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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 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 32 

Questão Submetida a Julgamento: Reserva de lei complementar para instituir requisitos à 
concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 
 
Tese firmada: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de 
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente 
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de 
declaração, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022. 
 
RE 566622 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data de publicação do acórdão: 01/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 793 

Questão Submetida a Julgamento: Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de 
prestar assistência à saúde. 
 
Tese firmada: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais 
de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 
suportou o ônus financeiro. 
 
RE 855178 

 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do trânsito em julgado: 13/05/2022 

Data de registro do trânsito em julgado: 08/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

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. 
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RE 964659 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data de publicação do acórdão: 01/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1063 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade dos arts. 5º e 18 da Lei nº 9.527/97, os 
quais estabeleceram que as férias dos advogados da União são de trinta dias por ano. 
 
Tese firmada: Os Advogados da União não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos 
termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. 
 
RE 929886 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento: 05/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1152 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de apreciação, nos casos concretos, dos efeitos 
da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 23, §4º, da Lei 21.710/2015 do Estado 
de Minas Gerais. 
 
Tese firmada: Assentada a inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado 
de Minas Gerais, por autorizar pagamento de proventos de aposentadoria em montante superior 
ao que o servidor percebia no cargo efetivo, não possui repercussão geral a controvérsia relativa 
à necessidade de comprovação, em concreto, da inobservância do disposto no artigo 40, § 2º, da 
Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998). 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos 
de declaração, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). 
 
RE 1303874 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 09/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Tema cancelado 

Tema: 1155 

Questão Submetida a Julgamento: Inadmissibilidade de recurso extraordinário por ofensa reflexa 
à Constituição e/ou para reexame do quadro fático-probatório. 
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Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Considerando a relevância e a peculiaridade da proposta de tese 
no Tema 1.155, a necessidade de aprimoramento no que concerne à eficiência do sistema de 
precedentes na realidade brasileira, como se observa pela provocação temerária do Poder 
Judiciário até a última instância para rediscussão de questões já decididas, entendeu-se que a 
construção de uma tese como a propugnada nos autos demanda maior reflexão e 
amadurecimento da comunidade jurídica. Por outro lado, compete inicialmente à Presidência do 
Supremo Tribunal Federal decidir os recursos extraordinários e recursos extraordinários com 
agravo que sejam manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do artigo 13, V, c 
e d, do Regimento Interno do STF. Desse modo, avizinhando-se o encerramento da gestão do 
Ministro Presidente da Suprema Corte, foi determinado o cancelamento do Tema 1.155 da 
repercussão geral. 
 
RE 1325815 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de cancelamento do tema: 08/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1166 

Questão Submetida a Julgamento: Competência para processar e julgar ação trabalhista contra 
o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas 
contribuições devidas à entidade previdenciária. 
 
Tese firmada: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o 
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os 
reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos 
de declaração, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). 
 
RE 1265564 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 09/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1168 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - 
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela correspondente à 
correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. 
 
Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, 
a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de 
aplicações financeiras. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos 
de declaração, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). 
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RE 1331654 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 09/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1177 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 
13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros 
militares estaduais inativos e pensionistas. 
 
Tese firmada: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades 
e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da 
Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência 
legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre 
os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, 
no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de 
declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão 
somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez 
dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, 
efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando 
prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do 
Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). 
 
RE 1338750 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 13/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1230 

Questão Submetida a Julgamento: Termo inicial do reajuste do auxílio-alimentação dos 
servidores do Poder Judiciário da União, considerando-se as disposições da Portaria Conjunta 
1/2016 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria 297/2016 do Conselho da Justiça Federal. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 
 
RE 1341179 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 08/09/2022 
 

Repercussão Geral 
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Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1231 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da Lei 10.562/2017 do Município de 
Fortaleza, que fixa como teto para pagamento das requisições de pequeno valor (RPV) o 
equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, em face da capacidade 
econômica do ente federado e do princípio da proporcionalidade. 
 
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 1359139 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 08/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1232 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de 
execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo 
de conhecimento. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão 
geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1387795 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 13/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1233 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de cumulação do abono de permanência com 
indenização por dano decorrente de equívoco no indeferimento de aposentadoria de servidor 
público. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de 
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 

 
RE 1348274 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 13/09/2022 
 

Repercussão Geral 
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Acórdão de repercussão 

geral publicado 

Tema: 1234 

Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça 
Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – 
SUS. 
 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
 
RE 1366243 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 13/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1235 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São 
Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória 
do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território. 
 
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. 
 
ARE 1370232 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação da decisão: 13/09/2022 
 
 

 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 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 
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aplicação do princípio da menor onerosidade. 

