TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
REPERCUSSÃO INEXISTENTE
Quantidade: 16

Repercussão Geral
Número
103

Processo Palavras-Chave

Descrição STF

589490 Tema nº 103 - Assistência - Judiciária - Pessoa Jurídica

181

598365 Tema nº 181 - Pressupostos - Admissibilidade Recursos - Cortes

182

742460 Tema nº 182 - Fundamentação - Fixação - Pena-base

183

747522 Tema nº 183 - Princípio insignificância - Atipicidade
conduta - Matéria infraconstitucional

188

759421 Tema nº 188 - Assistência - Judiciária - Pessoa - Física

205

754008 Tema nº 205 - Progressão - Regime - Exame
Criminológico

318

800074 Tema nº 318 - Requisitos - MS - Pressupostos Admissibilidade

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXIV, LV e
LXXIV, da Constituição Federal, se é exigível, ou não, a comprovação da
insuficiência de recursos para o deferimento do benefício da assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas.
Recurso extraordinário em que se discutem, à luz do art. 5º, incisos II,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, os pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5°, XLVI, e 93, IX, da
Constituição Federal, a adequação, ou não, de valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
Agravo instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV, LV e LIV, da
Constituição da República, o reconhecimento, ou não, da aplicação do
princípio da insignificância ao crime de posse de substância entorpecente
para uso próprio
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos. 5º, II, XXXV e LXXIV,
da Constituição Federal, a legalidade, ou não, de denegação do benefício
da justiça gratuita, prevista na Lei nº 1.060/50, não obstante a existência
de declaração do interessado, atestando a sua impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 5°, II, da Constituição da
República, os requisitos para a concessão de progressão de regime à luz
da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº
10.792/2003, em especial com relação à realização de exame criminológico (exigência de avaliação social e psicológica do apenado).
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV; LV; LXIX; e
148, da Constituição Federal, o cabimento, ou não, de mandado de
segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade
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Repercussão Geral
Número
389

Processo Palavras-Chave

Descrição STF

826496 Tema nº 389 - Incidência - Taxas - Custas - Lei
Estadual

398

836810 Tema nº 398 - Anulação - Sentença - Contradição Incoerência

424

639228 Tema nº 424 - Produção - Provas - Processo - Judicial

433

640671 Tema nº 433 - Competência - Juizado - Prova Complexa

660

748371 Tema nº 660 - Violação - Contraditório - Ampla
Defesa - Extensão

734

657871 Tema nº 734 - Retroatividade - Lei - Mais Benéfica

Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 2º; 25; 98, § 2º; 25;
98, §2º; 99; 135; 145, II; e 150, I, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que condenou o Estado
do Rio Grande do Sul ao pagamento de custas processuais, afastando a
isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por leis
daquela unidade federativa.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, LXXVIII, 30, I e II,
e art. 37, IX, da Constituição Federal, a contrariedade, ou não, de
acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, com os dispositivos constitucionais indicados.
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em
que se discute, à luz do art. 5, LV, da Constituição Federal, suposta
violação do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz
indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial.
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em
que se discute, à luz do art. 5º, LV, da Constituição Federal, a
competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a
produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida
ao Poder Judiciário.
Agravo de decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se
discute, à luz do art. 5º, II e LV, da Constituição federal, o cerceamento
de defesa da parte ora agravante decorrente da ausência de intimação,
para que se manifestasse acerca dos cálculos relativos à purgação da mora
na alienação fiduciária, requerida, nos termos do art. 3º, § 2º, do
Decreto-Lei 911/1969, pelo devedor fiduciante. [-]
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI e XL, da
Constituição federal, a possibilidade de aplicação retroativa de lei posterior
mais benéfica em relação à sanção de natureza administrativa aplicada,
consistente na suspensão da habilitação para dirigir em razão do
cometimento de infração de trânsito, considerando a superveniência da
Lei 11.334/2006, que alterou a redação do artigo 218 do Código de
Trânsito Brasileiro, reduzindo a gravidade da infração praticada, bem como
a penalidade a ela aplicável.
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Repercussão Geral
Número
895

Processo Palavras-Chave

Descrição STF

956302 Tema nº 895 - Jurisdição - Inafastabilidade - Óbices Processuais

929

983765 Tema nº 929 - Possibilidade - Compensação Confissão - Reincidência

978

1056610 Tema nº 978 - Honorários - Dativo - Processo - Penal

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, a ocorrência, ou não, de ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais
intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.
Recurso extraordinário no qual se discute, com fundamento nos arts. 2º;
5º, inc. XLVI; e 22, inc. I; da Constituição da República, a interpretação
do art. 67 do Código Penal quanto à possibilidade de compensação entre
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inc. LV, e
37, caput e inc. X, da Constituição da República, a fixação de honorários
advocatícios do defensor dativo a partir da tabela de valores do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme previsto no § 1º
do art. 22 da Lei n. 8.906/1994.
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