Edição 118 (27/4 a 3/5/2020)

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 1090 - Direito de férias de sessenta dias por ano aos Procuradores da Fazenda Nacional.
O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário da União, de modo
a negar o direito a férias de 60 (sessenta) dias aos Procuradores da Fazenda, julgou
prejudicados os agravos internos e demais recursos interpostos pelas partes, confirmou
a tutela cautelar e julgou procedente o pedido formulado na AC 3.806, e, ao final,
reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional constante do recurso
extraordinário e fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Os Procuradores da
Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da
legislação constitucional e infraconstitucional vigentes", nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso. Falou, pelo
recorrido, o Dr. Hugo Mendes Plutarco. Não participou deste julgamento, por motivo de
licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res.
642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020. (RE 594.481, Relator
Ministro Roberto Barroso).
Tese: Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60
(sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes.
Tema 546 - Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de
passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos.
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei
Distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, excetuado o § 7º,
no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços
públicos e demais encargos”, julgou improcedente o pedido formulado na inicial desta
ação anulatória. Deixou de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da lei nº
9.099/1995, nos termos do voto do relator. Em seguida, por unanimidade, fixou-se a

seguinte tese: “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude
considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a
liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais
encargos decorrentes de infração”. (RE 661.702, Relator Ministro Marco Aurélio).
Tema 941 - Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo
disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do
condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na
presença do ministério público ou defensor.
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 941 da repercussão geral, deu provimento
ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Foi fixada a seguinte
tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação
realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de
falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE 972.598, Relator Ministro Roberto
Barroso).

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 27/4 a 3/5/2020.

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: Ausência de direito a indenização pelo não-encaminhamento de projeto
de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. (Tema 19 – RE 565.089,
Relator Ministro Marco Aurélio).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: O não encaminhamento de projeto
de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37
da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto,
pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Veja
o inteiro teor.
Acórdão publicado: 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. ( Tema 1082 – RE 1.225.330, Relator

Ministro Dias Toffoli - Presidente).

• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte 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. Veja o inteiro teor.

Acórdão publicado: Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma
do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários. (Tema
1081 – ARE 1.246.685, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte 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. Veja o inteiro teor.

Acórdão publicado: 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. (Tema 1085 –

ARE 1.258.934, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: A inconstitucionalidade de majoração
excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa
não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores
previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de
correção monetária. Veja o inteiro teor.

Acórdão publicado: Possibilidade de cancelamento automático da inscrição em conselho
profissional em decorrência de inadimplência da anuidade, sem prévio processo administrativo.
(Tema 757 – RE 808.424, Relator Ministro Marco Aurélio).
• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: É inconstitucional o artigo 64 da Lei
nº 5.194/1966, considerada a previsão de cancelamento automático, ante a inadimplência da
anuidade por dois anos consecutivos, do registro em conselho profissional, sem prévia
manifestação do profissional ou da pessoa jurídica, por violar o devido processo legal. 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 1087
Título: Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso
interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade
à prova dos autos. (ARE 1.225.185, Relator Ministro Gilmar Mendes).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1088
Título: Obrigatoriedade de realização de prévio procedimento licitatório para
outorga de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos. (RE
876.834, Relator Ministro Luiz Fux).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1089
Título: Natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a
servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos
proventos de servidores inativos e pensionistas. (RE 1.223.164, 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 constam do calendário de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal
questões relacionadas à repercussão geral nas sessões dos dias 6 e 7 de abril. As Sessões
serão realizadas por videoconferência.

Tribunal Pleno – sessão virtual de 1/5 a 8/5/2020


Definir se a reserva de vagas em vestibular de universidade estadual para egressos
de escolas de ensino médio da respectiva unidade federativa observa o princípio da
igualdade. (Tema 474 – RE 614.873, Relator Ministro Marco Aurélio)



Definir se é possível instituir alíquotas de IPTU distintas para imóveis residências,
não residenciais, edificados e não edificados, no período anterior à Emenda
Constitucional nº 29/2000. (Tema 523 – RE 666.156, Relator Ministro Roberto
Barroso)



Definir se é constitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo
em extinção, cujo requisito de investidura seja a formação no ensino médio, em
outro, relativamente ao qual exigido curso superior, sem prévia aprovação em
concurso público. (Tema 697 – RE 740.008, Relator Ministro Marco Aurélio)



Definir se a lei impugnada usurpa competência privativa da União para legislar sobre
água e energia elétrica. (Tema 774 – RE 827.538, Relator Ministro Marco Aurélio)

Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Segunda-feira, 27 de abril de 2020
STF vai decidir se símbolos religiosos em órgãos públicos federais ferem laicidade do
Estado
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a presença de símbolos religiosos em
prédios públicos colide com a laicidade do Estado brasileiro. Em discussão no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1249095, a matéria teve repercussão geral
reconhecida (Tema 1086) por votação unânime do Plenário Virtual.
O recurso tem origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
(MPF) para que sejam retirados todos os símbolos religiosos, como crucifixos e imagens,
de locais de ampla visibilidade e de atendimento ao público nos prédios da União e no
Estado de São Paulo. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau e pelo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que considerou que a presença dos
símbolos religiosos é uma reafirmação da liberdade religiosa e do respeito a aspectos
culturais da sociedade brasileira.
Contra esse entendimento, o MPF interpôs recurso extraordinário com alegação de
ofensa a dispositivos constitucionais sobre o tema (artigos 3°, inciso IV; 5°, caput e inciso
VI; 19, inciso I; e 37). O recurso não foi admitido pela Vice-Presidência do TRF-3, razão
pela qual foi interposto o ARE 1249095 no Supremo.
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

