Edição 61-2018 (5/11 a 11/11)

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 no período de 5/11 a 11/11.

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.

Tema 1015 - O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da matéria
Título: Constitucionalidade da exigência de um período de carência para candidatos a cargos
públicos que tenham se recuperado de doença grave (RE 886.131, Relator Ministro Roberto
Barroso).
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).

Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral na semana de 5/11 a 11/11.

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 1016
Título: Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária
incidente sobre valores depositados judicialmente (RE 1.141.156, Relator Ministro Edson Fachin).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1017
Título: Critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do
auxílio-reclusão (ARE 1.163.485, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1018
Título: Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras determinada pelo art.
4º da Lei nº 9.249/95 (RE 1.159.714, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1019
Título: Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente
da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05,
aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade (RE
1.162.672, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1020
Título: Controvérsia relativa à constitucionalidade de lei municipal que obriga o prestador de
serviços estabelecido em outra municipalidade que execute atividades no município pertinente
a nele se cadastrar, sob pena de retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
pelo tomador dos serviços. (RE 1.167.509, Relator Ministro Marco Aurélio).
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:
Previstos para 14/11 (manhã):
 Definir se ofende a garantia constitucional de não-incriminação o tipo penal que criminaliza
a conduta de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. (Tema 907 – RE 971.959, Relator
Ministro Luiz Fux).


Definir se é constitucional a extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador
portuário avulso. (Tema 222 – RE 597.124, Relator Ministro Edson Fachin).

Destaques
Notícia em destaque no site do STF
Presidente do STF reúne-se com presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o País
O ministro Dias Toffoli pediu que a Justiça Estadual priorize julgamentos de processos
envolvendo violência doméstica e estimule conciliação.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro
Dias Toffoli, conduziu hoje (8) a primeira reunião com os presidentes dos 27 Tribunais de Justiça
do País desde que assumiu o comando do Poder Judiciário, em setembro. De acordo com o
ministro, o diálogo será constante em busca de soluções para os problemas que são comuns a
todos os estados e para a adoção de boas práticas. O ministro Toffoli quer que a Justiça Estadual
estimule e adote como meta a solução de casos por meio da conciliação. Atualmente, a meta é
válida apenas para as Justiças do Trabalho e Federal. Outra meta que o presidente do STF e do
CNJ quer ver encampada pela Justiça comum dos estados é a prioridade no julgamento de
processos que envolvem violência doméstica. O ministro destacou o aumento dos casos de
feminicídio registrados no País e afirmou que a sociedade cobra respostas da Justiça.

Na Justiça Estadual tramitam cerca de 80% dos processos ajuizados no País. As metas serão
discutidas e definidas no XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, a ser realizado em Foz do
Iguaçu (PR) nos dias 3 e 4 de dezembro próximo.
Na reunião, também foram discutidos temas como a necessidade de se priorizar a tramitação
dos processos que envolvam a prática de crimes dolosos contra a vida. Segundo o ministro
Toffoli, o Judiciário é comumente apontado como o responsável pela impunidade, sendo que em
muitos dos homicídios sequer há investigação adequada que aponte a autoria, fato que impede
a formulação de denúncia. Também foi informado que, sob coordenação do CNJ, está sendo
organizada uma “ação de conciliação” para dar vazão a processos envolvendo o acordo firmado
por poupadores em relação aos expurgos inflacionários dos planos econômicos sobre as contas
de poupança.
O ministro relatou aos presidentes dos TJs os resultados da reunião que teve com os ministros
do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos Tribunais de Contas dos estados, como a criação do
Comitê de Priorização dos Processos Relativos a Grandes Obras no Brasil, que funcionará como
um espaço de diálogo. Ele destacou ainda a necessidade de munir o comitê com informações dos
tribunais que permitam identificar os processos relativos a grandes obras que estejam
paralisadas por decisão judicial e comparar com os dados dos Tribunais de Contas. Também foi
discutida uma atuação conjunta para o enfrentamento dos problemas relativos ao sistema
carcerário.
No âmbito do STF, o ministro Toffoli apresentou aos presidentes dos TJs a reestruturação
administrativa que adotou, como a criação dos núcleos de repercussão geral e do núcleo de
agravos. Para o ministro, a interlocução com a segunda instância é fundamental na
consolidação dos mecanismos de repercussão geral (no STF) e dos representativos de
controvérsia (no STJ), na medida em que dará mais condições de identificar os temas que
devem receber prioridade de análise. Toffoli informou que já liberou a pauta do Pleno do STF
até o final do ano e que sua ideia é liberar, em dezembro, a pauta do primeiro semestre de
2019. Por isso, ressaltou, é importante que os Tribunais apontem os casos de maior relevância
e impacto que estão no STF em grau de repercussão geral para que possam ser priorizados.
(grifo nosso).
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395064

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

