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Ofício n.º 233/2019/NUGEP/VQS
Cuiabá, 06 setembro de 2019.
Ao Excelentíssimo Senhor
Leonardo Pio da Silva Campos
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
Assunto : Reconhecimento de Repercussão Geral e Mérito- TEMA 1057/STF e
1059/STF

Em atenção ao princípio da cooperação, comunico a Vossa
Excelência, para que seja informado aos associados da OAB/MT, que o Supremo
Tribunal Federal na sessão do plenário Virtual iniciada em 09/08/2019 e finalizada
em 29/08/2019 reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria
discutida nos Recursos Extraordinários 1215727/SP e 1219067/SP nos termos do
artigo 1.035, §3º do Código de Processo Civil e, no mérito reafirmou a jurisprudência
dominante sobre a matéria.
As questões submetidas a julgamento foram cadastradas
como TEMA 1057 e 1059 na base de dados do Supremo Tribunal Federal e consiste
na discussão das seguintes matérias:
TEMA 1057 - Concessão de aposentadoria especial a
guarda civil municipal com base no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição
Federal, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para
servidores que exerçam atividades de risco.
TEMA 1059 - Concessão de diferenças salariais aos
servidores do Município de Mogi Guaçu por decisão judicial em razão da
incorporação
de valores a seus vencimentos
determinada
pelas Leis
Complementares
Para maiores informações, consulte o link da página do STF
temas
com
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
determinação de repercussão nacional.
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Senhor Presidente,
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_____________________________________________________________________________
Atenciosamente,
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
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Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Presidente da Comissão Gestora do NUGEP

