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O Código de Processo Civil Brasileiro tem exigido uma intensa integração entre as 

diversasinstâncias 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 

deconsulta 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 
 
 
 

 

 

Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral  

 

Tema 1024 – Trânsito em julgado – (Paradigma RE 1049811)..........................................................................................................2 

Tema1221 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigma ARE 1376970).........................................................................................2 

 
 

Superior Tribunal de Justiça – Recursos Repetitivos 

Tema 585 – Revisado – Acórdão de mérito publicado–(Paradigmas REsp 1947845/SP, REsp 1931145/SP).....................................2 

Tema 981 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1645333/SP, REsp 1643944/SP, REsp 
1645281/SP).....................................................................................................................................................................................3 

Tema 1004 – Acórdão de embargos declaratórios publicado – (Paradigmas REsp 1750660/SC, REsp 1750624/SC)......................4 

Tema 1082 – Mérito julgado – (Paradigmas REsp 1842751/RS, REsp 1846123/SP)........................................................................4 

Tema 1086 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1854662/CE, REsp 1881324/PE, REsp 1881283/RN, REsp 
1881290/RN).....................................................................................................................................................................................4 

Tema 1087 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP, REsp 1891007/RJ).....................5 

Tema 1106 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1979989/RS, REsp 1979998/RS).................................................5 

Tema 1144 – Acórdão de mérito publicado – (Paradigmas REsp 1979989/RS e REsp 1979998/RS)...............................................6 

Tema 1145 – Mérito julgado – (Paradigmas REsp 1905573/MT, REsp 1947011/PR)........................................................................6 

Tema 1157 – Afetação – (Paradigmas REsp 1985189/SP, REsp 1985190/SP)....................................................................................7 

 
Superior Tribunal de Justiça – SIRDR 

Tema SIRDR 4 – Finalizada determinação de suspensão – (SIRDR 7/PR).........................................................................................7 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 



PÁGINA 2 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC   

 

 

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃOGERAL  
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1024 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão dos valores retidos pelas administradoras de 
cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que 
recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. 
 
Tese firmada: É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões 
na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe 
pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. 

 
RE 1049811 

 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Datado trânsito em julgado: 25/06/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1221 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de exclusão dos valores relativos ao imposto de 
renda de pessoa física e à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso, 
retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e 
das destinadas ao SAT/RAT e a terceiros. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
ARE 1376970 

 

Relator: Ministro Presidente 

Datade publicação do acórdão: 21/06/2022 
 

 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo 

Revisado - Acórdão de mérito publicado 

Tema: 585 

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

repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, para fins de adequar a redação à 

hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação para ambas as 

espécies de reincidência (genérica e específica). 

DIREITO PENAL 
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Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Terceira Seção acordam, por unanimidade, em 

dar provimento ao recurso especial para reformar o acórdão proferido no julgamento da 

Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral 

entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial 

semiaberto, e acolher a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: "É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de 

multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, 

do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da 

confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da 

proporcionalidade", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1947845/SP 

REsp 1931145/SP 

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 

Data de publicação do acórdão: 24/06/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular 

da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o 

sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou 

presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando 

ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. 

REsp 1645333/SP 

REsp 1643944/SP 

REsp 1645281/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 28/06/2022 

 

Recurso repetitivo 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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Acórdão de embargos de declaração publicado 

Tema: 1004 

 
Questão Submetida a Julgamento: Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel em 

todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo 

Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. 

 

Tese firmada: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de 

desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já 

existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do 

preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por 

eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé 

objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade 

econômica do adquirente. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Embargos de declaração rejeitados. 

REsp 1750660/SC 

REsp 1750624/SC 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Datade publicação do acórdão ED: 29/06/2022 

 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1082 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - 

por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo 

enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave. 

 

Tese firmada: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de 

plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário 

internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua 

incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a 

contraprestação devida. 

REsp 1842751/RS 

REsp 1846123/SP 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do julgamento: 22/06/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1086 

 
Questão Submetida a Julgamento: a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
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direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada 

em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em 

pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou 

contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 

 

Tese firmada: Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a 

dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento 

ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à 

conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, 

nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a 

comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 

REsp 1854662/CE 

REsp 1881324/PE 

REsp 1881283/RN 

REsp 1881290/RN 

Relator: Min. Sérgio Kukina 

Data de publicação do acórdão: 29/06/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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 § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de 

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

REsp 1888756/SP 

REsp 1890981/SP 

REsp 1891007/RJ 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de publicação do acórdão: 27/06/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

DIREITO PENAL 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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Tese firmada: Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de 

pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena 

alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo 

aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a 

condenação substituída por pena alternativa é superveniente. 

REsp 1918287/MG 

REsp 1925861/SP 

Relator: Min. Laurita Vaz 

Data de publicação do acórdão: 28/06/2022 
 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Tese firmada:  

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o 

repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, 

devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 

3. Asituação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade 

do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos 

bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do 

crime. 

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o 

local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em 

veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 

REsp 1979989/RS 

REsp 1979998/RS 
 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de publicação do acórdão: 22/06/2022 
 
 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

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 

DIREITO COMERCIAL 

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

Tese firmada: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois 

anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial 

no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu 

registro. 

REsp 1905573/MT 

REsp 1947011/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do julgamento: 22/06/2022 
 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1157 

Questão Submetida a Julgamento: Definir a possibilidade - ou não - de cancelamento na via 

administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por 

incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de 

propositura de ação revisional. 

Tese firmada: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois 

anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial 

no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu 

registro. 

REsp 1905573/MT 

REsp 1947011/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data do julgamento: 22/06/2022 

 

             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SIRDR  

 

Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Finalizada determinação de suspensão 

Tema: 4 

Questão objeto da SIRDR: Legalidade da Resolução Contran n. 543/2015 quanto à 

obrigatoriedade da inclusão de aulas em simulador de direção veicular para os candidatos à 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Em despacho publicado no DJe de 23/6/2022, o Ministro 

Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas cancelou a ordem de 

suspensão de processos: "(...) Considerando que o pedido de Suspensão em IRDR possui como 

objeto tão somente a ampliação da abrangência da suspensão de processos, que, em um 

primeiro momento, com a admissão do IRDR no tribunal local, limita-se ao âmbito do território 

ou da região; que a Controvérsia n. 135/STJ fora cancelada; e que com a baixa do recurso 

especial a Tese firmada no IRDR transitou em julgado, a suspensão nacional cumpriu sua 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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5ª Av. do CAB, nº 560, Ed. Advogado Pedro Milton 
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nugepnac@tjba.jus.br 

finalidade." 

SIRDR 7/PR 

Relator: Min. Presidente da Comisão Gestora de Precedentes 

Data do despacho: 23/06/2022 
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