Edição 64-2018 (26/11 a 2/12)

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 26/11 a 2/12.

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 1020 - O Tribunal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria
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

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 26/11 a 2/12.

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 1021
Título: Dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em
estágio probatório cumprir sua carga horária em período diverso daquele em que está
impossibilitado de laborar em virtude de sua crença religiosa. (RE 1.099.099, Relator Ministro
Edson Fachin).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1022
Título: Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista
admitido por concurso público. (RE 688.267, Relator Ministro Alexandre de Moraes).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1023
Título: Situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, tendo
em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. (RE 1.172.622,
Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1024
Título: Inclusão do valor descontado por administradora de cartão de crédito e débito a título de
remuneração na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS devidas por empresa que,
em função de venda efetuada, recebe pagamento por aquele meio. (RE 1.049.811, Relator
Ministro Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1025
Título: Possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido
judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa. (ARE
1.172.577, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1026
Título: Termo inicial para percepção do benefício de auxílio-transporte pelos servidores públicos
do Estado de Rondônia. (ARE 1.166.381, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1027
Título: Extensão dos reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado
de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às
universidades estaduais paulistas. (ARE 1.057.577, Relator Ministro Gilmar Mendes).
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 5/12:
 Definir se é constitucional a proibição do uso de carros particulares para o transporte
remunerado individual de pessoas. (Tema 967 – RE 1.054.110, Relator Ministro Roberto
Barroso).


Definir se ofende o princípio da presunção de inocência a restrição à participação em
concurso público de candidato que responde a processo criminal. (Tema 22 – RE 560.900,
Relator Ministro Roberto Barroso).



Definir se o teto remuneratório dos procuradores municipais é o subsídio dos
desembargadores do tribunal de justiça. (Tema 510 – RE 663.696, Relator Ministro Luiz Fux).

Previsto para 6/12:
 Definir se o acórdão embargado incidiu nas alegadas omissões, contradições e erros
materiais apontados nos primeiros e terceiros embargos declaratórios e verificar se estão
presentes os pressupostos e requisitos para a modulação de efeitos do acórdão atacado
requeridos nos segundos, terceiros e quartos embargos de declaração. No julgamento do
mencionado acórdão foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 1) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Tema 810 – RE 870.947-ED, Segundos ED,
Terceiros ED e Quartos ED, Relator Ministro Luiz Fux).
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

