Edição 87-2019 (1º/8/2019 a 4/8/2019)

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 1º/8 a 4/8.

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 1º/8 a 4/8.

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 1º/8 a 4/8.

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).

Não há temas em julgamento no Plenário Virtual no período de 1º/8 a 4/8.

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 7/8 (manhã):


Definir se os empregados da Fundação Padre Anchieta têm direito à estabilidade excepcional de
que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Tema 545 – RE 716.378,
Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).

Previsto para 7/8 (tarde):


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 ofende a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações telefônicas o acesso da
autoridade policial, sem autorização judicial, à agenda telefônica e ao registro de chamadas em
aparelho celular encontrado fortuitamente no local do crime. (Tema 977 – ARE 1.042.075, Relator
Ministro Dias Toffoli - Presidente).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 24 de julho de 2019
STF reconhece repercussão geral em 27 temas no primeiro semestre de 2019
Sexta-feira, 16 de julho de 2019
Presidente do STF determina suspensão nacional de processos sobre compartilhamento de dados
fiscais sem autorização judicial
A decisão do ministro Dias Toffoli foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 1055941,
com repercussão geral reconhecida, interposto contra acórdão do TRF-3 que anulou ação
penal diante do compartilhamento de dados pela Receita Federal com o Ministério Público.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, determinou a
suspensão nacional de todos os processos judiciais em andamento no país que versem sobre
o compartilhamento, sem autorização judicial e para fins penais, de dados fiscais e bancários
de contribuintes. A questão está em discussão no Recurso Extraordinário (RE) 1055941, com
repercussão geral reconhecida (Tema 990), que foi incluído na pauta de julgamentos do
Plenário do dia 21 de novembro. O processo tramita em segredo de justiça.
Pela decisão do ministro Dias Toffoli, ficam ainda suspensos, em todo o território
nacional, inquéritos e procedimentos de investigação criminal atinentes aos Ministérios
Públicos Federal e estaduais que foram instaurados sem a supervisão do Poder Judiciário e
de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e
controle (Fisco, Coaf e Bacen).

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

