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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: 517 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa 
optante pelo SIMPLES NACIONAL. 
 
Tese firmada: É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo 
Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária 
aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da 
possibilidade de compensação dos créditos. 

 
RE 970821 

 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 10/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

 Tema: 638 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de negociação coletiva para a dispensa em 
massa de trabalhadores. 
 
Tese firmada: A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a 
dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da 
entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. 

 
RE 999435 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do julgamento: 08/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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 
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Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data de publicação do acórdão: 06/06/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 745 

Questão Submetida a Julgamento: Alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição federal, que 
prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS. 

 
Tese firmada:  Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino 
constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação 
em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e 
serviços. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator. 
 
RE 714139 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 14/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 839 

Questão Submetida a Julgamento: a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada 
a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando 
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. b) Saber se portaria que disciplina 
tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT. 

 
Tese firmada:  No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever 
os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 
1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, 
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não 
devolução das verbas já recebidas. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, rejeitou os três embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Edson Fachin. 
 
RE 817338 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 14/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 
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Trânsito em julgado 

Tema: 855 

Questão Submetida a Julgamento: Definição do alcance do art. 5º, XVI, da Constituição 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. 
 
RE 806339 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 14/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 962 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social 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. 
 
RE 1063187 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 10/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1046 

Questão Submetida a Julgamento: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou 
restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
 
Tese firmada:  São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a 
adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, 
independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que 
respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 
 
ARE 1121633 

 

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do julgamento: 02/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 
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Trânsito em julgado   

Tema: 1133 

Questão Submetida a Julgamento: a) Legitimidade da União para figurar no polo passivo de 
demanda em que se pretende a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e b) preservação do equilíbrio econômico-
financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de serviços 
de saúde em caráter complementar, mediante equiparação de valores à Tabela Única Nacional 
de Equivalência de Procedimentos (Tunep). 
 
Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão 
geral, a controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou 
convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter 
complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única 
Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep), assim como eventual discussão referente à 
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 

ARE 1301749 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 10/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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 di-reito 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 do trânsito em julgado: 11/06/2022 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão 
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geral, a controvérsia relativa à prorrogação de licença-maternidade a servidoras estaduais 
contratadas em caráter temporário. 
 
ARE 1371155 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 03/06/2022 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1216 

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 do trânsito em julgado: 14/06/2022 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado   

Tema: 1219 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda 
Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de 
condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1377843 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 03/06/2022 
 

 

Repercussão Geral  

Analisada preliminar de repercussão geral  

Tema: 1220 

Questão Submetida a Julgamento: Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução 
de texto, do § 14 do artigo 85 do CPC/2015 para se afastar a possibilidade de ser atribuída 
preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
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RE 1326559 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 10/06/2022 
 

 

  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

Tema: 882 

 
Questão Submetida a Julgamento: Questão referente à validade da cobrança de taxas de 

manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou 

administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha 

aderido ao ato que instituiu o encargo. 

 

Tese firmada: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os 

não associados ou que a elas não anuíram. 

REsp 1280871/SP 

REsp 1439163/SP 

Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva 

Data do trânsito em julgado: 03/06/2022 
 

Recurso repetitivo  

Trânsito em julgado  

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 1638772/SC 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data do trânsito em julgado: 07/06/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de mérito publicado  

Tema: 1012 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de manutenção de penhora de valores via 

sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 

DIREITO CIVIL 

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

REsp 1756406/PA 

REsp 1703535/PA 

REsp 1696270/MG  

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de publicação do acórdão: 14/06/2022 
 

Recurso repetitivo  

Acórdão de embargos declatórios publicado  

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 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 1873377/SP  

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data de publicação do acórdão: 13/06/2022 
 

 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 1018 

 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o 

segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria 

concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente 

pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva 

dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991. 

 

Tese firmada: O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido 

administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos 

vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do 

benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, 

concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas 

à data de implantação daquele conferido na via administrativa. 

 

REsp 1767789/PR 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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REsp 1803154/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do julgamento: 08/06/2022 
 

Recurso repetitivo  

Mérito julgado  

Tema: 1121 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade ou não de se desclassificar o crime de estupro 

de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 

Tese firmada: Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática 

de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A 

do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a 

desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 

REsp 1959697/SC  

REsp 1957637/MG 

REsp 1958862/MG 

REsp 1954997/SC 

Relator: Min. Ribeiro Dantas 

Data do julgamento: 08/06/2022 

 

                  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –  IAC  

 

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 8 
 
Questão Submetida a Julgamento: Reconhecimento da legalidade de cobrança promovida por 

concessionária de rodovia, em face de autarquia de prestação de serviços de saneamento 

básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. 

 

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

REsp 1817302/SP 
 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de publicação do acórdão: 15/06/2022 

 

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 9 
 

DIREITO PENAL 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Questão Submetida a Julgamento: Definir se constitui requisito obrigatório para a renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação - CNH do motorista autônomo de transporte coletivo escolar, a 

realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, previsto no art. 148-A, do Código 

de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei n. 13.103/2015. 

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

REsp 1834896/PE 
 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de publicação do acórdão: 15/06/2022 

Incidente de Assunção de Competência 
Acórdão de mérito publicado 

Tema: 11 
 
Questão Submetida a Julgamento: Definir, à luz das Leis ns. 9.847/1999 e 10.522/2002, o termo 

inicial dos juros e da multa moratória de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

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

REsp 1830327/SC 
 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de publicação do acórdão: 15/06/2022 

Incidente de Assunção de Competência 
Admitido 

Tema: 14 
 
Questão Submetida a Julgamento: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas 

públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de 

eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes 

federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da 

União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para 

emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Admitido na sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 e 

finalizada em 31/5/2022 (Primeira Seção). 

 

Em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o 

julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá 

abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que 

versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na 

jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. (g.n) 
 

CC 187276/RS 

CC 187533/SC 

CC 188002/SC 
 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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Data da decisão: 13/06/2022 

 

                 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA –  IRDR  
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Admitido 

Tema: 12 
 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de utilização da lista de servidores públicos 

contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde - CNES, como prova de preterição em concurso público. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão imediata do trâmite de todos 

os processos pendentes, individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou recursal, em 

curso em qualquer unidade judiciária vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

inclusive em juizado especial ou turma recursal, nos quais se discuta a questão a ser submetida 

a julgamento, bem como "da utilização da lista de servidores públicos contratados 

temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) como prova de preterição em concurso público. 

IRDR 8008855-50.2019.8.05.0000 
 

Relator: Des. Moacir Montenegro Souto 

Data da decisão (art. 219 do RITJBA): 03/08/2021 

Data da comunicação NUGEPNAC: 01/06/2022 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Admitido 

Tema: 16 
 
Questão Submetida a Julgamento: Cinge-se a decidir se o rol das hipóteses de suspeição 

previsto no art. 254 do CPP é exemplificativo ou taxativo, de modo a permitir, ou não, que a 

exceção de suspeição criminal seja conhecida caso o excipiente suscite causa diversa daquelas 

enumeradas no citado dispositivo legal, e que, de alguma maneira, possa afetar a 

imparcialidade do magistrado excepto para atuar no feito. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Determinada a "suspensão, no âmbito da competência 

territorial deste Sodalício, de todos os processos - individuais ou coletivos -, que versem sobre a 

matéria delimitada no item 1." 

IRDR 8009301-53.2019.8.05.0000 
 

Relator: Des. Jefferson Alves de Assis 

Data da decisão (art. 219 do RITJBA): 06/06/2022 
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