Edição 81-2019 (20/5/2019 a 26/5/2019)

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).

Tema 500
Tese fixada: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência
de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso
de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016),
quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do
medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (RE 657.718, Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado no Plenário Presencial em 22.5.2019).
Tema 793
Tese fixada: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin,
julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).

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 1049 - O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada
Título: Possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade por drogaria, após a vigência da
Lei nº 13.021/2014 (RE 1.156.197, Relator Ministro Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1050 - O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada
Título: Vedação imposta às pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional de usufruir o benefício de
alíquota zero incidente sobre o PIS e a COFINS no regime de tributação monofásica (RE 1.199.021,
Relator Ministro Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1051 - O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada
Título: Obrigatoriedade, instituída por lei municipal, de implantação de ambulatório médico ou
unidade de pronto-socorro em shopping centers (RE 833.291, Relator Ministro Luis Fux).
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: Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição
Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e
exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema –
RE 1.041.210 (Tema 1010).
• O Supremo Tribunal Federal assentou que: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados
criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de
servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos
em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir 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 1052
Título: Possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de aparelhos celulares
em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato,
a clientes. (RE 1.141.756, Relator Ministro Marco Aurélio).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1053
Título: Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no
ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da EC nº 66/2010. (RE 1.167.478, Relator Ministro
Luiz Fux).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1054
Título: Controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas
ao Tribunal de Contas da União. (RE 1.182.189, 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 29/5:


Definir se as imunidades previstas nos artigos 149, § 2°, e 153, § 3°, inciso III, da Constituição
Federal são aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES.
(Tema 207 – RE 598.468, Relator Ministro Marco Aurélio).



Definir se é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL. (Tema 117 – RE 591.340 Relator Ministro Marco Aurélio).

Previsto para 30/5:


Definir se é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal
de Contas. (Tema 899 – RE 636.886, Relator Ministro Alexandre de Moraes).



Definir se o acórdão embargado incide nas alegadas omissões, contradições e obscuridades
apontadas. No julgamento do mencionado acórdão foram fixadas as seguintes teses de
repercussão geral ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de
quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a
carência de fundamento legal". Naquela ocasião, modularam-se os efeitos da decisão para "obstar
a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até
a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade em qualquer hipótese. (Tema 395 – RE
638.115 – ED, Segundos ED, Terceiros ED, Quartos ED, Quintos ED, Sextos ED, Sétimos ED, Oitavos ED,
Nonos ED, Relator Ministro Gilmar Mendes).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 24 de maio de 2019
Vedação às empresas optantes do Simples de usufruir da alíquota zero incidente sobre PIS/Cofins
é tema de repercussão geral
Quinta-feira, 23 de maio de 2019
STF fixa tese de repercussão e reafirma responsabilidade solidária de entes federados na
assistência à saúde
Quarta-feira, 22 de maio de 2019
Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento sem registro na Anvisa
Segunda-feira, 20 de maio de 2019
Inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta é tema
de repercussão geral
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

