
 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 16/2022 – 16.09.2022 a 30.09.2022 

 

 
 

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 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: 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. 
 
RE 566622 

 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 27/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 548 

Questão Submetida a Julgamento: Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. 

 
Anotações do NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 548 da repercussão 
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido, em 
parte, o Ministro André Mendonça, que conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe parcial 
provimento para determinar o retorno dos autos à origem para que reexaminasse o feito. Na 
sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas 
fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de 
todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e 
aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a 
pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como 
no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade 
integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 
 
RE 1008166 

 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do julgamento: 22/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em 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. 
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RE 964659 

 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
ARE 954858 

 

Relator: Min. Edson Fachin 

Data do trânsito em julgado: 22/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1079 

Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito 
Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de 
trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência 
de álcool. 
 
Tese firmada: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas 
ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou 
perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 
277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). 
 
RE 1224374 

 

Relator: Min. Luiz Fux 

Data de publicação do acórdão: 23/09/2022 
 

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. 
 
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. 
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ARE 1294969 

 

Relator: Ministro Presidente 

Data de publicação do acórdão: 16/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1150 

Questão Submetida a Julgamento: Possiblidade de reintegração de servidor público aposentado 
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a 
consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do 
cargo em lei local. 
 
Tese firmada: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com 
previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no 
qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade 
de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 
 
RE 1302501 

 

Relator: Ministra Presidente 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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). 
 
RE 1303874 

 

Relator: Ministra Presidente 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
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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. 
 
RE 1265564 

 

Relator: Ministra Presidente 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2022 
 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
RE 1331654 

 

Relator: Ministra Presidente 

Data do trânsito em julgado: 20/09/2022 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
Tese firmada: (I) As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de 
pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam 
em consonância com sua capacidade econômica. (II) A aferição da capacidade econômica, para 
este fim, deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de 
litigiosidade do ente federado. (III) A ausência de demonstração concreta da 
desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do 
Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local. 
 
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: Ministra Presidente 
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Data do trânsito em julgado: 16/09/2022 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

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. 
 
Tese firmada: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, 
a controvérsia relativa à possibilidade de cumulação do abono de permanência com indenização 
decorrente do indeferimento equivocado de aposentadoria a servidor público. 
 
RE 1348274 

 

Relator: Ministra Presidente 

Data do trânsito em julgado: 28/09/2022 
 

 

Repercussão Geral 

Analisada preliminar de repercussão geral 

Tema: 1236 

Questão Submetida a Julgamento: Regime de bens aplicável no casamento e na união estável de 
maiores de setenta anos. 
 
Anotações do NUGEPNAC: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o 
Ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão 
geral da questão constitucional suscitada. 
 
ARE 1309642 

 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data da decisão: 29/09/2022 
 
 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS REPETITIVOS  
 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=981&cod_tema_final=981
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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 do trânsito em julgado: 16/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

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 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 do trânsito em julgado: 16/09/2022 
 

 

Recurso repetitivo 

Acórdão de embargos declaratórios 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 § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DIREITO PENAL 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1018&cod_tema_final=1018
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1087&cod_tema_final=1087
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de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: Os Ministros da Terceira Seção acordaram, por unanimidade, 

em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

REsp 1888756/SP 
 
Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de publicação do acórdão: 16/09/2022 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito 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 1930130/MG 

Relator: Min. João Otávio de Noronha 

Data de publicação do acórdão: 21/09/2022 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

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. 

Tese firmada: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da 

LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da 

fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da 

pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo 

estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram 

impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.  

REsp 1953607/SC 

Relator: Min. Ribeiro Dantas 

Data de publicação do acórdão: 20/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

DIREITO PENAL 

DIREITO PENAL 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1100&cod_tema_final=1100
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1120&cod_tema_final=1120
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Trânsito em julgado 

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 do trânsito em julgado: 23/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1165 

Questão Submetida a Julgamento: A decisão que defere a progressão de regime não tem 

natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser 

a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, 

de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a 

progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o 

momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se 

por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação 

do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de 

nova progressão de regime. 

 

Anotações do NUGEPNAC/TJBA: A Terceira Seção, por unanimidade, afetou os processos 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 1972187/SP 

REsp 1976210/RS 

REsp 1973105/SP 

REsp 1973589/SP 

REsp 1976197/RS 

Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) 

Data de afetação: 01/09/2022 
 

Recurso repetitivo 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

DIREITO PENAL 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1121&cod_tema_final=1121
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1165&cod_tema_final=1165
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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 

Afetação 

Tema: 1166 
 

Questão Submetida a Julgamento: Natureza jurídica (formal ou material) do crime de 

apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal. 

 

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 da Sra. Ministra Relatora. 

REsp 1982304/SP 
 
Relator: Min. Laurita Vaz 

Data de afetação: 21/09/2022 
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