Edição 43-2018 (4/6 a 8/6)

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 470
Tese fixada: É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a
folha de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3º, § 2º, da
Lei 7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional 20/1998. (RE
599.309, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento finalizado no Plenário em
6.6.2018).
Tema 515
Tese fixada: É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições
sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a
elas legalmente equiparáveis. (RE 656.089, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento finalizado
no Plenário em 6.6.2018).
Tema 665
Tese fixada: São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas
no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações
da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e
da irretroatividade tributária. (RE 578.846, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento finalizado
no Plenário em 6.6.2018).

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 na semana de 4 a 8/6.

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 4 a 8/6.

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 1000
Título: Discussão quanto à 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.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1001
Título: Limites da competência legislativa municipal em matéria de contratação pública e
âmbito de incidência da vedação constitucional ao nepotismo (restrita à contratação de mão de
obra pela Administração Pública ou extensiva à celebração de contratos administrativos).
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 14/6:
 Saber se é prescritível a ação civil pública de ressarcimento ao erário fundada em
suposto ato de agente público tipificado como ilícito de improbidade administrativa.
(Tema 897 - RE 852.475, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
 Saber se é possível a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas
tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de
fixação da pena-base. (Tema 150 - RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso).
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

