
 

 
Edição 133 (14/9 a 20/9/2020) 

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: 600 

Processo: RE 710293 

Relatora: Ministra Luiz Fux 

Título: Equiparação do auxílio-alimentação de servidores públicos pertencentes a 

carreiras distintas, com fundamento no princípio da isonomia. 

Ata de Julgamento: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 600 da 

repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente 

a ação ordinária originária, nos termos do voto do Relator. O Ministro Dias Toffoli 

(Presidente) acompanhou o Relator por fundamento diverso. Foi fixada a seguinte tese: 

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba 

de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham 

elas caráter remuneratório ou indenizatório". Não participou deste julgamento, por 

motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 

4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada 

na Presidência do Ministro Luiz Fux). 

 

• Tema: 690 

Processo: RE 597.396 

Redator para o acórdão: Ministro Alexandre de Moraes 

Título: Direito de magistrados aposentados continuarem percebendo o adicional de 20% 

previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 após a adoção do subsídio como forma 

remuneratória. 

Ata de Julgamento: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 690 da repercussão 

geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro 
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Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator). Foi fixada a seguinte tese: "- É inconstitucional o pagamento do adicional de 

20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do 

subsídio como forma remuneratória. - A supressão do adicional não pode representar 

decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de 

vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais 

futuros". Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro 

Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na 

Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux). 

 

• Tema: 964 

Processo: RE 1.037.926 

Relator: Ministro Marco Aurélio  

Título: Direito de magistrados aposentados continuarem percebendo o adicional de 20% 

previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 após a adoção do subsídio como forma 

remuneratória. 

Ata de Julgamento: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 964 da 

repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do 

Relator. Foi fixada a seguinte tese: "A promoção na magistratura por antiguidade 

precede a mediante remoção". Não participou deste julgamento, por motivo de licença 

médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 

(Sessão iniciada na Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do 

Ministro Luiz Fux). (RE 1.037.926, Relator Ministro Marco Aurélio) 
 

• Tema: 1.042 

Processo: RE 1.090.591 

Relator: Ministro Marco Aurélio 

Título: Condicionamento do despacho aduaneiro de bens importados ao pagamento de 

diferenças apuradas por arbitramento da autoridade fiscal. 

 Ata de Julgamento: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.042 da 

repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para, 

reformando o acórdão impugnado, assentar compatível, com a Lei Maior, o 

condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento 

de diferença de tributo e multa decorrente de arbitramento implementado pela 

autoridade fiscal, invertidos os ônus de sucumbência, nos termos do voto do Relator. 

Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao 

recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade 

fiscal". Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso 

de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na 

Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux).  
 

 

• Tema: 1.047 

Processo: RE 1.178.310 

Relator: Ministro Marco Aurélio 
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Título: Constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da 

COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a 

redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos 

créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 

10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015. 

 Ata de Julgamento: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.047 da repercussão 

geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro 

Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio 

(Relator), Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que conheciam do recurso 

extraordinário e davam-lhe parcial provimento. Foram fixadas as seguintes teses:"I- É 

constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 

8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do 

adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação 

dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade". 

Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de 

Mello. Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência 

do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux). Plenário, 

Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020.  
 

• Tema: 1.061 

Processo: ARE 1.208.032-ED 

Relator: Ministro Dias Toffoli - Presidente 

Título: Concessão de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidor público federal 

por meio de decisão judicial tendo em vista a instituição da vantagem pecuniária 

individual (VPI) pela Lei nº 10.698/03. 

 Ata de Julgamento: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração, nos 

termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente), vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que provia parcialmente os embargos, assentando a inadequação de ter-se a 

apreciação do mérito na sessão em que analisada a repercussão maior do tema. Não 

participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. 

Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência do 

Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux).    
 

• Tema: 1.092 

Processo: ARE 1.265.549-ED 

Relator: Ministro Dias Toffoli - Presidente 

Título: Competência para processar e julgar demandas sobre complementação de 

aposentadoria instituída por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia 

diretamente sobre a Administração Pública direta ou indireta. 

 Ata de Julgamento: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração 

para modular os efeitos do acórdão embargado de modo que os processos que tiveram 

sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do 

recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na 

Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução, nos termos do voto do 

Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo 

de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 
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http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1090591&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1090591&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=ARE&numeroProcesso=1208032&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1090591&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1090591&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na 

Presidência do Ministro Luiz Fux). (ARE 1.265.549-ED Relator Ministro Dias Toffoli - 

Presidente) 

 
 

 
 

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 14/9 a 20/9/2020. 

 

 
 

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). 

 

• Tema: 296 

Processo: RE 784.439 

Relatora: Ministra Rosa Weber 

Acórdão publicado: Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere 

o art. 156, III, da Constituição Federal. 

