Edição 98-2019 (14/10/2019 a 20/10/2019)

O periódico “Repercussão Geral em pauta”, elaborado pelo Núcleo de 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 839 - a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto
constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial
previsto na Lei nº 9.784/1999. b) Saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar
atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.
Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 839 da repercussão geral, deu provimento aos recursos
extraordinários para, reformando o acordão impugnado, denegar a segurança ao impetrante, ora
recorrido, nos termos do voto do Relator. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de
anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
Presidência do Ministro Dias Toffoli, 16.10.2019. (RE 817.338, Relator Ministro Dias Toffoli Presidente).

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 1067 - O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão
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

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.

Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral no período de 14/10 a 20/10.

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 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

Tema 1072
Título: Possibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável
homoafetiva, cuja companheira engravidou após procedimento de inseminação artificial. (RE
1.211.446, Relator Ministro Luiz Fux).
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).

Não constam do calendário de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal questões
relacionadas à repercussão geral nas sessões dos dias 23 e 24 de outubro.

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 18 de outubro de 2019
Ministro determina suspensão de processo que discute turnos alternantes de trabalho na Fiat
Chrysler
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a tramitação de um processo na
Justiça do Trabalho em que se discute a validade de cláusula de acordos coletivos de trabalho
celebrados entre a FCA – Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e o Sindicato dos Metalúrgicos que
estabelece turnos alternantes de trabalho. Ao deferir medida liminar na Reclamação (RCL) 37269, o
ministro suspendeu também os efeitos de decisão da 4ª Vara do Trabalho de Betim (MG) que havia
marcado para junho de 2020 uma audiência de conciliação no processo.
(...)

Em sua decisão, o ministro Fux assinala que a matéria discutida na ação está diretamente relacionada
ao Tema 1046 da repercussão geral e, por isso, a determinação de suspensão nacional alcança esse
processo. Segundo ele, a ordem de suspensão torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da
Justiça, ocorrida em 1º/8/2019 – antes, portanto, da decisão do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Betim,
proferida em 17/9/2019. “Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez
que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja
julgado o mérito do recurso”, concluiu.
Quarta-feira, 16 de outubro de 2019
STF julga constitucional revisão de anistia concedida a cabos da Aeronáutica
Por seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a
possibilidade de revogação das anistias concedidas a cabos da aeronáutica atingidos por portaria do
ministro da Aeronáutica que, em 1964, estabeleceu prazo máximo de permanência em serviço para
cabos não concursados. De acordo com a decisão, porém, é garantido ao anistiado a defesa
administrativa e a não devolução das verbas recebidas de boa-fé.
A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 817338, com repercussão geral
reconhecida, concluído nesta quarta-feira (16) com o voto de desempate do ministro Luiz Fux, que
acompanhou o entendimento do relator do RE, ministro Dias Toffoli. De acordo com Fux, o decurso do
prazo decadencial de cinco anos não é obstáculo para que a administração pública reveja atos que
preservem situações inconstitucionais.
Segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Possibilidade de candidaturas sem filiação partidária será discutida em audiência pública
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou audiência pública para
o dia 9/12 para discutir a constitucionalidade das candidaturas avulsas (sem filiação partidária) em
eleições. A matéria é tema de Recurso Extraordinário (RE) 1238853, com repercussão geral
reconhecida.
Segundo o relator, o tema extrapola os limites jurídicos e, por isso, é importante dar voz às instituições
e partidos políticos, aos movimentos sociais, às associações de direito eleitoral e a políticos,
acadêmicos e especialistas para que o STF conheça pontos de vista diferentes sobre a questão. Entre
os pontos a serem discutidos estão as dificuldades práticas relacionadas à implementação das
candidaturas avulsas e os impactos da adoção dessa possibilidade sobre o princípio da igualdade de
chances, sobre o sistema partidário e sobre o regime democrático.

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

