Edição 112 (16/3 a 22/3/2020)

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 1081 – Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma
do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.
O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson
Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. O Tribunal,
por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de
Mello e Gilmar Mendes. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante
sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin. Não se
manifestaram os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. (RE 1.246.685, Relator
Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos
previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de
compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma
infraconstitucional que limite a jornada semanal
Tema 1082 -Direito à integralidade no pagamento de gratificação de desempenho de
natureza pro labore faciendo recebida em atividade por servidor que se aposentou no
regime do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.
O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson
Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Cármen
Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestaram os
Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. No mérito, por maioria,

reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Edson Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello, Gilmar
Mendes e Cármen Lúcia. (RE 1.225.330, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Tese: As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria
conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao
direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração
recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.

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.

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).

Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral na semana de 16/3 a
22/3/2020.

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 1083
Título: Alcance da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea e, da
Constituição Federal, em relação a suportes materiais importados e produzidos fora do
Brasil que contenham obras musicais de artistas brasileiros. (RE 1.244.302, Relator
Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1084
Título: Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de
cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica

de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. (ARE 1.245.097, Relator Ministro
Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1085
Título: Majoração de taxa tributária realizada por ato infralegal a partir de delegação
legislativa e viabilidade de o Poder Executivo atualizar os valores fixados em lei, de
acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. (ARE
1.258.934, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

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

Não haverá sessões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos dias 25 e 26 de março,
conforme decidido pelos Ministros do STF na sessão administrativa realizada em 18 de
março de 2020.

Não constam das listas de processos da sessão de 13 de março a 19 de março 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
Sexta-feira, 20 de março de 2020
Alteração regimental que permite sustentação oral em sessão virtual já está em vigor
Entrou em vigor na sexta-feira (20) a alteração regimental que possibilita a realização de
sustentação oral por meio eletrônico em processos no Supremo Tribunal Federal (STF).
A partir de agora, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a
Defensoria Pública da União, os advogados e os demais habilitados poderão encaminhar
ao Tribunal sustentações orais em áudio ou vídeo. A Emenda Regimental 53, publicada

na edição 66 do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), também prevê que, a critério do
relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, todos os processos de
competência do STF poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico.
Também na sexta-feira, foi publicada a Resolução 669, assinada pelo presidente do STF,
ministro Dias Toffoli, para alterar a Resolução 642, que trata do julgamento de processos
em lista nas sessões presenciais ou virtuais. Segundo a norma, para realizar sustentação
oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, o advogado e o
procurador deverão enviar formulário, preenchido e assinado digitalmente, juntamente
com o arquivo de sustentação oral até 48 horas antes do dia da sessão.
O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico está disponível
na página principal do site do STF. O arquivo eletrônico de sustentação oral deverá
observar o tempo regimental e o Procedimento Judiciário 10, editado pela SecretariaGeral da Presidência para regulamentar as sustentações orais virtuais e definir os
formatos de arquivos suportados e os padrões mínimos de qualidade aceitos.
A emenda regimental também permite que, nas sessões presenciais, advogados e
procuradores realizem sustentação oral por videoconferência com transmissão em
telões instalados no Plenário e nas Turmas. Os interessados deverão se inscrever
também até 48 horas antes do dia da sessão, utilizando formulário que será
disponibilizado no sítio eletrônico do STF.
A alteração regimental foi aprovada em sessão administrativa realizada na última
quarta-feira (18), em razão da necessidade de adotar medidas de prevenção ao contágio
do coronavírus. Segundo a norma, em caso de excepcional urgência, o presidente do STF
e os presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária. Os prazos
serão fixados no ato convocatório. No caso de pedido de destaque feito por qualquer
ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para
julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
Serão julgados, preferencialmente, no ambiente virtual agravos internos, agravos
regimentais e embargos de declaração, medidas cautelares em ações de controle
concentrado, referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias e demais classes
processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria
discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF. No caso de pedido de
destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao colegiado
competente (Plenário ou Turmas) para julgamento presencial.
Confira a íntegra dos normativos relacionados:
-

Emenda Regimental 53/2020
Resolução 669/2020
Resolução 642/2019 (com alterações da Resolução 669)
Procedimento Judiciário 10/2020

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

