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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 
 

 

 
 

 

 
 

 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 
 

Tema: 8 

 

Questão submetida a Julgamento: A possibilidade de extinção sem resolução de mérito, por 

ausência de interesse processual, das ações de execução fiscal voltadas à cobrança de créditos 

tributários inferiores à quantia mínima prevista no art. 276, da Lei Municipal nº. 7.186/2007 (Código 

Tributário e de Rendas do Município do Salvador). 

IRDR: 0026798-90.2017.8.05.0000 

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas 

Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia 

Data da Admissão: 26/04/2018 

 
 

DIREITO  CIVIL  

 

 
 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão de Mérito Publicado 

Tema: 955 

Questão Submetida a julgamento: Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de 

APRESENTAÇÃO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 



aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de 

previdência privada por decisão da justiça trabalhista.  

Tese Firmada: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a 

prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais 

condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade 

fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas 

extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de 

complementação de aposentadoria; 

II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao 

fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação 

judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; 

III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça 

Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme 

as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), 

reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de 

complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à 

recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por 

estudo técnico atuarial em cada caso; 

IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva 

matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os 

valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título 

de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência 

complementar.  

REsp 1312736/RS  

Data da afetação: 15/06/2016 

Data do julgamento:  08/08/2018 

Data da Publicação de Acórdão: 16/08/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Cancelado 

Tema: 653 

Questão Submetida a julgamento: Discussão: ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990 

(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201200647966


REsp 1216536/GO  

Data da Afetação: 21/05/2013 

Data da Desafetação: 24/08/2018  

REsp 1017852/RS  

Data da Afetação: 11/02/2009 

Data da Desafetação: 02/09/2009 

 

DIREITO PENAL 

 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

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 1705149/RJ  

REsp 1717022/RJ  

Data da afetação: 26/03/2018 

Data do julgamento:  13/06/2018 

Data da Publicação de Acórdão: 13/08/2018 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado 

Tema: 995 

Questão Submetida a julgamento: Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior 

ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de 

implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do 

artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201001805479
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200703036080
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702692923
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703341796


para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua produção.  

REsp 1727063/SP  

REsp 1727064/SP  

REsp 1727069/SP  

Data da afetação: 22/03/2018 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Mérito Julgado  

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.  

REsp 1648305/RS  

REsp 1720805/RJ  

Data da Afetação: 24/02/2018 e 20/08/2018 

Data do julgamento de mérito: 22/08/2018  

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Afetado Possível Revisão de Tese  

Tema: 695 

Questão Submetida a julgamento: Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp 

n. 1.396.488/SC, da relatoria do Ministro Humberto Martins, quanto à incidência ou não de IPI na 

importação de veículo por pessoa física, destinada a uso próprio.  

Tese Firmada: Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.396.488/SC, acórdão 

publicado no DJe de 17/03/2013 que se propõe a revisar: Não incide IPI sobre veículo importado para 

uso próprio, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo é a operação de natureza mercantil 

ou assemelhada e, ainda, por aplicação do princípio da não cumulatividade. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465089
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465142
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800465206
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700090055
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201800206322


Anotações NUGEP: O Ministro Relator do REsp 1.396.488/SC proferiu decisão, em 10/08/2018, 

propondo a afetação desse recurso para revisão da tese anteriormente fixada neste tema.  

REsp 1396488/SC  

Data da publicação da decisão de Afetação para Possível Revisão de tese: 10/08/2018  

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 989 

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

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  

Data da Afetação: 02/03/2018 

Data do julgamento: 22/08/2018  

Acórdão Publicado em: 24/08/2018 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

 

 

Recurso Especial Repetitivo 

Acórdão Publicado 

Tema: 993 

Questão Submetida a julgamento: (Im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como 

primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201302521341
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201701467771
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702677688


Tese Firmada: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado 

para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, 

porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja 

precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: 

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para 

os reeducandos que acabaram de progredir; 

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em 

prisão domiciliar por falta de vagas; e 

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.  

Informações Complementares: Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e 

agravos em recurso especial, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território 

nacional (acórdão publicado no DJe de 23/04/2018). 

REsp 1710674/MG  

REsp 1710893/MG  

Data da Afetação: 23/04/2018 e 03/05/2018 

Data do Julgamento: 22/08/2018 

Data da Publicação: 03/09/2018 

             

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 262 

Questão submetida a julgamento: Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil 

pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar medicamentos a portadores de 

certas doenças.  

Tese Firmada: O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise 

o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.  

RE 605533  

Relator: Min. Marco Aurélio  

Data do julgamento do mérito: 15/08/2018 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703061920
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201703069469
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3791720


 

 

 

Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 761 

Questão submetida a julgamento: Possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil 

de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. 

Tese firmada: I) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de 

sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação 

de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente 

pela via administrativa; II) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, 

vedada a inclusão do termo 'transgênero'; III) Nas certidões do registro não constará nenhuma 

observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a 

requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial; IV) Efetuando-se o procedimento 

pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a 

expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou 

privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 

RE 670422  

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do julgamento do mérito: 15/08/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito Em Julgado 

Tema: 96 

Questão submetida a julgamento: Incidência de juros de mora no período compreendido entre a 

data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. 

Tese Firmada: Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos 

cálculos e a da requisição ou do precatório.  

RE 579431  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 16/08/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4192182


 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Trânsito em Julgado 

Tema: 499 

Questão submetida a julgamento: Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva 

proposta por entidade associativa de caráter civil. 

Tese firmada: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito 

ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os 

filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou 

até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de 

conhecimento.   

RE 612043   

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do trânsito em julgado: 14/08/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento de Inexistência de Repercussão Geral 

Tema: 1005 

Questão submetida a julgamento: : Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, inc. 

IV, 5º, caput e incs. II, XVII, XVIII, XXXVI, 8º, caput, 133 e 170, caput, da Constituição da 

República, a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício a advogado que ocupava 

posição de sócio em sociedade de advogados.   

RE 1123068/DF  

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data do reconhecimento da inexistência de repercussão geral: 24/08/2018 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3864686


 

 

 

             Repercussão Geral 

Mérito Julgado 

Tema: 725 

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, 

II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição federal, a licitude da contratação de mão-de-obra 

terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de 

serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da 

liberdade de contratar na esfera trabalhista.  

Tese Firmada: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 

jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante  

RE 958252  

Relator: Min. Luiz Fux 

Data do julgamento do mérito: 30/08/2018 

 

 

 

 

 

Repercussão Geral 

Reconhecimento da Inexistência de Repercussão Geral 

Tema: 1006 

Questão submetida a julgamento: Aplicação de juros de mora e de multa moratória sobre créditos 

de contribuição previdenciária atrelados a sentença trabalhista ou a acordo homologado 

judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.  

ARE 1070334  

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data do reconhecimento da inexistência de repercussão geral: 31/08/2018 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4952236
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=5250390

