Edição 119 (4/5 a 10/5/2020)

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 523 - Seletividade de IPTU antes da Emenda Constitucional nº 29/2000.
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 523 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso, ficando prejudicado os embargos de declaração opostos pela recorrente,
nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento
ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: “São constitucionais as leis municipais anteriores
à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU
para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. Plenário,
Sessão Virtual de 1.5.2020 a 8.5.2020. (RE 666.156, Relator Ministro Roberto Barroso).
Tema 774 - Competência legislativa, se privativa da União ou concorrente, para adoção
de política pública dirigida a compelir concessionária de energia elétrica a promover
investimentos, com recursos de parcela da receita operacional auferida, voltados à
proteção e à preservação ambiental de mananciais hídricos em que ocorrer a
exploração.
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 774 da repercussão geral, deu provimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de
Processo Civil/2015, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Celso de Mello, Rosa
Weber e Cármen Lúcia (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019). Foi
fixada a seguinte tese: "A norma estadual que impõe à concessionária de geração de
energia elétrica a promoção de investimentos, com recursos identificados como parcela
da receita que aufere, voltados à proteção e à preservação de mananciais hídricos é
inconstitucional por configurar intervenção indevida do Estado no contrato de
concessão da exploração do aproveitamento energético dos cursos de água, atividade
de competência da União, conforme art. 21, XII, 'b', da Constituição Federal". Plenário,
Sessão Virtual de 1.5.2020 a 8.5.2020. (RE 827.538, Relator Ministro Marco Aurélio).

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 1087 - O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada.
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 - O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral
da questão, por não se tratar de matéria constitucional.
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 – O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão.
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

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 4/5 a
10/5/2020.

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).
Não há temas em julgamento no Plenário Virtual no período de 4/5 a 10/5.

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 13 e 14 de abril. As
Sessões serão realizadas por videoconferência.

Tribunal Pleno – sessão virtual de 8/5 a 14/5/2020


Definir se o pagamento de qualquer parcela dos créditos incluídos no art. 78 do
ADCT antes da integral satisfação dos créditos alimentares importa quebra da
ordem cronológica de pagamento de precatório, autorizando a expedição de ordem
de sequestro de recursos públicos. (Tema 521 – RE 612.707, Relator Ministro Edson
Fachin – Devolução de vista do Ministro Alexandre de Moraes)



Definir se é constitucional a reestruturação de quadro funcional por meio de
aglutinação, em uma única carreira, de cargos anteriormente providos em carreiras
diferenciadas, sem a observância do concurso público. (Tema 667 – RE 642.895,
Relator Ministro Marco Aurélio)



Definir se possível o Poder Judiciário determinar a realização de concurso público
de provas e títulos para suprir déficit de pessoal em hospital municipal. (Tema 698
– RE 684.612, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)



Definir se é possível o reconhecimento de direito à nomeação de candidato
preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. (Tema 683
– RE 766.304, Relator Ministro Marco Aurélio)



Definir se é constitucional a multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal. (Tema 736 – RE 796.939, Relator Ministro Edson Fachin - Devolução de vista
do Ministro Gilmar Mendes)



Definir se é possível a revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do
reajuste do salário mínimo, sempre que mais vantajoso que o reajuste nominal dos
demais benefícios. (Tema 996 – RE 968.414, Relator Ministro Marco Aurélio)



Definir se é necessário prévio procedimento licitatório para a implementação de
prestação de serviço público de transporte coletivo. (Tema 854 – RE 1.001.104,
Relator Ministro Marco Aurélio)

Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral
Sexta-feira, 8 de maio de 2020
Sistema de votação das sessões virtuais do STF passa a disponibilizar a íntegra dos
votos
Neste sábado (9), o sistema de julgamento em ambiente virtual do Supremo Tribunal
Federal (STF) será atualizado para possibilitar que o relatório e os votos dos ministros
sejam disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento. O
objetivo é dar maior transparência e publicidade ao procedimento e permitir que
advogados, procuradores e defensores possam atuar nas sessões realizadas por meio
eletrônico de forma semelhante à que fariam nas sessões presenciais.
As alterações foram estabelecidas pela Resolução 675, para atualizar a Resolução 642,
que disciplina a realização de julgamentos em ambiente virtual. De acordo com a
resolução, os representantes das partes poderão, durante a sessão virtual, realizar
esclarecimentos sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento
eletrônico do STF, e serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos
ministros.
Quinta-feira, 7 de maio de 2020
Suspensos efeitos de parecer da AGU sobre terras indígenas até julgamento final de
RE sobre o tema
No mesmo Recurso Extraordinário (RE 1017365, com repercussão geral reconhecida)
em que determinou a suspensão nacional dos processos que tratam de demarcação de
terras indígenas, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu,
nesta quinta-feira (7), pedido para suspender os efeitos de parecer da Advocacia Geral
da União (AGU) sobre a conceituação de terras indígenas. O pedido foi feito pela
Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama Laklaño, em Santa Catarina.
Segundo a comunidade indígena e as partes interessadas admitidas no recurso, o
Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU, editado em 2017 e aprovado pela Presidência da
República, insere novos pressupostos sobre conceituação de terra indígena que não
estariam em harmonia com a Constituição Federal nem com a jurisprudência do STF.
Elas argumentam que o parecer retira da decisão do STF no julgamento da PET 3388
(Raposa Serra do Sol) dois fundamentos – correspondentes ao marco temporal e à
impossibilidade de ampliação da terra demarcada – e ignora a íntegra do julgado,
amplamente favorável aos indígenas.

Ministro Ricardo Lewandowski divulga aditivo ao acordo dos planos econômicos
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a
publicação, no Diário Oficial da União, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos
Econômicos, que será objeto de apreciação pela Corte. A decisão se deu nos autos da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, que trata do
pagamento de diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos
Bresser, Verão, e Collor II, cujo acordo foi homologado pelo STF em março de 2018.
O aditivo foi realizado pela Advocacia-Geral da União (AGU), por representantes das
entidades civis de defesa do consumidor e dos poupadores e por representantes de
instituições financeiras. O acordo tinha vigência até 12/3/2020, mas as partes propõem
sua prorrogação por 60 meses a partir da data de homologação do aditivo, a fim de
aumentar oportunidades para que os poupadores possam aderir ao acordo.
(...)
Transparência
Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a publicidade é o cerne do processo coletivo,
e somente a partir do conhecimento das cláusulas e das condições do contrato é que os
interessados poderão fazer livremente a sua opção de aderir ou de rejeitar o acordo, da
maneira mais consciente possível. “A visibilidade do termo aditivo representa a garantia
de transparência e de efetivo controle democrático por parte dos cidadãos, o que ganha
contornos singulares diante deste que é o maior caso de litigiosidade repetitiva de que
se tem notícia na história do Poder Judiciário nacional”, afirmou.
Quarta-feira, 6 de maio de 2020
Relator suspende tramitação de processos sobre áreas indígenas até fim da pandemia
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão
nacional de todos os processos e recursos judiciais que tratem de demarcação de áreas
indígenas até o final da pandemia da Covid-19 ou até o julgamento final do Recurso
Extraordinário (RE) 1017365, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.031).
O recurso discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse
das áreas de tradicional ocupação indígena. Nele, a Fundação Nacional do Índio (Funai)
questiona decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que julgou
procedente ação de reintegração de posse de área em Santa Catarina. A área, declarada
administrativamente como de ocupação tradicional dos índios Xokleng, está localizada
em parte da Reserva Biológica do Sassafrás.
Sugestões, dúvidas ou críticas, fale conosco: repercussaogeral@stf.jus.br

