Edição 114 (30/3 a 5/4/2020)

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 30/3 a
5/4/2020.

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.

Tema 1083 - O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada.
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

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: Competência legislativa municipal para dispor sobre a obrigatoriedade de
prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de compras por supermercados ou
similares. (Tema 525 – RE 839.950, Relator Ministro Edson Fachin).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: São inconstitucionais as leis que
obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou
embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da
Constituição). 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 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

Tema 1086
Título: Título: Permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do
Estado. (ARE 1.249.095, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
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 8 e 9 de abril,
conforme decidido pelos Ministros do STF na sessão administrativa realizada em 18 de
março de 2020.

Tribunal Pleno – sessão virtual de 3/4 a 14/4/2020


Definir se é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991. (Tema 723 – RE 761.263, Relator
Ministro Alexandre de Moraes

Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 3 de abril de 2020
Sessão virtual do Plenário iniciada nesta sexta tem as primeiras sustentações orais
enviadas por meio eletrônico
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (3) o julgamento
de 122 processos pautados para a sessão virtual que termina no próximo dia 14. No
mesmo período estão em julgamento 143 processos na Primeira Turma e 108 na
Segunda Turma do STF, nas respectivas sessões virtuais.
Essas são as primeiras sessões realizadas com a apresentação das sustentações orais de
forma eletrônica. Foram enviadas ao STF, por vídeo ou áudio, 17 manifestações de
advogados e de outras partes habilitadas na sessão virtual do Plenário.
O procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi Amaral Júnior, por exemplo,
encaminhou arquivo com sua manifestação para o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 761263, com repercussão geral reconhecida, que discute a validade
do recolhimento pelo produtor rural pessoa física (Funrural) da contribuição sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. O processo está na numa
das listas do ministro Alexandre de Moraes.
(...)
Sustentação virtual
A inovação tecnológica que permite a sustentação oral por meio de áudio ou vídeo nas
sessões virtuais do Plenário e das Turmas está prevista na Emenda Regimental 53/2020
do STF e nas Resoluções 669 e 672/2020.
Para apresentar manifestação em processos submetidos a julgamento em ambiente
eletrônico, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, os advogados e demais habilitados devem enviar o formulário de
inscrição, juntamente com o arquivo da gravação da sustentação oral, até 48 horas antes
da data de abertura da sessão.
O documento deve ser preenchido e assinado digitalmente. O formulário, também
disponível no portal do STF, deverá ser identificado com o processo, o respectivo
colegiado e o nome da parte representada. Há um formulário específico para a PGR.

O arquivo eletrônico de sustentação oral deve observar o tempo regimental, os
formatos suportados e os padrões mínimos de qualidade aceitos para áudio e vídeo.
Serão aceitos arquivos de vídeo nos formatos AVI e MP4, com no máximo 200MB. Os
arquivos de áudio devem ser em MP3 ou WAV com no máximo 10MB.
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

