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Fixação de regime menos gravoso: princípio da insignificância e
Tese: I) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu
reincidência. A Primeira Turma, por maioria, concedeu ordem de
prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo,
para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual
semiaberto a condenado reincidente por crime de furto simples [CP, art.
poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela
via administrativa; II) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento
e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou
de nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero'; III) Nas certidões
a aplicação do regime aberto com base no princípio da insignificância,
do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada
considerado o objeto furtado ter sido apenas uma garrafa de licor. Para o
a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio
colegiado, o regime semiaberto é o mais plausível para o paciente. De um
interessado ou por determinação judicial; IV) Efetuando-se o procedimento
lado, o regime fechado deve ser afastado. Por outro, o aberto não beneficia
pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a
condenado reincidente, uma vez que esse regime pode se tornar um incentivo
requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a
à criminalidade, mais ainda em cidades menores, onde o furto é, via de
alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes,
regra, perpetrado no mesmo estabelecimento. A reincidência delitiva do
Sustentação
paciente, que praticou o quinto furto em pequeno município, eleva a
oral do Defensor Público Federal Carlos Eduardo Barbosa Paz, pelo amicus
gravidade subjetiva de sua conduta. Vencido o ministro Marco Aurélio
curiae Defensoria Pública da União
(relator), que denegou a ordem, por entender que o regime menos gravoso
não pode beneficiar condenado reincidente, nos termos do art. 33 (2) e
TEMA 262: Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil
parágrafos do CP. Vencidos em menor extensão os ministros Roberto Barroso
pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar
e Rosa Weber, que fixaram o regime aberto, por considerarem que a
medicamentos a portadores de certas doenças.
reincidência não impede o reconhecimento do princípio da insignificância.
Tese: "O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil
(INFORMATIVO STF Nº 910) (grifo nosso) DECISÃO PROFERIDA NO HC
pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença"
136385, EM 07/08/2018. ACÓRDÃO AINDA NÃO PUBLICADO Impetrado pelo
Defensor Público Federal Anginaldo Oliveira Vieira
TEMA 345 - Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde SUS das despesas
com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde.
TEMAS DE INTERESSE COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA
qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais
TEMA 761 - Possibilidade de alteração de gênero no assento de registro
custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a
civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de
ampla defesa, no âmbito ad
redesignação de sexo.
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TEMA 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da
reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado
empresa.
em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC
10-08-2018 ) (grifo nosso) Recurso extraordinário interposto pela Defensora
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
Pública Federal Alice Arraes de Souza Rodrigues
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
TEMA 988 - Possibilidade de desoneração do estrangeiro com residência
permanente no Brasil em relação às taxas cobradas para o processo de
Tema 897 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em
regularização migratória.
face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa.
REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA. Segue ementa do acórdão:
ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXAS.
REGISTRO DE PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS NO PAÍS. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS LXXVI E LXXVII, DA CRFB/88, C/C ART. 1º DA LEI
TEMAS DE INTERESSE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
FEDERAL 9.265 DE 1996. ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE
CIDADANIA. CONTEÚDO E ALCANCE DO TERMO. ESTADO CONSTITUCIONAL
TEMA 1002 - Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria
DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 145, §1º, DA
Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.
CRFB/88). RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES.
REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA. Segue ementa do acórdão:
MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
CONSTITUCIONAL. (RE 1018911 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em
honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se
15/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 23-03-2018 PUBLIC 26vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a
03-2018 ) Recurso extraordinário interposto pela Defensora Pública Federal
condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Lígia Prado da Rocha
Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a
TEMA 989 - Discussão sobre a constitucionalidade do art. 233 do Código
repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito,
Penal (Praticar ato obsceno em local público, ou aberto ou exposto ao
paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº
público) por suposta afronta ao princípio da reserva legal (art. 5º, inc.
80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias
XXXIX, da Constituição da República) no que se refere à taxatividade do
Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que
tipo penal descrito.
justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional
REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA. Segue ementa do acórdão:
relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral
DO ART. 233 DO CP. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. QUESTÃO JURÍDICA QUE

