
 
Edição 107 (3/2 a 9/2/2020) 

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 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 22 - Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a 

processo criminal. 

Julgado mérito de tema com repercussão geral  

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 22 da repercussão geral, negou provimento 

ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre 

de Moraes. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: " Sem previsão constitucionalmente 

adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que 

restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação 

penal". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, por motivo de licença médica, o 

Ministro Celso de Mello. Plenário, 5.2.2020. (RE 560.900, Relator Ministro Roberto 

Barroso). 

  
 

Tema 503 - Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por 

meio do instituto da desaposentação. 

Embargos de declaração acolhidos parcialmente e modulado os efeitos da decisão 

O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, para 

assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de 

decisão judicial, até a proclamação do resultado deste julgamento, e alterou a tese de 

repercussão geral, que ficou assim redigida: "No âmbito do Regime Geral de Previdência 

Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
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havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, 

sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91", vencidos os Ministros 

Edson Fachin, que acolhia os embargos em maior extensão, e o Ministro Marco Aurélio, 

que já havia votado no sentido de acolher os embargos apenas para prestar 

esclarecimentos, sem eficácia modificativa. Em seguida, o Tribunal, por maioria, decidiu 

preservar as hipóteses relativas às decisões transitadas em julgado até a data deste 

julgamento. Ficaram vencidos quanto às decisões transitadas em julgado os Ministros 

Dias Toffoli (Presidente e Relator), Gilmar Mendes e Luiz Fux. Quanto à fixação do 

marco temporal do trânsito em julgado, ficaram vencidos os Ministros Alexandre de 

Moraes, Roberto Barroso e Cármen Lúcia, que fixavam a data de 27.10.2016. Na 

votação desses pontos, o Ministro Marco Aurélio reafirmou seu voto no sentido de que 

acolhera os embargos apenas para prestar esclarecimentos, sem eficácia modificativa, 

ficando, portanto, vencido. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. 

Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 6.2.2020. 

(RE 661.256 – ED, Relator Ministro Roberto Barroso).    

 

 
 

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 3/2 a 9/2/2020.  

 

 

 

 

 
 

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: Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e 

da base de cálculo negativa da CSLL. (Tema 117 – RE 591.340, Relator Ministro Marco 

Aurélio).  

• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: É constitucional a limitação do 

direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da 

CSLL. Veja o inteiro teor. 
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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 1075 

Título: Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na 
ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial 
do órgão prolator. (RE 1.101.937, Relator Ministro Alexandre de Moraes). 

Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  

 

Tema 1076 

Título: Responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade 
Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou negativa de 
entrega de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela 
entidade de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente. (RE 
1.187.342, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente). 

Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  

 

Tema 1077 

Título: Competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
para fiscalizar o trânsito nas rodovias e estradas federais e, nesse âmbito, aplicar 
penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). (ARE 1.212.967, Relator 
Ministro Dias Toffoli - Presidente). 
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  

 

Tema 1078 

Título: Exigibilidade de verba por lotação em unidade estratégica (adicional de 
fronteira), prevista na Lei nº 12.855/13, enquanto não houver regulamentação da 
norma pelo Poder Executivo Federal. (ARE 1.247.767, Relator Ministro Dias Toffoli - 
Presidente). 

Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  

 

Tema 1079 

Título: Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela 
Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de 
condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool. 
(RE 1.224.374, Relator Ministro Luiz Fux). 

Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  
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Paradigmas da repercussão geral incluídos na agenda de julgamento do Plenário desta 
semana, sujeito a alterações (acesse o calendário de julgamento). 

 

 

Previsto para 12/2/2020:  

  Saber se as contribuições sociais incidem sobre as receitas decorrentes de 

exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras ("trading companies"). 

(Tema 674 – RE 759.244, Relator Ministro Edson Fachin). 
 

 Saber se o Estado tem responsabilidade por danos decorrentes de omissão no 

dever de fiscalizar o comércio de fogos de artifício, cujo proprietário requerera licença 

de funcionamento e recolhera a taxa específica. (Tema 366 – RE 136.861, Relator 

Ministro Edson Fachin). 
 

