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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 19
Tese fixada: O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores
públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o
Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais
não propôs a revisão.
(RE 565.089, Relator Ministro Marco Aurélio, tese fixada no Plenário Presencial em 25.9.2019).

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 1065 - O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a
matéria.
Título: Constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. (ARE 1.224.327, Relator
Ministro Dias Toffoli – Presidente).
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: Modulação dos efeitos do acórdão de mérito da repercussão geral – (Tema 149
– RE 594.435 - ED, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes).
• Modulação do acórdão de mérito: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração para
efeitos de modulação do acórdão para manter, na Justiça do Trabalho, até final execução, todos os
processos desta matéria em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do
julgamento do recurso extraordinário (24/5/2018), nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Veja o inteiro teor.

Acórdão publicado: Autonomia de instâncias. Possibilidade de responsabilização penal e política
administrativa (DL 201/1967) simultânea à por ato de improbidade administrativa, devidamente
tipificado na Lei 8.429/92. – (Tema 576 – RE 976.566, Relator Ministro Alexandre de Moraes).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: O processo e julgamento de prefeito municipal por
crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade
administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. 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 1066
Título: Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro
Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do
benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo. (RE 1.171.152, Relator Ministro
Alexandre de Moraes).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1067
Título: Inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. (RE 1.233.096,
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 3/10:


Definir se o acórdão embargado incidiu na alegada omissão apontada nos primeiros embargos
declaratórios e verificar se estão presentes os pressupostos e requisitos para a modulação de
efeitos do acórdão atacado requeridos nos segundos, terceiros e quartos embargos de
declaração. No julgamento do mencionado acórdão foi fixada a seguinte tese de repercussão
geral: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Tema 810 – RE 870.947 - ED,
Segundos ED, Terceiros ED e Quartos ED, Relator Ministro Luiz Fux).



Saber se é constitucional o art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acrescentou o
art. 1º-B à Lei nº 9.494/97, que ampliou o prazo da fazenda pública para oposição de embargos
à execução.. (Tema 137 – RE 590.871, Relator Ministro Edson Fachin)



Saber se é possível limitar-se a condenação à data da edição da Lei 8.112/90, sem ofensa à coisa
julgada, em razão da alegada ausência de competência jurisdicional residual da Justiça do
Trabalho.Saber se o título judicial em questão é inexigível, na forma do § 5º do artigo 884 da
CLT. (Tema 106 – RE 590.880, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)

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

Quarta-feira, 25 de setembro de 2019
STF começa a julgar recurso sobre reconhecimento de duas uniões estáveis para rateio de pensão
O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1045273, com
repercussão geral reconhecida, em que se discute a possibilidade de reconhecimento de união estável
e de relação homoafetiva concomitantes para fins de rateio de pensão por morte. O julgamento,
iniciado na sessão extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira (25), foi suspenso por pedido
de vista do ministro Dias Toffoli, presidente do STF.
Julgamento de prefeito por crime de responsabilidade não impede instauração de ação de
improbidade
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade
não impede sua responsabilização civil pelos mesmo atos de improbidade administrativa. Por unanimidade, os
ministros entenderam que, como as instâncias penal e civil são autônomas, a responsabilização nas duas esferas
não representa duplicidade punitiva imprópria.

Revisão anual de vencimentos não é obrigatória, mas Executivo deve justificar
Por maioria de votos (6 a 4), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão
extraordinária da manhã desta quarta-feira (25), que o Executivo não é obrigado a conceder revisões
gerais anuais no vencimento de servidores públicos. No entanto, o chefe do Executivo deve apresentar,
nesse caso, uma justificativa ao Legislativo. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário
(RE) 565089, com repercussão geral reconhecida, ao qual foi negado provimento.
O processo discutia o direito de servidores públicos do Estado de São Paulo a indenização por não
terem sido beneficiados por revisões gerais anuais em seus vencimentos, medida prevista no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal.
Segunda-feira, 23 de setembro de 2019
STF vai decidir validade de regra que fixa em 30 dias as férias dos advogados da União
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se as férias de 30 dias anuais se aplicam aos membros da AdvocaciaGeral da União (AGU). A controvérsia é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 929886, que teve repercussão
geral reconhecida pelo Plenário Virtual. No recurso, a Associação Nacional dos Advogados da União (Anauni)
contesta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que julgou constitucional dispositivos da Lei
9.527/1997 que delimitam esse direito

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

