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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 a disponibilizar 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 PROCESSUAL CIVIL  

 
 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 98 

Questão Submetida a julgamento: Possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 461 do 

CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, imposta ao ente estatal. 

Tese Firmada: Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-

lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 

REsp 1474665/RS  

Data da afetação: 04/09/2014 

Data do julgamento:  26/04/2017 

Data da Publicação de Acórdão: 22/06/2017 

Data do trânsito em julgado: 26/06/2018   

REsp 1101725/RS  

Data da afetação: 19/12/2008 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201402074797
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 565 

Questão Submetida a julgamento: Discute a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto e o 

respectivo prazo de prescrição para a ação de repetição do indébito.  

Tese Firmada: A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo 

ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de 

esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a 

cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.  

REsp 1339313/RJ   

Data da afetação: 05/02/2013 

Data do julgamento: 12/03/2013 

Data da Publicação de Acórdão: 12/10/2013 

Data do trânsito em julgado: 27/06/2018   

 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 928 

Questão Submetida a julgamento: Discussão quanto (I) à possibilidade de expedição de diploma de 

conclusão de curso de ensino superior ministrado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do 

Iguaçu - VIZIVALI na modalidade semipresencial; bem como (II) à condenação das entidades 

envolvidas (União, Estado do Paraná e VIZIVALI) pelos danos supostamente causados em razão da 

demora e negativa na entrega de referido documento.  

Tese Firmada: 1. Havendo o Conselho Nacional de Educação expedido parecer público e 

direcionado ao Conselho Estadual de Educação do Paraná sobre a regularidade do Programa Especial 

de Capacitação de Docentes, executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, a sua 

desconstituição ou revogação pelo próprio Conselho Nacional de Educação ou mesmo a sua não 

homologação pelo Ministério da Educação autorizam a tese de que a União é responsável, civil e 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201200593117


administrativamente, e de forma exclusiva, pelo registro dos diplomas e pela consequente 

indenização aos alunos que detinham vínculo formal como professores perante instituição pública ou 

privada, diante dos danos causados. 

 

2. Havendo o Conselho Nacional de Educação expedido parecer público sobre a regularidade do 

Programa Especial de Capacitação de Docentes executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale 

do Iguaçu e direcionado ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, o qual já havia possibilitado o 

ingresso anterior dos alunos sem vínculo formal como professores de instituição pública ou privada 

(Portaria n. 93/2002 do Conselho Estadual de Educação do Paraná), a sua desconstituição ou 

revogação pelo próprio Conselho Nacional de Educação, ou mesmo a sua não homologação pelo 

Ministério da Educação, em conjugação com o Parecer n. 193/2007 do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná, autorizam a tese de que a União e o Estado do Paraná são responsáveis 

civilmente, e de forma solidária, pela consequente indenização aos alunos que detinham vínculo 

apenas precário perante instituição pública ou privada, diante dos danos causados, remanescendo a 

responsabilidade da União, em tais casos, pelo registro dos diplomas. (nova redação conferida no 

julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão foi publicado no DJe de 04/05/2018). 

 

3. Inexistindo ato regulamentar, seja do Conselho Nacional de Educação, seja do Conselho Estadual 

de Educação do Paraná, sobre a regularidade do Programa Especial de Capacitação de Docentes 

executado pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu relativamente a alunos estagiários, 

descabe falar em condenação dos aludidos entes, devendo a parte que entender prejudicada postular a 

indenização em face, tão somente, da instituição de ensino.  

REsp 1487139/PR  

REsp 1498719/PR  

Data da afetação: 05/05/2015 

Data do julgamento:  08/11/2017 

Data da Publicação de Acórdão: 21/11/2017 

Data do trânsito em julgado: 28/06/2018  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 1000 
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Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que si discute, à luz dos arts. 2º, 18, 

29, 30, inc. I, 37, caput, 39 e 169 da Constituição da República, a constitucionalidade de norma que 

prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo 

político. 

RE 1133118 

Relator: Min. Luiz Fux   

Data do Reconhecimento da existência da Repercussão Geral: 29/06/2018 

Data da publicação do acórdão: 20/08/2018  

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 1001 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 30, 37 e 

61 da Constituição da República a constitucionalidade de norma municipal que veda ao Município a 

celebração de contratos com agentes públicos municipais e respectivos parentes, até o terceiro grau. 

RE 910552 

Relator: Min. Luiz Fux   

Data da publicação do acórdão: 21/06/2018  

 


