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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 dadifusão 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, Incidentesde 

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. 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL  
 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema:1153 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em 
execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) 
incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Não se manifestou o Ministro André Mendonça. 

 
RE 1355870 

 

Relator:Ministro Presidente 

Data da decisão: 01/07/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema:1222 

Questão Submetida a Julgamento: Nulidade da constituição e inscrição em dívida ativa de 
créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além 
do devido, constituídos por processos administrativos iniciados antes da vigência da Medida 
Provisória 780/2017, convertida na Lei 13.494/2017, e da Medida Provisória 871/2019, 
convertida na Lei 13.846/2019, bem como a discussão sobre a necessidade de seu refazimento. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou o 
Ministro André Mendonça. 
 
RE 1371095 

 

Relator:Ministro Presidente 

Data da decisão: 01/07/2022 
 

 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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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 

REsp 1803154/RS 

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data de publicação do acórdão: 01/07/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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 de publicação do acórdão: 01/07/2022 

 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IRDR  

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

Prorrogado prazo de suspensão 

Tema: 15 

 
Questão Submetida a Julgamento: Legalidade e constitucionalidade da incidência da 

contribuição previdenciária sobre a integralidade da remuneração dos militares inativos ou 

pensionistas, conforme disciplina instituída pela lei federal nº 13.954/2019, que promoveu a 

alteração do Decreto-Lei nº 667/69. 

 

DIREITO PENAL 
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5ª Av. do CAB, nº 560, Ed. Advogado Pedro Milton 
deBrito,AnexoII,sala205,Salvador/BA–CEP41745- 

 

 
(71)3483-3650/3651/3652 

 
 
 

nugepnac@tjba.jus.br 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Determinada a prorrogação do prazo de suspensão, nos 

seguintes termos: “(...) Pelo exposto, com fulcro no dispositivo legal supramencionado, 

determino a prorrogação do prazo de suspensão, por igual período, dos processos, individuais 

ou coletivos, que tramitam no Estado da Bahia, que abarquem a temática vinculada ao tema 

n.15, objeto do presente incidente de resolução de demandas repetitivas." (DJE, 11/07/2022)” 

IRDR 8017109-75.2020.8.05.0000 

Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto 

Data de publicação da decisão: 11/07/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:nugepnac@tjba.jus.br

	RE 1355870
	Data da decisão: 01/07/2022
	RE 1371095
	Data da decisão: 01/07/2022 (1)
	Recurso repetitivo
	Acórdão de mérito publicado
	Tema: 1018
	REsp 1767789/PR
	REsp 1803154/RS
	Data de publicação do acórdão: 01/07/2022
	Recurso repetitivo (1)
	Acórdão de mérito publicado (1)
	Tema: 1121
	REsp 1959697/SC
	REsp 1957637/MG
	REsp 1958862/MG
	REsp 1954997/SC
	Data de publicação do acórdão: 01/07/2022 (1)
	Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
	Prorrogado prazo de suspensão
	Tema: 15
	IRDR 8017109-75.2020.8.05.0000
	Data de publicação da decisão: 11/07/2022

