, independentemente do prazo previsto na 

legislação superveniente ou de cláusula convencionada no TAC. 

 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão da tramitação apenas dos 

recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria 

afetada. 

REsp 1854593/MG 
 

Relator: Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5) 

Data de afetação: 03/05/2022 

Recurso repetitivo 

 Afetação 
Tema: 1152 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se o adimplemento da pena de multa imposta 

cumulativamente na sentença condenatória também constitui requisito para deferimento do 

pedido de progressão de regime.  

Anotações 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 1959907/SP 

REsp 1960422/SP 
 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de afetação: 06/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1153 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em 

virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do 

Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, 

observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ. 

REsp 1954380/SP 

REsp 1954382/SP  

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data de afetação: 06/05/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1154 

 
Questão Submetida a Julgamento: Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do 

entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da 

presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante 

do tráfico privilegiado. 

 

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). 

REsp 1963433/SP 

REsp 1963489/MS 
 

REsp 1964296/MG 
 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de afetação: 09/05/2022 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1155 

 
Questão Submetida a Julgamento: a) Definir se o período em que o apenado cumpriu medida 

cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena e b) 

Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de 

medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração. 

 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do 

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

REsp 1977135/SC 
 

 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de afetação: 13/05/2022 

 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IRDR  

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Mérito Julgado 

DIREITO PENAL 

DIREITO PENAL 
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Tema: 11 
 
Questão Submetida a Julgamento: Competência para efetivação de decisão que versa sobre 

bens partilhados em razão do término da relação familiar, se da vara cível ou da vara de família. 

 

Tese firmada:  Compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de 

condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de 

união estável. 

IRDR 8002438-81.2019.8.05.0000 
 

 

Relator: Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif 

Data do julgamento: 05/05/2022 

 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IAC  
 

Incidente de Assunção de Competência 

Trânsito em julgado 

 
Tema: 3 
 
Questão Submetida a Julgamento: Aplicação do art. 85, §3º, do NCPC às ações de competência 

originária do TJBA em curso à época do início da vigência do novo diploma processual. 

 

Tese firmada:  Aplica-se o art. 85, §3º, do CPC de 2015 às ações de competência originária do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, individuais ou coletivas, inclusive às execuções e 

respectivos embargos ou impugnação, que estavam em curso à época do início da vigência do 

novo diploma processual, mas que se encontravam pendentes de prolação de acórdão ou 

decisão unipessoal equivalentes à sentença 

 

IAC 0004672-46.2017.8.05.0000 
 

 

Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano 

Data do trânsito em julgado: 06/04/2022 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior. 
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