Edição 94-2019 (16/9/2019 a 22/9/2019)

O periódico “Repercussão Geral em pauta”, elaborado pelo Núcleo de Apoio à 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 recentes da repercussão geral – mérito julgado
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 16/9 a 22/9.

Temas finalizados no Plenário Virtual – preliminar de repercussão geral
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 16/9 a 22/9.

Acórdãos publicados – mérito da repercussão geral
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: Saber se há direito ao creditamento do IPI na entrada de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus adquiridos sob o regime de isenção. – (Tema 322 – RE 592.891, Relatora
Ministra Rosa Weber).
• O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Veja o inteiro teor.

Temas em julgamento no Plenário Virtual
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 1065
Título: Constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. (ARE 1.224.327, Relator
Ministro Dias Toffoli – Presidente).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

Tema 1066
Título: Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro
Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do
benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo. (RE 1.171.152, Relator Ministro
Alexandre de Moraes).
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento

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

Constam do calendário de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal as seguintes questões
relacionadas à repercussão geral:
Previsto para 25/9:


Saber se é possível o reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva
concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte. (Tema 529 – RE 1.045.273,
Relator Ministro Alexandre de Moraes).



Saber se ofende o princípio da isonomia a cláusula de plano de previdência complementar que
estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu
tempo de contribuição. (Tema 452 – RE 639.138, Relator Ministro Gilmar Mendes).



Saber se omissão do Poder Executivo estadual, consistente no não-encaminhamento de projeto
de lei destinado a viabilizar reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos estaduais,
viola o disposto no artigo 37, inciso X e § 6º da Constituição Federal. Em 19/4/2018, o Exmo. Sr.
Ministro Dias Toffoli devolveu os autos para continuação do julgamento. (Tema 19 – RE 565.089,
Relator Ministro Marco Aurélio).



Saber se há direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice
previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária
na Lei Orçamentária do respectivo ano. (Tema 864 – RE 905.357, Relator Ministro Alexandre de
Moraes).



Saber se há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao chefe do Poder Executivo o
envio de projeto de lei, para garantir o direito constitucional à revisão geral anual. (Tema 624 –
RE 843.112, Relator Ministro Luiz Fux).

Previsto para 26/9:



Saber se o acórdão embargado incide nas alegadas omissões, contradições e obscuridades
apontadas. No julgamento do mencionado acórdão foram fixadas as seguintes teses de
repercussão geral: ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de
quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a
carência de fundamento legal". Naquela ocasião, modularam-se os efeitos da decisão para
"obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos
pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade em qualquer hipótese.
(Tema 395 – RE 638.115 – ED, Segundos ED, Terceiros ED, Quartos ED, Quintos ED, Sextos ED, Sétimos
ED, Oitavos ED, Nonos ED, Relator Ministro Gilmar Mendes).

Destaques
Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral

Quinta-feira, 19 de setembro de 2019
Nova sistemática de análise de recursos no Supremo reforça medidas para redução do acervo
A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) é responsável atualmente pela análise de cerca de
80% dos agravos interpostos contra decisões de inadmissão de recurso extraordinário que chegam à
Corte. Em setembro do ano passado esse percentual era de 54,11%. Esse número é reflexo de uma das
iniciativas da atual gestão para diminuição do acervo de processos, desafogar os gabinetes dos
ministros na análise deste tipo de ação, focando o Tribunal na sua vocação verdadeiramente
constitucional, sem prejuízo da efetiva prestação jurisdicional.
Em 99,4% dos julgamentos de agravos em recursos extraordinários (AREs), as decisões do Supremo
eram para manter o que já havia sido decidido pela instância inferior. Diante desse panorama, o
presidente Dias Toffoli submeteu à sessão administrativa, ainda em setembro de 2018, a formalização
dos núcleos de recursos (NARE) e de repercussão geral (NURG) na estrutura organizacional da
Presidência para que os setores pudessem se dedicar exclusivamente ao assunto.
A partir desse novo modelo de gestão, o STF já identificou resultados. Em outubro de 2018, em decisão
no ARE nº 1.071.668/RS, o ministro orientou os tribunais e as turmas recursais sobre a competência
para negar os agravos dirigidos ao STF em decorrência de decisões que recusam seguimento aos
recursos extraordinários exclusivamente com base em tema de repercussão geral, por serem
manifestamente incabíveis. Com base nessa orientação, o número desses agravos indevidamente
encaminhados ao STF caiu de 1.173 em setembro do ano passado para 114 casos no mesmo período
deste ano.
Ainda na decisão do ano passado, Dias Toffoli ressaltou que, quando a matéria é julgada pelo Supremo
em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias repetir o entendimento, sem
necessidade de nova apreciação do mesmo caso pelo STF, ressalvada a previsão contida na alínea c do
inciso V do art. 1.030 do CPC.
A assessora-chefe do NARE, Lucilene Rodrigues Santos, explica que foi feito um trabalho de ampla
divulgação dessa orientação, principalmente durante as visitas institucionais do presidente Toffoli aos
tribunais nos Estados. “Foram realizadas reuniões com os órgãos responsáveis pelo juízo de
admissibilidade e ministrados cursos para os servidores que atuam diretamente na admissibilidade do
recurso extraordinário e no enquadramento em temas de repercussão geral”, informa.
Segundo Lucilene Rodrigues, um dos primeiros órgãos a aderir a essa medida foi o Tribunal de Justiça
da Bahia, em abril de 2019, durante encontro do presidente Dias Toffoli com o Judiciário local. “Saímos
de lá com o compromisso que já a partir daquela data sentiríamos o impacto da implementação da
orientação do presidente do STF no âmbito das turmas recursais do estado da Bahia”, registra.
Lucilene Rodrigues elenca, ainda, uma série de benefícios com a nova sistemática, como evitar a
distribuição de recursos manifestamente inadmissíveis e diminuir a distribuição aos ministros para que
se dediquem aos casos complexos e de maior relevância, sem prejuízo da efetiva prestação
jurisdicional. “Esse modelo reforça o papel dos tribunais de segunda instância e dos juizados especiais
na consolidação da sistemática da repercussão geral; e favorece a interlocução com os órgãos
responsáveis pelo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário”, defende.
Quarta-feira, 18 de setembro de 2019
Suspensa decisão que negava aplicação do regime de precatórios a empresa pública de Porto Alegre
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão das execuções
trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A (EPTC), de Porto Alegre (RS), que
não apliquem o regime de precatórios. Ao deferir medida cautelar na Reclamação (Rcl) 35952, o

ministro considerou incorreta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 599628, com repercussão geral, no qual afastou a aplicação do regime de
precatórios às entidades de economia mista que executem atividades em regime de concorrência.
Segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Restabelecida cobrança de taxa de incêndio pelo governo de Minas Gerais
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, restabeleceu a eficácia de norma do
Estado de Minas Gerais que criou a taxa de segurança pública pela potencial utilização do serviço de prevenção
e extinção de incêndio. A medida liminar foi concedida na Suspensão de Segurança (SS) 5322, ajuizada pelo
governo estadual contra decisão do Tribunal de Justiça estadual (TJ-MG) que havia determinado a suspensão da
cobrança da taxa

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

