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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 

Acórdão Publicado 

Tema: 910 

Questão Submetida a julgamento:Discute-se a legitimidade passiva das empresas que arremataram 

ações do leilão regido pelo Edital de Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de 

complementação de ações na hipótese em que as ações originárias tenham sido subscritas na 

TELEBRAS.  

Tese Firmada: Legitimidade passiva da TELEBRAS, bem como das companhias cindendas (ou 

sucessoras destas), para a ação de complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias 

tenham sido emitidas pela TELEBRAS.  

REsp 1651814/SP   

Data da afetação: 23/03/2017 

Data do julgamento:  23/05/2018 

Data da Publicação de Acórdão: 01/08/2018 

REsp 1633801/SP  

Data da afetação: 03/04/2017 

Data do julgamento:  23/05/2018 

Data da Publicação de Acórdão: 01/08/2018 

 

 

APRESENTAÇÃO 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700227483
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201602781463


DIREITO CIVIL 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 936 

Questão Submetida a julgamento: Definir, em demandas envolvendo revisão de benefício do 

regulamento do plano de benefícios de previdência privada complementar, se o patrocinador também 

pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada.  

Tese Firmada: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam 

participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano 

previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em 

virtude de sua personalidade jurídica autônoma.  

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, 

contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.  

REsp 1370191/RJ  

Data da afetação: 04/08/2015 

Data do julgamento:  13/06/2018 

Data da Publicação de Acórdão: 01/08/2018 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 1002 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º 

e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela 

Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual 

é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. 

RE 1140005 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Reconhecimento da Existência da Repercussão Geral: 04/08/2018 

Data da publicação do acórdão: 10/08/2018  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201300477173


 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 1003 

Questão submetida a julgamento: Recursos extraordinários nos quais se discute, à luz dos 

princípios da proporcionalidade e da ofensividade, se é constitucional a cominação da pena em 

abstrato prevista para importação de medicamento sem registro, tipificada no art. 273, § 1º-B, inc. I, 

do Código Penal e se é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para a fixação da pena 

neste caso.  

RE 979962 

Relator: Min. Roberto Barroso 

Data do Reconhecimento da Existência da Repercussão Geral: 04/08/2018 

Data da publicação do acórdão: 09/08/2018  

 

 

 

 

 

Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral 

Tema: 1004 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, inc. 

LV, da Constituição da República a inconstitucionalidade, por afronta ao devido processo legal, de 

acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia mista e Ministério Público do 

Trabalho, sem a participação de sindicato representante dos empregados diretamente afetados. 

RE 629647 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do Reconhecimento da Existência da Repercussão Geral: 04/08/2018 

 


