Edição 27-2018 (5/2 a 9/2)

O periódico “Repercussão Geral em pauta”, elaborado pelo Núcleo de Apoio à Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, objetiva auxiliar a gestão da repercussão geral no Poder
Judiciário e apresenta as mais recentes informações deste Tribunal sobre o assunto. Para
pesquisas mais detalhadas, utilize o portal da repercussão geral disponível na página do
Supremo Tribunal Federal.

Teses recentes da Repercussão Geral – mérito julgado
Teses fixadas no Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre questões de mérito da repercussão geral, em
conformidade com a ata de julgamento (art. 1.035, § 11º c/c art. 1.040 do CPC) ou no encerramento do julgamento
de tema com reafirmação de jurisprudência no Plenário Virtual (sem publicação de acórdão).

Tema 345
Tese fixada: É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei n. 9.656/1998,
o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais
custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos. (RE 597.064, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgamento finalizado no Plenário em 7/2/2018).

Temas finalizados no Plenário Virtual – preliminar de repercussão
Temas recentemente encerrados no Plenário Virtual com decisão pela inexistência de repercussão geral ou com
repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito pendente. O resultado do julgamento da preliminar de
repercussão geral determinará as providências previstas no art. 1030, incs. I, II e III, do CPC.

Não foram finalizados temas no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na
semana de 5/2 a 9/2.

Acórdãos publicados – mérito da repercussão geral
Com o julgamento de mérito da repercussão geral, devem os Tribunais proceder nos termos do art. 1.030, II, do
CPC, com a resolução de todos os processos até então sobrestados em razão do tema (quantidade de processos
sobrestados por tema em cada Tribunal – fonte: CNJ).

Acórdão publicado: Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre
cônjuges e companheiros - RE n. 878.694 (Tema 809).
• O Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a distinção de regimes
sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002,
devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união
estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. Veja o inteiro teor.

Temas em julgamento no Plenário Virtual
O prazo de julgamento no Plenário Virtual é de 20 dias corridos (art. 324, RISTF). Com a inclusão do tema no
Plenário Virtual é possível determinar o sobrestamento dos processos que tratem da mesma questão jurídica
(Acesse o Plenário Virtual).

Tema 983
Título: Gratificações federais de desempenho: (I) termo final do pagamento

equiparado entre ativos e inativos e (II) redução do valor pago aos aposentados e
pensionistas e princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 984
Título: Natureza jurídica dos reajustes concedidos aos servidores da carreira militar
pela Lei n. 7.622/2000, do Estado da Bahia.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 985
Título: Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 986
Título: Discussão acerca da constitucionalidade do § 3º do artigo 224 do Código
Eleitoral no tocante à necessidade de realização de novas eleições sempre que ocorrer
o indeferimento do registro de candidatura, em pleito majoritário,
independentemente do número de votos então anulados.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 987
Título: Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco
Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de
exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites
e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos
praticados por terceiros.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Pauta do Plenário
Paradigmas da repercussão geral incluídos na agenda de julgamento do Plenário desta semana, sujeito a
alterações (acesse o calendário de julgamento).

Não haverá sessões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos dias 14 e 15/2.

Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

