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O atual Código de Processo Civil Brasileiro, tem exigido uma intensa integração entre as diversas instâncias 

do Poder Judiciário. O NUGEP do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da importância da difusão 

das informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais, elaborou o 

Boletim NUGEP, que contêm 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 NUGEP passou disponibiliza através do boletim periódico, de forma resumida 

e organizada por matéria, uma nova ferramenta de consulta rápida às novidades ocorridas em termos de 
Precedentes Judiciais e Incidente de Assunção de Competência, aos Magistrados, Servidores, Advogados e 

público em geral. 

 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJBA 

 

DIREITO  ADMINISTRATIVO  

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão dos Embargos de Declaração 

Tema: 106 

Questão Submetida a julgamento: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS.  

Tese Firmada: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade 

ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos 

fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados 

pela agência. 

REsp 1720805/RJ  

Relator: Min. Benedito Gonçalves 

Data do Julgamento: 25/04/2018 

Data da Publicação: 04/05/2018 

Data dos Embargos de Declaração: 21/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800206322


 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 699 

Questão Submetida a julgamento: Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços 

públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário 

final do serviço.  

Tese Firmada: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no 

aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de 

energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que 

executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a 

concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos 

mencionados 90 (noventa) dias de retroação.  

Delimitação do Julgamento: "3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço 

em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular 

(simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à 

concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor 

(normalmente, fraude do medidor).  

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a 

apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de 

consumo." (acórdão publicado no DJe de 28/9/2018). 

REsp 1412433/RS  

Relator: Min. Herman Benjamin 

Data do Julgamento: 25/04/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 28/09/2018 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 989 

Questão Submetida a julgamento: Definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201301120621


causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a 

contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora.  

Tese Firmada: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há 

direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, 

salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de 

trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se 

enquadrando como salário indireto.  

REsp 1680318/SP  

REsp 1708104/SP  

Relator: Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva  

Data da Afetação: 02/03/2018 

Data do Julgamento: 22/08/2018 

Data da Publicação: 24/08/2018  

 

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO  

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 982 

Questão Submetida a julgamento: Aferir a possibilidade da concessão do acréscimo de 25%, 

previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sobre o valor do benefício, em caso de o segurado necessitar de 

assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria.  

Tese Firmada: Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é 

devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos 

os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria.  

REsp 1648305/RS  

REsp 1720805/RJ 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do Julgamento: 22/08/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 26/09/2018 

 

DIREITO  PENAL 

 

 
 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701467771
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702677688
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700090055
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800206322


Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito Em Julgado 

Tema: 992 

Questão Submetida a julgamento: É possível o cumprimento da medida socioeducativa até os 21 

anos de idade, aplicada a adolescente em razão de fato praticado durante a menoridade.  

Tese Firmada: A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional 

nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto 

não atingida a idade de 21 anos.  

REsp 1717022/RJ  

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 

Data do Julgamento: 13/06/2018 

Data da Publicação do Acórdão: 13/08/2018 

Data Do Trânsito em Julgado: 25/09/2018 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito  

Tema: 57 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em 

universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem.  

Tese Firmada: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio 

de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.  

RE 601580  

Relator: Min. Edson Facin 

Data do Julgamento do Mérito: 19/09/2018 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703341796
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2691334


Tema: 360 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, 

LIV e LV e 102, caput, da Constituição Federal, a possibilidade de se desconstituir, com base no art. 

741, parágrafo único, do CPC, na redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, título executivo 

judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do 

FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal.  

Tese Firmada: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do 

CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do 

CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar 

a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual 

brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de 

inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda 

esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, 

seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda 

tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos 

casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de 

julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.   

RE 611503  

Relator: Min. Edson Facin 

Data do Julgamento do Mérito: 20/09/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado  

Tema: 384 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, 

XXXVI, e 37, caput e incisos XI e XV, da Constituição Federal, art. 9º da Emenda Constitucional 

41/2003 e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, a incidência, ou não, 

do teto remuneratório, instituído pela EC 41/2003, nos vencimentos de servidores públicos estaduais 

que já cumulavam dois cargos públicos privativos de médico, antes da vigência da Emenda 

Constitucional 41/2003. 

Tese Firmada: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e 

funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3858766


um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos 

ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 377)  

RE 602043  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 21/09/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão Geral com Julgamento de Mérito 

Tema: 1009 

Questão submetida a julgamento: Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o 

primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.  

Tese Firmada: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, 

é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no 

certame.  

RE 1133146  

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Reconhecimento de Repercussão Geral: 21/09/2018 

Data do Julgamento de Mérito: 21/09/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão Geral Com Julgamento de Mérito  

Tema: 1010 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. 

II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.  

Tese Firmada: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções 

de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, 

técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a 

autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2694206
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5461860


guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores 

ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em 

comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.  

RE 1041210  

Relator: Min. Cármen Lúcia 

Data do Reconhecimento de Repercussão Geral: 28/09/2018 

Data do Julgamento de Mérito: 28/09/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5461860

