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MÉRITO DA REPERCUSSÃO 
GERAL - JULGAMENTOS

2NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES -NUGEP

TEMA 1.166

RE 1.265.564 Relator: Min. Luiz Fux - Presidente

Título: Competência para processar e julgar ação trabalhista
contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças
salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas
à entidade previdenciária.

Foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas
quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a
entidade de previdência privada a ele vinculada.”

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1166&numeroTemaFinal=1166&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5891647
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MÉRITO DA REPERCUSSÃO 
GERAL – ACÓRDÃOS 
PUBLICADOS 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES -NUGEP

Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral no período de 30/8 a
5/9/2021.



MÉRITO DA REPERCUSSÃO 
GERAL - TEMAS COM 
TRÂNSITO EM JULGADO
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TEMA 849

RE 738.481 Relator: Min. Edson Fachin

Título: Competência municipal para legislar acerca da
obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos
edifícios e condomínios.

TEMA 1.075

RE 1.101.937 Relator: Min. Alexandre de Moraes

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.

TEMA 1.103

ARE 1.267.879 Relator: Min. Roberto Barroso

Título: Possibilidade dos pais deixarem de vacinar os seus
filhos, tendo como fundamento convicções filosóficas,
religiosas, morais e existenciais.

TEMA 1.151

ARE 1.321.554 Relator: Min. Luiz Fux - Presidente

Título: Inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro
e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), e do PIS/Cofins-Importação.

TEMA 1.154

RE 1.304.964 Relator: Min. Luiz Fux - Presidente

Título: Competência da Justiça Federal para processar e
julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de
instituições de ensino superior privadas.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=849&numeroTemaFinal=849&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4378197
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1075&numeroTemaFinal=1075&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5336275
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1103&numeroTemaFinal=1103&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5909870
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1151&numeroTemaFinal=1151&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6153435
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1154&numeroTemaFinal=1154&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6073774
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ARE 1.327.963 Manifestação do Relator Placar do julgamento

ARE 1.314.490 Manifestação do Relator Placar do julgamento

Título: Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a
parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de
aplicações financeiras.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES -NUGEP

Data prevista para o fim do julgamento: 9/9/2021

Título: Progressão de regime de pessoas condenadas por crime
hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a
publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Data prevista para o fim do julgamento: 16/9/2021

TEMA  1.168

TEMA  1.169

RE 1.317.982

Manifestação do Relator Placar do julgamentoRE 1.307.053

Manifestação do Relator Placar do julgamento

Título: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema
810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente
índice diverso.

Data prevista para o fim do julgamento: 23/9/2021

Título: Possibilidade de investigado em inquérito policial ou de réu
em ação penal em andamento, não transitada em julgado, realizar
matrícula e participar de curso de reciclagem de vigilantes.

Data prevista para o fim do julgamento: 23/9/2021

TEMA  1.170

TEMA  1.171

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6180884
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=ARE%201327963&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1169
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6196529
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9564948
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1168
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1168&numeroTemaFinal=1168&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1169&numeroTemaFinal=1169&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6137386
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9581643
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1171
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6085035
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9576710
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1170
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1170&numeroTemaFinal=1170&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1171&numeroTemaFinal=1171&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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TEMA  1.164

RE 1.316.010 Manifestação do Relator Placar do julgamento

Título: Saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no
certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito
subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de
vagas previsto em edital de concurso.

Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada.

TEMA  1.165

RE 1.325.433 Manifestação do Relator Placar do julgamento

Título: Saber se a perda da condição de militar obsta o seguimento
da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o
recebimento da denúncia.

Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional.

TEMA  1.167

ARE 1.314.490 Manifestação do Relator Placar do julgamento

Título: Definição do momento de incidência do teto remuneratório
do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no
artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional 41/2003.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1164&numeroTemaFinal=1164&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6128716
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9555253
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1164
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1165&numeroTemaFinal=1165&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6170626
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9551105
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1165
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1167&numeroTemaFinal=1167&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6122934
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9565646
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=1167
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Evento será realizado entre os dias 22 e 24 deste mês de forma
virtual, com o objetivo de ampliar a integração dos tribunais
brasileiros quanto ao tema.

STF promove o III Encontro Nacional sobre Precedentes
Qualificados

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES -NUGEP

03/09/2021

STF definirá elementos necessários para condenação
por crime de redução a condição análoga à de escravo

A matéria teve repercussão geral reconhecida em caso de
fazendeiro absolvido do delito.

03/09/2021

STF vai decidir se servidor admitido sem concurso
antes da Constituição de 1988 tem os mesmos direitos
dos efetivos

A matéria, discutida em recurso interposto pelo Estado do Acre,
teve repercussão geral reconhecida.

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472555&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472397&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472106&ori=1


PAUTAS DO PLENÁRIO 
PRESENCIAL

Paradigmas da repercussão geral incluídos no calendário de julgamento do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (sujeito a alterações): 
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Previsto para 8/9/2021

TEMA 
1.031

RE 1.017.365

Título: Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações
de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das
regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.

Relator: Ministro Edson Fachin

Previsto para 8/9/2021

TEMA 
554

RE 677.725

Título: Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de
parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho
Nacional de Previdência Social.

Relator: Ministro Luiz Fux - Presidente

http://www.stf.jus.br/portal/pauta/pesquisarCalendario.asp
http://portal.stf.jus.br/pauta/pesquisarCalendario.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1043313&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1031&numeroTemaFinal=1031&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5109720
http://portal.stf.jus.br/pauta/pesquisarCalendario.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1043313&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=677725&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4216984


PAUTAS DAS SESSÕES VIRTUAIS
DO PLENÁRIO

Paradigmas da repercussão geral incluídos no calendário de julgamento do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (sujeito a alterações): 

Tribunal Pleno – Sessão Virtual de 3/9/2021 a 14/9/2021
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Não há processos paradigmas da repercussão geral incluídos no calendário de
julgamento do Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal no período de 3/9
a 14/9/2021.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES -NUGEP

http://www.stf.jus.br/portal/pauta/pesquisarCalendario.asp

