Edição 36-2018 (16/4 a 20/4)

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).

Não foram fixadas teses no Plenário do Supremo Tribunal Federal na semana de 16/4 a 20/4.

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 na semana de 16/4 a 20/4.

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).

Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral na semana de 16/4 a 20/4.

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 991
Título: Possibilidade de anulação de cláusula de contrato de concessão de serviço público
que autoriza a incidência de reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao do
índice inflacionário estipulado.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento
Tema 992
Título: Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se
pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e
eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento
Tema 993
Título: Controvérsia relativa à definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis – ITBI.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 994
Título: Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se
discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos
regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.
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).

Constam do calendário de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal as
seguintes questões relacionadas à repercussão geral:
Previsto para 25/4:
 Saber se parlamentar tem direito a obter, isoladamente, informações e
documentos do Chefe do Poder Executivo. (Tema 832 – RE 865.401, Rel. Min.
Dias Toffoli).

Destaques
 O Tema 635 da repercussão geral
No julgamento do ARE n. 721.001, paradigma do Tema 635 da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no
sentido de ser devida a conversão de férias não gozadas, e de outros direitos de
natureza remuneratória, em indenização pecuniária para os servidores públicos
que não puderam dela usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a
Administração, seja pela inatividade. Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes,
relator do recurso, afirmou que o não usufruto de férias para atender interesse da
Administração Pública não poderia resultar em locupletamento da própria
Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.
Posteriormente, este Supremo Tribunal acolheu embargos de
declaração, opostos pelo Estado do Rio de Janeiro, para prosseguir no julgamento
do recurso paradigma em relação aos servidores públicos ainda em atividade.
Assim, no caso específico do Tema 635 existe a tese fixada para uma
situação, a dos servidores inativos, que permite a finalização dos processos com
fundamento no art. 1.030, incs. I ou II do Código de Processo Civil. Porém, quando
se tratar de servidor ativo, o recurso deverá ser sobrestado para aguardar o
julgamento final do ARE n. 721.001, conforme inc. III do art. 1.030 do CPC.

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

