Edição 54-2018 (17/9 a 23/9)

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 57
Tese fixada: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio
de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. (RE
601.580, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado no Plenário Presencial em
19.09.2018).
Tema 360
Tese fixada: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC,
do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o
art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia
da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro
um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade
qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada
em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por
aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda
tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer
dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha
decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença
exequenda. (RE 611.503, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado no
Plenário Presencial em 20.09.2018).

Temas finalizados no Plenário Virtual – preliminar de repercussão geral
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.

Decisão pela existência de repercussão geral e julgamento do mérito com reafirmação de
jurisprudência.
Tema 1009 - Título: Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro
teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.
Tese fixada: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital,
é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no
certame. (RE 1.133.146, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado no Plenário Virtual em
20.9.2018).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

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: Créditos tributários atrelados a sentença trabalhista ou a acordo homologado
judicialmente - ARE n. 1.070.334 (Tema 1.006).
• O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à
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. 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 1010
Título: Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da
República) para a criação de cargos em comissão.
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1011
Título: Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para
ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça
Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
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 27/09:
 Tema 545. Título: Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados
de fundação privada. (RE 716.378, Rel. Min. Dias Toffoli - Devolução de vista da Min. Rosa
Weber).



Tema 366. Título: Responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do
dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência. (RE 136.861, Rel. Min.
Edson Fachin).
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

