Edição 74-2019 (25/3/2019 a 31/3/2019)

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 25/3 a 31/3.

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 25/3 a 31/3.

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 no período de 25/3 a 31/3.

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 1038
Título: Reconhecimento de adicional noturno constante da legislação civil a servidores militares
estaduais, sem previsão expressa do direito na Constituição Federal. (RE 970.823, Relator Ministro
Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1039
Título: Obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do Brasil” em horário impositivo. (RE
1.026.923, Relator Ministro Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1040
Título: Constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da
sociedade civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo. (RE 629.946, 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:
Previsto para 3/4:
 Definir se é possível o reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva
concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte - (Tema 529 – RE 1.045.273, Relator
Ministro Alexandre de Moraes).
 Definir se é possível a percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o
segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde - (Tema 709 – RE 791.961,
Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
 Definir se ofende o princípio da isonomia a cláusula de plano de previdência complementar que
estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo
de contribuição - (Tema 452 – RE 639.138, Relator Ministro Gilmar Mendes).
Previsto para 4/4:
 Definir se o acórdão embargado incide nas alegadas omissões, contradição, obscuridade e omissão
e se estão presentes os pressupostos e os requisitos para a modulação de efeitos da decisão (Tema
32 – RE 566.622 - ED, Relator Ministro Marco Aurélio).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Segunda-feira, 29 de março de 2019
 Mantida execução provisória da pena de ex-dono do Banco Crefisul
Quarta-feira, 27 de março de 2019
 Suspensas decisões que aumentavam prazo de incidência de juros de mora sobre
precatórios devidos pelo Município de Porto Alegre
Segunda-feira, 25 de março de 2019
 Mantida execução provisória da pena de ex-prefeito de município do Pará

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