 Saber 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). 
 

 Saber se suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional 

condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor ofende o direito 

constitucional ao trabalho. (Tema 486 – RE 607.107, Relator Ministro Roberto Barroso). 
 

 

 

Não constam das listas de processos da sessão de 14 a 20 de fevereiro do Plenário Virtual 
do Supremo Tribunal Federal questões relacionadas à repercussão geral.  
 
 

 

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

 

Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 

Plenário decide que aposentados que receberam benefício por desaposentação não 
precisam devolver o valor  
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (6), definiu 
que os aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que tiveram o 
direito à desaposentação ou à reaposentação reconhecido por decisão judicial definitiva 
(transitada em julgado, da qual não é mais possível recorrer) manterão seus benefícios 
no valor recalculado. Em relação às pessoas que obtiveram o recálculo por meio de 
decisões das quais ainda cabe recurso, ficou definido que os valores recebidos de boa-
fé não serão devolvidos ao INSS. Entretanto, os benefícios voltarão aos valores 
anteriores à data da decisão judicial. (...) 

Os ministros também reformularam a tese de repercussão geral firmada no julgamento 
dos REs unicamente para incluir o termo reaposentação. Desta forma, a nova tese é a 
seguinte: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode 
criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do 
direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 
18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”. 

 

STF começa a julgar ações sobre imunidade tributária na exportação de produtos via 
trading companies  

Na sessão desta quarta-feira (6), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o 
julgamento conjunto de dois processos que discutem assuntos semelhantes sobre a 
imunidade tributária na exportação de produtos. A análise do tema deve ser retomada 
na próxima semana na sessão plenária do dia 12/2. (...) 

O Recurso Extraordinário (RE) 759244 diz respeito ao alcance da imunidade tributária 
de exportadores que vendem no mercado externo por meio de tradings. No RE, que 
trata de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida, a Corte deve avaliar 
se, nesse caso, as operações estão sujeitas à incidência de contribuições sociais. 

 

Plenário aprova tese que proíbe edital de barrar candidato que responde a processo 
criminal  

Na sessão desta quinta-feira (6), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, 
por maioria de votos, a tese decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
560900, com repercussão geral reconhecida, realizado na sessão de ontem, quando os 
ministros reconheceram a inconstitucionalidade da exclusão de candidato de concurso 
público que esteja respondendo a processo criminal. 

 

A tese aprovada, proposta pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso, é a seguinte: 
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a 
cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo 
simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 

 

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 

Relatório de Atividades: STF reconhece repercussão geral em 41 novos temas em 2019  

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, no ano passado, a existência de 
repercussão geral em 41 novos temas, o que corresponde a um aumento de 28% em 
relação a 2018. No mérito, os ministros do STF julgaram 31 temas, representando 11% 
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a mais do que em 2018. Desses, 7 casos referiam-se a reafirmação de jurisprudência. Os 
dados integram o Relatório de Atividades 2019, divulgado na abertura do Ano Judiciário 
pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. 

Desde a Emenda Regimental 21/2007, o STF analisou 1.068 temas de repercussão geral. 
Foi reconhecida a existência do instituto em 730 temas e em outros 338 a repercussão 
geral foi negada. Desde então, o STF julgou no mérito 419 temas, restando pendentes 
311, que aguardam deliberação. 

 

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 

STF quer ouvir especialistas em audiência pública sobre Marco Civil da Internet  

O presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministros Dias 
Toffoli e Luiz Fux, promovem audiência pública nos dias 23 e 24/3. Os interessados em 
se manifestar devem realizar inscrição até o dia 2/3 pelo e-mail mci@stf.jus.br expondo 
os pontos que defenderão e indicando os nomes dos representantes. 

O evento subsidiará a Corte com conhecimento especializado necessário para 
julgamento com repercussão geral dos Recursos Extraordinários 1057258 e 10373961. 
Eles tratam do dever de empresa hospedeira de fiscalizar o conteúdo publicado e da 
necessidade de ordem judicial para exclusão de conteúdo ofensivo publicado por 
terceiros. 

 

 

 
 

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