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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: 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. 

 
RE 688223 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 20/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 642 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do legitimado para a execução de crédito 
decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em 
razão de danos causados ao erário municipal. 

 
Tese firmada: O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de 
multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos 
causados ao erário municipal. 
 
RE 1003433 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 18/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 
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Trânsito em julgado 

Tema: 825 

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. 

 
RE 851108 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 24/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado   

Tema: 855 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance do art. 5º, XVI, da Constiutição Federal, 
notadamente da exigência de aviso prévio à autoridade competente como pressuposto para o 
legítimo exercício da liberdade de reunião. 
 
Tese firmada: A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu 
exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e André 

Mendonça, que acolhiam parcialmente o recurso. 

RE 806339 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 19/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 
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inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. 

 
RE 1059819 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 28/05/2022 

 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1079 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito 
Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de 
trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a 
influência de álcool. 

 
Tese firmada: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções 
administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames 
clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 
165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 
13.281/2016). 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da 
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, 
Ministro Luiz Fux (Presidente). 
 
RE 1224374 

 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do julgamento: 19/05/2022 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado   

Tema: 1127 

Questão Submetida a Julgamento: Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de 
locação comercial. 
 
Tese firmada: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de 
locação, seja residencial, seja comercial. 

RE 1307334 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data da publicação do acórdão: 26/05/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1162 
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Questão Submetida a Julgamento: Modulação dos efeitos de decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, proferida em Incidente de Assunção de Competência, que definiu o termo inicial da 
prescrição intercorrente da pretensão executória, na vigência do CPC/1973. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

 
RE 1333276 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 24/05/2022 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado  

 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 de publicação do acórdão: 23/05/2022 

Repercussão Geral  

Trânsito em julgado  

Tema: 1215 

Questão Submetida a Julgamento: Existência, ou não, de legislação estadual que preveja a 
manutenção de créditos referentes a operações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS, nos casos em que houver posterior isenção ou redução da base 
de cálculo do tributo, ante ressalva contida na tese fixada no RE 635.688 (Tema 299). 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros 
Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. 
 
RE 1367394 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 27/05/2022 

 

Repercussão Geral  

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1216 



   PÁGINA 7 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC  
 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão da gratificação de representação, prevista na lei 
12.124/1993 do Estado do Ceará, a servidor público lotado em unidade policial não integrante 
formalmente da estrutura da Polícia Civil estadual. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
RE 1366232 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 19/05/2022 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1217 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os munícipios fixarem índices de correção 
monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao 
estabelecido pela União para os mesmos fins. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro André 
Mendonça. 

 
ARE 1346152 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 25/05/2022 
 

 

  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo  

Revisado - Acórdão de mérito publicado  

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: Acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, 

pelo acolhimento à 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.  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Pet 12482/DF 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 24/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

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). 

 

Tese firmada: Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de 

sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham 

sofrido industrialização no Brasil. 

 

EREsp 1403532/SC 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do trânsito em julgado: 24/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 981 

 
Questão Submetida a Julgamento: À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento 

da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade 

empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser 

autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 

configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e 

que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato 

gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da 

sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua 

ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em 

que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. 

 

Tese firmada: Aguarda-se a divulgação na página eletrônica do STJ. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Proclamação Final de Julgamento: a Primeira Seção, por 

maioria, vencidos os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves, 

deu provimento ao recurso especial para autorizar o redirecionamento da execução fiscal em 

face do sócio gerente à época da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. 

REsp 1645333/SP 

REsp 1643944/SP 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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REsp 1645281/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do julgamento: 25/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 994 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, instituída pela MP n. 540/2011, convertida na 

Lei n. 12.546/2011. 

Tese firmada: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

-ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 

REsp 1638722/SC 
 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de publicação do acórdão: 16/05/2022 
 
 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 1015 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para 

responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de 

poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão 

empresarial havida entre as instituições financeiras. 

Tese firmada: Aguarda-se divulgação na página eletrônica do STJ. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA:  A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de 

ordem, homologando acordo, com a adoção da tese enunciada na ementa do acórdão, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por unanimidade, homologou-se a desistência parcial 

deste recurso especial, promovendo-se sua parcial desafetação e, quanto aos demais aspectos, 

encaminhando-o para julgamento do caso concreto no âmbito da Quarta Turma. (3001) 

REsp 1362038/SP 

REsp 1361869/SP 
 

Relator: Min. Raul Araújo 

Data do julgamento: 25/05/2022 
 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declatórios publicado  

Tema: 1016 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL E DO TRABALHO 
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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 n. 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. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

rejeitaram, por unanimidade, os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. 

REsp 1715798/RS  

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de publicação do acórdão: 30/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

Tema: 1044 

 
Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em 

ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que 

a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente. 

 

Tese firmada: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, 

constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, 

beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 

8.213/91. 

 

REsp 1823402/PR 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do trânsito em julgado: 16/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declatórios publicado  

Tema: 1056 

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. 

