Edição 92-2019 (2/9/2019 a 8/9/2019)

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 932
Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 932 da repercussão geral, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Em
seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente). Presidência do Ministro
Luiz Fux (Vice-Presidente). Plenário, 5.9.2019. (RE 828.040, Relator Ministro Alexandre de Moraes).

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 2/9 a 8/9.

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: 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).

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “1. A proibição ou restrição da atividade de
transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação
aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para
regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o
Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22,
XI)”. 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 1063
Título: Constitucionalidade dos arts. 5º e 18 da Lei nº 9.527/97 que conferiram aos Advogados da
União o direito a trinta dias de férias anuais. (RE 929.886, Relator Ministro Luiz Fux).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1064
Título: Condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
de defensoria pública vinculada a ente diverso. (RE 1.217.850, Relator Ministro Dias Toffoli –
Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1065
Título: Constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. (RE 1.224.327, Relator
Ministro Dias Toffoli – Presidente).
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 11/9 - manhã:


Saber se é imprescritível a pretensão de reparação civil decorrente de dano ambiental. (Tema
999 – RE 654.833, Relator Ministro Alexandre de Moraes).

Previsto para 11/9 - tarde:


Saber se o acórdão embargado incide nas alegadas omissão, contradição e obscuridade e
definir se estão presentes os pressupostos e os requisitos para a modulação de efeitos da
decisão. (Tema 32 - RE 566.622, Relator Ministro Marco Aurélio – continuação de julgamento).



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 – devolução de vista Min. Luiz Fux).



Saber se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou
terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação, com a consequente competência da Justiça Federal para o
processamento e o julgamento do feito. (Tema 1011 – RE 827.996, Relator Ministro Gilmar
Mendes).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral

Sexta-feira, 6 de setembro de 2019
Suspensa a tramitação de processos que tratam da utilização da TR para correção do FGTS
O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão, até o julgamento
do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos
vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). A medida
cautelar foi deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
Prejuízo
Na ação, apresentada em 2014, o partido Solidariedade (SDD) sustenta que a TR, a partir de 1999, sofreu uma
defasagem em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que medem a inflação. Sua pretensão, na ADI, é que o STF defina que o
crédito dos trabalhadores na conta do FGTS seja atualizado por “índice constitucionalmente idôneo”.
Cautelar
Ao deferir a medida cautelar, o ministro explicou que a questão da rentabilidade do FGTS ainda será apreciada
pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo. Barroso lembrou que o tema não teve
repercussão geral reconhecida pelo STF em recurso extraordinário, o que pode levar ao trânsito em julgado de
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.
A decisão leva em conta, ainda, diversos pedidos de cautelar apresentados nos autos da ADI, que está pautada
para julgamento em 12/12/2019.

STF reafirma jurisprudência sobre impossibilidade da concessão do reajuste de 13,23% a servidores
públicos federais
O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da impossibilidade da
concessão de reajuste a servidores pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia. De acordo
com o entendimento da Corte, a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a
servidores públicos federais sem previsão em lei viola o teor da Súmula Vinculante (SV) 37*. O tema é objeto
do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1208032, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento
de mérito no Plenário Virtual.

Sexta-feira, 5 de setembro de 2019
STF decide que empregador tem responsabilidade civil objetiva em acidentes de trabalho nas
atividades de risco
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (5), que o trabalhador que atua em
atividade de risco tem direito à indenização em razão de danos decorrentes de acidente de trabalho,
independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. Por maioria de votos, os ministros
entenderam que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco. A tese de repercussão geral será definida em uma
próxima sessão.

Segunda-feira, 2 de setembro de 2019
STF reafirma ausência do direito de guardas municipais a aposentadoria especial por atividade de risco
O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante de que os guardas civis municipais
não têm direito à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco. O tema é objeto do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1215727, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no
Plenário Virtual.

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

