Edição 68-2019 (4/2/2019 a 10/2/2019)

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 4/2 a 10/2.

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.

Não foram finalizados temas no Plenário Virtual no período de 4/2 a 10/2.

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: Constitucionalidade das modificações efetuadas na base de cálculo e na alíquota
da contribuição ao PIS, destinada à composição do Fundo Social de Emergência e devida pelos
contribuintes a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, no período de vigência do art. 72, V,
do ADCT. - RE 578.846 (Tema 665).
• O Supremo Tribunal Federal assentou que são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da
contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é 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 de nonagesimal e da irretroatividade 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 1028
Título: Aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por
morte. (ARE 1.170.204, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1029
Título: Contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas atestadas por médicos
como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. (ARE
1.177.289, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1030
Título: Definição do termo inicial do prazo para a propositura da ação rescisória em casos de alegada
fraude contra o Erário e contra a administração da Justiça. (RE 1.007.436, Relator Ministro Luiz Fux).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1031
Título: Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional
ocupação indígena à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988. (RE 1.017.365, Relator
Ministro Edson Fachin).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1032
Título: Direito de candidato estrangeiro à nomeação em concurso público para provimento de cargos
de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica
federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal. (RE 1.177.699, Relator Ministro Edson
Fachin).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1033
Título: Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade
hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de
contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). (RE 666.094,
Relator Ministro Roberto Barroso).
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 13/2:
 Definir 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, Relator Ministro Roberto Barroso).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019



Ministro Dias Toffoli participa de reunião de trabalho para discutir metas do Supremo
para 2019
Incidência de PIS e Cofins sobre valores retidos por administradoras de cartões é tema de
repercussão geral

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

