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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. 

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

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 900 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de recebimento de remuneração em valor 
inferior ao salário mínimo por servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida. 
 
Tese firmada: É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao 
servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. 
 
RE 1307334 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 08/08/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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 Moares 

Data do trânsito em julgado: 06/08/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1223 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da alteração da base de cálculo da 
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores 
autônomos, por meio do Decreto 3.048/1999 e da Portaria 1.135/2001 do Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a 
jurisprudência dominante sobre a matéria. 
 
RE 1381261 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da decisão: 06/08/2022 



PÁGINA 3 BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC   

 

 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1224 

Questão Submetida a Julgamento: Reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores 
públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão, pelo 
mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo 
do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1372723 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 13/08/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1225 

Questão Submetida a Julgamento: Termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do 
auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e 86, §2º, da Lei 8.213/1991. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
RE 1382897 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 13/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1226 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos V a VIII, da 
Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições 
previdenciárias dos servidores públicos federais. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1384562 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 13/08/2022 
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Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1227 

Questão Submetida a Julgamento: Inclusão da vantagem pessoal nominalmente identificada 
(VPNI) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço concedido a servidores do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
RE 1367406 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 13/08/2022 
 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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). 

Tese firmada: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de 

concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se 

a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em 

momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de 

substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades 

do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de 

aplicação do princípio da menor onerosidade. 

REsp 1703535/PA 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do trânsito em julgado: 04/08/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E  
DO TRABALHO 
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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 de publicação do acórdão: 01/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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 sonoros, 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. 

REsp 1886795/RS 

REsp 1890010/RS 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data do trânsito em julgado: 12/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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 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. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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REsp 1872008/RS 

REsp 1878406/RJ 

REsp 1901989/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de publicação do acórdão: 01/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1091 

 
Questão Submetida a Julgamento: Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade 

do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. 

 

Tese firmada: É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação 

de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990. 

REsp 1822033/PR 

REsp 1822040/PR 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de publicação do acórdão: 01/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1092 
 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de a Fazenda Pública habilitar em processo de 

falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso. 

 

Tese firmada: É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de 

execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja 

pedido de constrição no juízo executivo. 

 

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

acordaram, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. 

REsp 1872759/SP 

REsp 1891836/SP 

REsp 1907397/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 02/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 

DIREITO CIVIL 

DIREITO PENAL 
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Tema: 1100 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, 

o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da 

sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente 

imposta. 

 

Tese firmada: O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal 

interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja 

mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 

REsp 1920091/RJ 

REsp 1930130/MG 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data do julgamento: 10/08/2022 

 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1139 

 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem 

empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 

11.343/2006. 

 

Tese firmada: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a 

aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 

REsp 1977027/PR 

REsp 1977180/PR 

Relator: Min. Laurita Vaz 

Data do julgamento: 10/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

 

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 

DIREITO COMERCIAL 

DIREITO PENAL 
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Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de publicação do acórdão: 03/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1158 
 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se há responsabilidade tributária solidária e 

legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel 

objeto de contrato de alienação fiduciária. 

 

Tese firmada: Definir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor 

fiduciário na execução fiscal em que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação 

fiduciária. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justição 

acordaram, por unanimidade, em determinar a suspensão dos recursos especiais ou agravos em 

recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito 

(observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora. 

REsp 1949182/SP 

REsp 1959212/SP 

REsp 1982001/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 01/08/2022 

 

             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IAC  

 

Incidente de Assunção de Competência 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 12 

 
Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade ou não de penhora integral de valores 

depositados em conta bancária conjunta, na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito 

passivo de processo executivo. 

 

Tese firmada: a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em 

conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de 

responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. 

b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária 

no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira 

mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar 

os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. 

REsp 1610844/BA 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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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 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão 

Data de publicação do acórdão: 09/08/2022 
 
 

Incidente de Assunção de Competência 

Trânsito em julgado 

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); 

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 do trânsito em julgado: 04/08/2022 

 

 

 

 

  

 
 

DIREITO AMBIENTAL 
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