Edição 97-2019 (7/10/2019 a 13/10/2019)

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 850 - Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de
direitos relacionados ao FGTS
Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 850 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: O
Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos
sociais relacionados ao FGTS. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Luiz Fux.
Presidência do Ministro Dias Toffoli, 09.10.2019. (RE 643.978, 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 7/10 a 13/10.

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 7/10 a 13/10.

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 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

Tema 1068
Título: Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri. (RE 1.235.340,
Relator Ministro Roberto Barroso).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1069
Título: Direito de autodeterminação dos testemunhas de Jeová de submeterem-se a tratamento
médico realizado sem transfusão de sangue, em razão da sua consciência religiosa. (RE 1.212.272,
Relator Ministro Gilmar Mendes).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1071
Título: Definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição
Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal,
oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.
(RE 1.050.597, Relator Ministro Edson Fachin).
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 16/10:


Definir se é possível a anulação de um ato administrativo pela Administração Pública quando
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. (Tema 839 – RE 817.338, Relator
Ministro Dias Toffoli - Presidente)



Definir qual a data de início do prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei nº
9.784/99, para que a Administração possa rever ou anular ato concessivo de aposentadoria.
(Tema 445 – RE 636.553, Relator Ministro Gilmar Mendes)

Destaques
Suspensão Nacional
Ministro Relator determina a suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1066 da
repercussão geral.
O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Tema 1066 da repercussão geral, que trata da
“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”, determinou a suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território
nacional.
O relator ainda ordenou a expedição de oficio aos Presidentes de todos os Tribunais do país
comunicando o teor da referida decisão e destacou que a comunicação aos juízos de 1º grau e às
turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham
vinculação administrativa. (RE 1.171.152)

Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 11 de outubro de 2019
Ministro determina que TRT suspenda tramitação de processo sobre horas de deslocamento
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ao Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região que suspenda a tramitação de recurso em que se discute a aplicação de norma
coletiva sobre o pagamento de horas de deslocamento do empregado (horas in itinere) até que o
Supremo julgue recurso com repercussão geral que abrange a matéria.
Suspensão nacional
Na Reclamação (RCL) 36729, a Usina Alto Alegre S/A – Açúcar e Álcool apontou descumprimento à
determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutam validade de norma coletiva
de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. A
determinação foi feita pelo ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
1121633, que deu origem ao Tema 1046 da repercussão geral.

Quinta-feira, 16 de julho de 2019
Iniciado julgamento sobre prazo para anulação de aposentadoria de servidor público pelo TCU
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na sessão desta quinta-feira (10) julgamento de
Recurso Extraordinário (RE 636553), com repercussão geral reconhecida, em que se discute se o prazo
decadencial de cinco anos previsto na lei que regula o processo administrativo no âmbito federal se
aplica ao Tribunal de Contas da União (TCU) para revisão da legalidade do ato da aposentadoria. O
julgamento foi suspenso após os votos do relator, ministro Gilmar Mendes, e do ministro Alexandre
de Moraes, no sentido contrário à aplicação do prazo ao TCU, mas garantindo ao beneficiário o direito
ao contraditório e à ampla defesa de que o prazo não se aplica à Corte de Contas, garantindo-se ao
beneficiário, no entanto o direito ao contraditório e a ampla defesa, se esse prazo for ultrapassado.
Suspenso julgamento sobre revisão de anistia a cabos da Aeronáutica
Com cinco votos para cada corrente, foi suspenso o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 817338,
com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a possibilidade de revogação, por meio de ato
administrativo, das anistias concedidas a cabos da aeronáutica atingidos por portaria de 1964 do
ministro da Aeronáutica que estabeleceu prazo máximo de permanência em serviço para cabos não
concursados. O julgamento, iniciado ontem (9), aguarda o voto de desempate do ministro Luiz Fux.

Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
MP tem legitimidade para propor ação civil pública em demandas sobre FGTS
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira (9), o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) fixou tese de repercussão geral para assentar que o Ministério Público tem legitimidade
para propor ação civil pública em defesa de direitos sociais relativos ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). O entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
643978, interposto pela Caixa Econômica Federal (CEF), de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

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