Tese firmada: A 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, 

enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem 

constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados 

à associação impetrante. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Primeira Seção do superior Tribunal de Justiça 

rejeitaram os embargos de declaração por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. 

REsp 1845716/RJ  

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 18/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

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). 

 

Tese firmada: 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 do trânsito em julgado: 25/05/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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. 

Tese firmada: Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de 

aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-

contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele 

vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. 

REsp 1870793/RS 

REsp 1870815/PR 

REsp 1870891/PR  

Relator: Min. Sérgio Kunina 

DIREITO PRVIDENCIÁRIO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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Data de publicação do acórdão: 24/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Legalidade do ato de não concessão de progressão funcional 

do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que 

superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a 

gastos com pessoal de Ente Público. 

Tese firmada: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, 

quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, 

tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de 

determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único 

do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 

REsp 1878849/TO 

REsp 1878854/TO 

REsp 1879282/TO  

Relator: Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5) 

Data do trânsito em julgado: 16/05/2022 

 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os 

valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É 

obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do 

CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente 

calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do 

valor atualizado da causa. 

 

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não 

condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o 

valor da causa for muito baixo. 

REsp 1850512/SP 

REsp 1877883/SP 

REsp 1906623/SP 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

E DO TRABALHO 
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REsp 1906618/SP 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 31/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declatórios publicado  

Tema: 1083 

 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade 

sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis 

de efeitos osnoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a 

média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN). 

 

Tese firmada: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela 

exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, 

deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, 

deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia 

técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na 

produção do bem ou na prestação do serviço. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Primeira Seção do superior Tribunal de Justiça 

rejeitaram os embargos de declaração por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. 

REsp 1886795/RS 
 

REsp 1890010/RS 
 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 18/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 1087 

 
Questão Submetida a Julgamento: "(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° 

do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no 

crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)". 

 

Tese firmada: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do 

crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 

REsp 1888756/SP 

REsp 1890981/SP 

REsp 1891007/RJ 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data do julgamento: 25/05/2022 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PENAL 



   PÁGINA 14 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC  
 

 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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). 

 

Tese firmada: As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o 

acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição 

da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 9.528/1997). 

REsp 1929631/PR 

REsp 1924284/SC 

REsp 1914019/SC  
 
Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 20/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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. 

Tese firmada: A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas 

baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no 

art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a 

configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. 

REsp 1926832/TO 

REsp 1930054/SE 

REsp 1913638/MA  
 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 24/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

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 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO ADMNISTRATIVO 

DIREITO PENAL 
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aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-

base. 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. 

 

Tese firmada: 1. 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 pena-base, quando as 

circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do 

incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase 

da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da 

discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 

REsp 1921190/MG 
 
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de publicação do acórdão: 27/05/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declatórios 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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Primeira Seção do superior Tribunal de Justiça 

rejeitaram os embargos de declaração por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.  

REsp 1937821/SP 
 

 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 16/05/2022 

 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1150 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

E DO TRABALHO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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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: O Resp 1.951.931/DF foi afetado por decisão monocrática 

publicada no DJe de 19/5/2022, pois o colegiado já havia aprovado anteriormente a afetação da 

mesma questão para julgamento no regime dos recursos representativos da controvérsia. 

REsp 1951931/DF 
 

 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de afetação: 19/05/2022 
 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1156 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se a demora na prestação de serviços bancários 

superior ao tempo previsto em legislação específica gera dano moral individual in re ipsa apto a 

ensejar indenização ao consumidor. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos 

em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da 

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

REsp 1962275/GO 
 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data de afetação: 30/05/2022 

 

                  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  IAC  

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 13 
 
Questão Submetida a Julgamento: Existência, à luz do direito à informação ambiental e da 

transparência ambiental ativa de: i) Dever estatal de publicação, na internet, de relatórios 

periódicos de planos de manejo de áreas de proteção ambiental (APA); e ii) Possibilidade de 

averbação de áreas de proteção ambiental (APA) na matrícula de imóveis rurais. 

 

Tese firmada:  A) O direito de acesso à informação ambiental brasileiro compreende: 

i) o dever de publicação, na internet, dos documentos ambientais detidos pela Administração 

não sujeitos a sigilo (transparência ativa); 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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ii) o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais 

específicas não publicadas (transparência passiva);e 

iii) direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a Administração 

(transparência reativa); 

B) Presume-se a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo ônus da 

Administração justificar seu descumprimento, sempre sujeita a controle judicial, nos seguintes 

termos: 

i) na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não 

publicar; 

ii) na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de 

sigilo; e 

iii) na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da 

informação inexistente; 

C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse ao 

imóvel, inclusive ambientais. 

D) O Ministério Público pode requerer diretamente ao oficial de registro competente a 

averbação de informações alusivas a suas funções institucionais. 

REsp 1857098/MS 
 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de publicação do acórdão: 24/05/2022 
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