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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 

Trânsito em julgado 

Tema: 528 

Questão Submetida a Julgamento: Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o 
intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. 
 
Tese firmada: O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, 
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres 
trabalhadoras. 
 
RE 658312 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 17/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 559 

Questão Submetida a Julgamento: Convalidação, pela EC 57/2008, de desmembramento 
municipal realizado em desobediência ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal e suas 
consequências sobre execuções fiscais ajuizadas anteriormente à promulgação da citada emenda 
constitucional. 
 
Tese firmada: A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta 
plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções 
fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de 
outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. 
 
RE 614384 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 26/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 725 

Questão Submetida a Julgamento: Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim 
da empresa. 
 
Tese firmada: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu 
parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do 
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julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que 
ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o 
ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada 
data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do 
acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator).  
 
Opostos novos embargos declaratórios em 31/08/2022.  
 
RE 958252  

 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data de publicação do acórdão: 24/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 779 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de 
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias 
extrajudiciais. 
 
Tese firmada: Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se 
equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos 
estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento 
originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a 
eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 

 
RE 808202  

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 17/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 944 

Questão Submetida a Julgamento: Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em 
relação a ato de império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. 
 
Tese firmada: Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos, 
dentro do território nacional, não gozam de imunidade de jurisdição. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros do Supremo Tribunal Federal acordaram, por 
maioria de votos, em acolher parcialmente os embargos de declaração, para conferir nova 
redação à tese firmada no tema 944 da Repercussão Geral, no seguinte sentido: “Os atos ilícitos 
praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos, dentro do território nacional, 
não gozam de imunidade de jurisdição”, nos termos do voto do Relator, uma vez que constatou-
se omissão, na tese de repercussão geral fixada, quanto à sua delimitação. 
 
ARE 954858  

 

Relator: Min. Edson Fachin 
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Data de publicação do acórdão: 26/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1124 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 
na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro 
imobiliário. 
 
Tese firmada: O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) 
somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o 
registro. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração 
para reconhecer a existência de matéria constitucional e de sua repercussão geral, sem, no 
entanto, reafirmar jurisprudência, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o 
acórdão. 
 
ARE 1294969  

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 29/08/2022 
 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1199 

Questão Submetida a Julgamento: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições 
da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo 
– dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; 
e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 
 
Tese firmada: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos 
atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do 
elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade 
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem 
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto 
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa 
do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O 
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos 
marcos temporais a partir da publicação da lei. 
 
ARE 843989 

 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do julgamento: 18/08/2022 
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Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1228 

Questão Submetida a Julgamento: Pagamento de sexta parcela de seguro defeso a pescador 
artesanal, após a vigência da Lei 13.134/2015, a fim de manter a correspondência do benefício 
com o mesmo prazo do período de defeso, fixado por órgão ambiental. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
RE 1389781 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 20/08/2022 

 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral 

Tema: 1229 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a substituição do titular da chefia do Poder Executivo, 
por breve período, em virtude de decisão judicial, é causa legítima da inelegibilidade (ou 
irreelegibilidade) para um segundo mandato consecutivo da qual trata o art. 14, § 5º, da 
Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 16/1997. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1355228 

 

Relator: Min. Nunes Marques 

Data da decisão: 20/08/2022 
 
 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo 

Acórdão publicado 

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 

DIREITO PENAL 
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REsp 1930130/MG 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de publicação do acórdão: 22/08/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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 trânsito em julgado: 18/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de embargos declaratórios 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 

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. 

 

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

acordaram, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos declaratórios para corrigir erro 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DIREITO PENAL 
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material, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1921190/MG 
 
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de publicação do acórdão: 26/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão publicado 

Tema: 1117 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se o prazo decadencial do direito à revisão da 

concessão de benefício previdenciário começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença 

trabalhista que reconhece a inclusão de verbas remuneratórias nos salários de contribuição do 

segurado. 

Tese firmada: O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da 

Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir 

verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram 

o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na 

respectiva reclamatória. 

REsp 1947419/RS 

REsp 1947534/RS 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 30/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. 

REsp 1977027/PR 

REsp 1977180/PR 

Relator: Min. Laurita Vaz 

Data de publicação do acórdão: 18/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1159 

DIREITO PENAL 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO AMBIENTAL 
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Questão Submetida a Julgamento: Definir se, para a aplicação válida de multas administrativas 

ambientais, previstas na Lei n. 9.605/1998, há obrigatoriedade da imposição prévia da pena de 

advertência. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Primeira Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito 

dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: definir se, 

para a aplicação válida de multas administrativas ambientais, previstas na Lei n. 9.605/1998, há 

obrigatoriedade da imposição prévia da pena de advertência. E, igualmente por unanimidade, 

determinou 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). 

REsp 1984746/AL 

REsp 1993783/PA 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data de afetação: 25/08/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1160 

Questão Submetida a Julgamento: A possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na 

fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos 

líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de 

diferença de correção monetária. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Primeira Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito 

dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: 

possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na fonte e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda 

que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária. E, 

igualmente por unanimidade, suspendeu a tramitação de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território 

nacional (art. 1.037, II, do CPC/15). 

REsp 1986304/RS 

REsp 1996013/PR 

REsp 1996014/RS 

REsp 1996685/RS 

REsp 1996784/SC 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de afetação: 31/08/2022 

 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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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 

 

             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IAC  

 

Incidente de Assunção de Competência 

Admitido 

Tema: 15 

 
Questão Submetida a Julgamento: Discussão sobre a subsistência do art. 75 da Lei 13.043/2014, 

em face da atual redação do art. 109, § 3º, da CF/88 (alterado pela EC 103/2019), atrelada à 

necessidade de se solucionar divergência existente entre os Tribunais Regionais Federais, no que 

concerne ao dispositivo legal referido. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Na Primeira Seção, em caráter liminar, ficou determinado que 

fosse observado o disposto no art. 75 da Lei 13.043/2014, de modo que fica obstada a 

redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para 

a Justiça Federal, sem prejuízo do prosseguimento das respectivas execuções fiscais; 

consequentemente, fica designado o juízo estadual (no presente caso e nos análogos) para 

praticar os atos do processo, inclusive para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, 

até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência. 

CC 188314/SC 

CC 188373/SC 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data de admissão: 16/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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