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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 CIVIL  

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Julgamento de Mérito 

Tema: 967 

Questão Submetida a julgamento: Efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de 

consignação em pagamento.  

Tese Firmada: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao 

julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo 

obrigacional.  

REsp 1108058/DF  

Relator: Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF5ª Região)  

Data da Afetação: 19/12/2016 

Data do Julgamento de Mérito: 10/10/2018 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200802774162


Tema: 163 

Questão submetida a julgamento: Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.  

Tese Firmada: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade.  

RE 593068  

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Julgamento de Mérito: 11/10/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado  

Tema: 377 

Questão submetida a julgamento: Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de 

cargos públicos  

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 

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 384)  

RE 612975  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Trânsito em Julgado: 28/09/2018 

Data da Publicação do Trânsito em Julgado: 02/10/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

Tema: 497 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2639193
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3874667


Questão submetida a julgamento: Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em 

virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho.  

Tese Firmada: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a 

anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.  

RE 629053   

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Julgamento de Mérito: 10/10/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Julgamento de Mérito 

Tema: 739 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 

9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem 

observância da regra de reserva de plenário.  

Tese Firmada: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 

9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do 

Código de Processo Civil. 

ARE 791932  

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do Julgamento de Mérito: 11/10/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito Em Julgado 

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 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3940408
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4517937


certame.  

RE 1133146  

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do Trânsito em Julgado: 04/10/2018 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Repercussão Geral  

Tema: 1011 

Questão submetida a julgamento: Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa 

Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros 

de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à 

competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.  

RE 827996  

Relator: Min. Gilmar Mendes 

Data do Reconhecimento de Repercussão Geral: 05/10/2018 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5461860
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4608525