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É taxativa a lista de serviços sujeitos 

ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a 

incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em 

razão da interpretação extensiva. Veja o inteiro teor 

 

• Tema: 345 

Processo: RE 597.064 - ED 

Relator: Ministro Gilmar Mendes 

Acórdão publicado: Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS das despesas com 

atendimento a beneficiários de planos privados de saúde. 

O Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração e fixou 

a seguinte tese: É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o 

qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados 

pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no 

âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos. Veja o inteiro teor 

 

• Tema: 505 

Processo: RE 595.326 

Relator: Ministro Marco Aurélio 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5891632
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/ExcelHTML/Repercussão%20Geral%20-%20Estatísticas%2021_6_2017.xlsx
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=784439&ministro=&todosrelatores=sim&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4495933
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344400627&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344400627&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=597064&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2661252
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415055&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415055&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=595326&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2649259


Acórdão publicado: Aplicação imediata EC nº 20/98 quanto à competência da Justiça do 

Trabalho para execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças 

anteriores à sua promulgação. 

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A Justiça do Trabalho é competente 

para executar, de ofício, as contribuições previstas no artigo 195, incisos I, alínea a, e II, 

da Carta da República, relativamente a títulos executivos judiciais por si formalizados 

em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998. Veja o inteiro 

teor 

 

• Tema: 792 

Processo:  RE 729.107 

Relator: Ministro Marco Aurélio. 

Acórdão publicado: Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu 

para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às 

execuções em curso.  

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de 

crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, 

sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Veja o inteiro 

teor 

 

• Tema: 951 

Processo: RE 1.023.750 

Relator: Ministro Marco Aurélio 

Acórdão publicado: Direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao 

reajuste de 47,11% sobre a parcela denominada adiantamento do PCCS (adiantamento 

pecuniário) após a mudança para o regime estatutário. 

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Servidores que tiveram relação 

jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o regime 

jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos e 

Salários - PCCS. Veja o inteiro teor 

 

• Tema: 1.049 

Processo: RE 1.156.197 

Relator: Ministro Marco Aurélio 

Acórdão publicado: Possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade por 

drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Surgem constitucionais os artigos 5º 

e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a 

responsabilidade técnica por drogaria. Veja o inteiro teor. 

 

• Tema: 1099 

Processo: RE 1.255.885 

Relator: Ministro Dias Toffoli - Presidente 

Acórdão publicado: Incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do 

mesmo contribuinte localizados em estados distintos. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415031&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415031&ext=.pdf
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http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4350039
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344404542&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344404542&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1023750&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5126776
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415046&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415046&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=1156197&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415057&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415057&ext=.pdf
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•O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Não incide ICMS no deslocamento 

de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em 

estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato 

de mercancia. 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: 534  (Revisão) 
Processo: ARE 664.575 
Relator: Ministro Roberto Barroso  
Título: Fixação, pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, do prazo decadencial de 180 dias 
para a propositura de representações por doação de recursos de campanha eleitoral 
acima do limite legal. 
Veja a manifestação do Relator - Veja o placar do julgamento  
 
 
• Tema: 1104 
Processo: RE 1.281.909 
Relator: Ministro Dias Toffoli - Presidente 
Título: Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de 
aposentadoria hibrida por idade.  
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). Constam do calendário de julgamento 
do Plenário do Supremo Tribunal Federal as seguintes questões relacionadas à repercussão 
geral: 
 

 

 

 
Previsto para 23/9:  

• Tema: 325 
Processo: RE 603.624 
Relatora: Ministra Rosa Weber 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344403863&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344403863&ext=.pdf
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http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4172383
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9041476
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/detalharProcesso.asp?numeroTema=534
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http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1104&numeroTemaFinal=1104&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=desc&botao=
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1104&numeroTemaFinal=1104&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=desc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5971914
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=8979251
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http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=RE&numeroProcesso=603624&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3774549


Título: Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda 
Constitucional nº 33/2001. 
 

• Tema: 548 
Processo: RE 1.008.166 
Relator: Ministro Luiz Fux - Presidente 
Título: Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a 5 (cinco) anos de idade. 
 
• Tema: 936 
Processo: RE 609.517 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski 
Título: Exigência de inscrição de advogado público nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil para o exercício de suas funções públicas. 
 

Previsto para 24/9:  

• Tema: 944 
Processo: ARE 954.858 
Relator: Ministro Edson Fachin 
Título: Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de 
império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. 
 

 

Tribunal Pleno – Sessão virtual de 18/9 a 25/9/2020 

• Tema: 550 
Processo: RE 606.003 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica 
entre representante e representada comerciais. 
 
• Tema: 606 
Processo: RE 655.283 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de 
aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos 
com vencimentos; b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a 
reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de 
aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos 
com vencimentos. 
 
• Tema: 775 
Processo: RE 598.650 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
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Título: Competência da Justiça Federal para processar e julgar ação rescisória proposta 
pela União, na qualidade de terceira interessada, visando rescindir decisão proferida por 
juiz estadual. 
 