REsp 1756406/PA 

REsp 1696270/MG 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques 

Data do trânsito em julgado: 08/09/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Cancelado 

Tema: 1046 

 
Questão Submetida a Julgamento: A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com 

fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil 

de 2015. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes (DJe de 31/5/2022), sob o 

rito dos recursos especiais repetitivos deliberou sobre o tema em comento, fixando as seguintes 

teses jurídicas, para os efeitos do art. 743 do Código de Processo Civil: "i) A fixação dos honorários 

por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o 

proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos 

percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda 

Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; 

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite 

arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito 

econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito 

baixo" (Tema Repetitivo 107). Assim, em face desse julgamento, restou evidente que a análise 

da matéria pela Segunda Seção, também sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ficou 

prejudicada, motivo pelo que, determinou-se a desafetação do presente recurso. 

REsp 1812301/SC 
 
Relator: Min. Raul Araújo 

Data de desafetação: 01/09/2022 

Recurso repetitivo   

Mérito Julgado 

Tema: 1120 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade ou não de concessão de remição ficta, com 

extensão do alcance da norma prevista no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, aos apenados 

impossibilitados de trabalhar ou estudar em razão da pandemia ocasionada pelo novo 

coronavírus. 

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

REsp 1953607/SC 

Relator: Min. Ribeiro Dias 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 
TRABALHO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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Data do julgamento: 14/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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. A situação 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 

Relator: Min. Joel Ilan Paciornik 

Data de trânsito em julgado: 01/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1161 

 
Questão Submetida a Julgamento: Definir se o requisito objetivo do livramento condicional 

consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido 

pela Lei Anticrime) limita temporalmente a valoração do requisito subjetivo (bom 

comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 

 

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

dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de 

processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1970217/MG 

REsp 1974104/RS 
 
Relator: Min. Ribeiro Dantas 

Data de afetação: 01/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

DIREITO PENAL 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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Tema: 1162 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se é possível flexibilizar o critério econômico para 

deferimento do benefício de auxílio- reclusão, ainda que o salário-de-contribuição do segurado 

supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda. 

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

acordaram, por unanimidade, em afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: "Definir se é possível flexibilizar o critério 

econômico para deferimento do benefício de auxílio-reclusão, ainda que o salário-de-contribuição 

do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda." e, igualmente por 

unanimidade, 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 1958361/SP 

REsp 1971856/SP 

REsp 1971857/SP 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data de afetação: 01/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1163 

Questão Submetida a Julgamento: Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao 

avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática 

de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos 

de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos 

policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do 

morador. 

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

dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de 

processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1990972/MG 

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz 

Data de afetação: 01/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1164 

Questão Submetida a Julgamento: Definir se incide contribuição previdenciária patronal sobre o 

auxílio-alimentação pago em pecúnia. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
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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 incide contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 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), conforme proposta do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1995437/CE 

REsp 2004478/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de afetação: 13/09/2022 

 

                 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IAC  

Incidente de Assunção de Competência  

Trânsito em julgado 

Tema: 9 

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. 

Tese firmada: A apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de 

detecção é obrigatória para a habilitação e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do 

motorista autônomo de transporte coletivo escolar, nos termos do art. 148-A da Lei n. 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). 

REsp 1834896/PE 

 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data do trânsito em julgado: 09/09/2022 

 

           TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – IRDR  

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Recurso Especial inadmitido 

Tema: 1 

Questão Submetida a Julgamento: Concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do 

Estado da Bahia, nos moldes previstos no art. 92, V, Letra H, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 

Tese firmada: Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a 

concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser 

apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto 

no art. 3º, caput, e §§1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor 

do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de 

transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço 
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no mês de referência e o valor da tarifa oficial. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Recurso especial inadmitido. 

IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 

Relator: Desa. Telma Laura Silva Brito 

Data da decisão: 03/09/2022 

Data de publicação da decisão: 08/09/2022 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

Recurso Extraordinário admitido 

Tema: 10 

Questão Submetida a Julgamento: A Legalidade das questões de raciocínio lógico-quantitativo 

de n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, da prova objetiva (Caderno Tipo 01) do Concurso Público para 

Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital SAEB 

01/2012). 

Tese firmada: Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a 

invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo 

Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na 

resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica formal 

ou matemática. 

Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo da coisa julgada, as 

sentenças proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a nulidade das referidas 

questões somente podem produzir efeitos inter partes, não criando direitos para todos os 

participantes do concurso, nem conferindo-lhes novo prazo para exercício da pretensão, devendo 

ser observado como marco prescricional/decadencial o término do prazo de validade do Concurso 

regido pelo Edital SAEB 001/2012. 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O recurso extraordinário foi admitido com atribuição de efeito 

suspensivo, nos termos art. 987, §1º, do CPC, conforme decisão disponibilizada no PJE. No tocante 

ao recurso especial, “Por razões de economia processual e, para preservar o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 1.036, §1º, do CPC/15, deixo de realizar o juízo de 

admissibilidade deste Recurso Especial neste momento processual” 

IRDR 8007114-09.2018.8.05.0000 

Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro 

Data da decisão: 03/09/2022 

Data de publicação da decisão: 08/09/2022 
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