RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.886 ALAGOAS
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: VANDA MARIA MENEZES BARBOSA

DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida a
repercussão geral do debate relativo à “prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas” (DJe
de 15/6/2016, Tema 899).
Por meio da petição/STF 34.087/2016, o Tribunal de Contas da União
postula habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae.
2. Ao relator de processo submetido à sistemática da repercussão
geral incumbe admitir, ou não, mediante decisão irrecorrível, a
manifestação de terceiros acerca da questão controvertida (arts. 21, XVIII,
e 323, § 3º, do RISTF c/c art. 138 do CPC/2015), sendo ônus dos
requerentes a demonstração cumulativa dos seguintes aspectos: (a) a
relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão social da controvérsia; e (b) a representatividade do
postulante.
No presente caso, o requerente preencheu os requisitos essenciais à
sua admissão no processo, na condição de amicus curiae, de modo a
contribuir para a pluralização do debate constitucional e, também, para a
legitimação das deliberações do Supremo Tribunal Federal (v. g. ADI-QO
2.777/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, maioria, julgada em 26/11/2003,
ata publicada no DJ 15/12/2003).
3. Ante o exposto, defiro o pedido.
Para efeito do § 5º do art. 1.035 do CPC, determino a suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no
território nacional, mas exclusivamente aquelas em que esteja em debate
a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de
Tribunal de Contas.
Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país e da Turma
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Nacional de Uniformização dos Juizados Federais, com cópia desta
decisão e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu
a repercussão geral.
A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de
juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais
mantenham vinculação administrativa.
Tendo em vista a criação do banco nacional de dados da repercussão
geral (art. 5º da Resolução/CNJ 235/2016), oficie-se à Presidência do
Conselho Nacional de Justiça com cópia (a) do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal neste processo e (b) da presente decisão.
Efetuadas todas essas providências, encaminhem-se os autos para a
Procuradoria-Geral da República para fins de parecer.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de setembro de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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