• Tema: 796 
Processo: RE 796.376 - ED 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da 
Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o 
valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. 
 
• Tema: 847 
Processo: RE 887.671 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de 
cargo de defensor público em localidades desamparadas. 
 
• Tema: 979 
Processo: RE 1.040.515 
Relator: Ministro Dias Toffoli 
Título: Discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental 
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral. 
 
• Tema: 1.037 
Processo: RE 1.169.289 - ED 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição 
do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. 
 
• Tema: 1.048 
Processo: RE 1.187.264 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base 
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 
 
• Tema: 1.052 
Processo: RE 1.141.756 
Relator: Ministro Marco Aurélio 
Título: Possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de 
aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, 
posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes. 
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Notícias em destaque no site do STF relativas ao instituto da repercussão geral 
 
Segunda-feira, 21 de setembro de 2020 
Ministro Barroso abre audiência pública para debater investimentos para o Fundo do 
Clima 
O ministro Luís Roberto Barroso conduz nesta segunda-feira (21), na sala de sessões da 
Primeira Turma, no Supremo Tribunal Federal (STF), audiência pública para debater a 
captação de recursos para Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo do Clima) e 
a forma de usá-los em políticas públicas voltadas à preservação ambiental no Brasil. 
Também participam da audiência o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, por 
meio de videoconferência. Os debates prosseguem amanhã (22). 
 
Súmula que veda equiparação de vencimentos a servidor público se aplica a auxílio-
alimentação 
Por unanimidade de votos, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinou que a Súmula Vinculante (SV) 37 se aplica a quaisquer verbas pagas a 
servidores públicos de carreiras distintas, tenham elas caráter indenizatório, de 
vantagem ou remuneratório. O verbete determina que “não cabe ao Poder Judiciário, 
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 
fundamento de isonomia”. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 710293, com repercussão geral reconhecida (Tema 600), na sessão 
virtual encerrada em 14/9. 
 
Aumento de alíquota da Cofins para importação é constitucional 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do aumento em um 

ponto percentual da alíquota Cofins-Importação incidente sobre bens classificados na 

Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi). A Corte também 

assentou que a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota 

não ofende o princípio da não-cumulatividade tributária. Por maioria de votos, na sessão 

virtual encerrada em 14/9, o Plenário negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 

1178310, com repercussão geral reconhecida (Tema 1047), nos termos do voto do 

ministro Alexandre de Moraes. 

Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 
Conheça os destaques das 27 sessões de julgamento do Plenário do STF convocadas 
até dezembro 
O Supremo Tribunal Federal (STF) realizará, até 18 de dezembro, 27 sessões de 
julgamento. Entre os temas de destaque pautados pelo presidente da Corte, ministro 
Luiz Fux, estão a imunidade de jurisdição de Estados estrangeiros por atos de guerra 
praticados no Brasil, o direito ao esquecimento, a reforma do ensino médio e a validade 
de normas coletivas de trabalho. 
 
Retenção de importados na alfândega para pagamento de diferença fiscal não ofende 
a Constituição 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é possível condicionar o desembaraço 
aduaneiro de bens importados ao pagamento de diferença fiscal arbitrada por 
autoridade sobre o valor da mercadoria. A Corte, em decisão unânime, na sessão virtual 
encerrada em 14/9, acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, e deu 
provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 1090591, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 1042). 
 
Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 
Plenário definirá tese que marca o prazo para questionar preterição em concurso 
público 
Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento, nesta 
quinta-feira (17), ao Recurso Extraordinário (RE) 766304, para reformar decisão do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que havia determinado a nomeação de 
uma candidata aprovada em concurso para professora da rede pública de ensino. A tese 
de repercussão geral do RE (Tema 683), que orientará a resolução de casos semelhantes 
sobrestados em outras instâncias, será fixada em outra sessão. 
 
Plenário definirá tese que marca o prazo para questionar preterição em concurso 
público 
Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento, nesta 
quinta-feira (17), ao Recurso Extraordinário (RE) 766304, para reformar decisão do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que havia determinado a nomeação de 
uma candidata aprovada em concurso para professora da rede pública de ensino. A tese 
de repercussão geral do RE (Tema 683), que orientará a resolução de casos semelhantes 
sobrestados em outras instâncias, será fixada em outra sessão. 
 

Adicional de 20% a desembargadores federais aposentados é inconstitucional 

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é inconstitucional 
o pagamento, aos desembargadores federais aposentados, do adicional de 20%, 
previsto no Antigo Estatuto dos Funcionários Civis Públicos da União (Lei 1.711/1952) 
após a adoção do subsídio como forma remuneratória. A decisão se deu na sessão virtual 
finalizada no último dia 14, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 597396, com 
repercussão geral reconhecida (Tema 690). 
 

 

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

repercussaogeral@stf.jus.br 
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