Edição 113 (23/3 a 29/3/2020)

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).

Não foram fixadas teses no Plenário do Supremo Tribunal Federal no período de 23/3 a
29/3/2020.

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.

Não foram finalizados temas no Plenário Virtual no período de 23/3 a 29/3/2020.

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).

Acórdão publicado: Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras
(“trading companies”). (Tema 674 – RE 759.244, Relator Ministro Edson Fachin).

• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: A norma imunizante contida no inciso
I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária. Veja o inteiro teor.

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 1° e 2 de abril,
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 27 de março a 2 de abril 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
Quarta-feira, 25 de março de 2020
Acumulação de cargos prevista na Constituição está sujeita apenas à compatibilidade
de horários
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual, reafirmou
jurisprudência sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos
prevista na Constituição Federal caso haja compatibilidade de horários, ainda que a
jornada semanal seja limitada por norma infraconstitucional. A decisão se deu na análise
do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1246685, que teve repercussão geral
reconhecida (Tema 1081).
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

