
 

 

 

 

 

CARTILHA PARA ENTENDIMENTO DA ANÁLISE E  

JULGAMENTO PELO STF DA  “REPERCUSSÃO GERAL”  

(e os temas tributários em que já foi admitida)            Data 3/12/2008              

 

 

A presente “cartilha” tem por finalidade demonstrar passo a passo como se dá a 
análise e julgamento da “repercussão geral” dos temas objeto dos recursos 
extraordinários, apontando as matérias tributárias em que a referida “repercussão 
geral” foi aceita. 

 

1) Qual a legislação e os dispositivos legais que tratam da “repercussão 
geral”? 
A Constituição Federal foi alterada em dezembro de 2004 pela Emenda 
Constitucional nº 45, a qual estabeleceu que nos recursos extraordinários o 
recorrente deve demonstrar a “repercussão geral” das questões constitucionais 
discutidas no caso, nos termos da lei, para o STF examinar a questão da 
admissibilidade do recurso (artigo 102, parágrafo 3º). 
Foi então editada a Lei nº 11.418 em dezembro de 2006 que introduziu os 
artigos 543-A e parágrafos e 543-B e parágrafos ao CPC, estabelecendo os 
limites da “repercussão geral”, como suscitá-la nos recursos e a forma pela qual 
o STF passaria a julgá-la. 
Ainda, foi alterado o Regimento Interno do STF por meio da Emenda Regimental 
nº 21, de 30 de abril de 2007 que, segundo os Ministros do STF, veio dar 
aplicabilidade (eficácia) às disposições do CPC1, sendo que o tema da 
“repercussão” foi tratado nos artigos 13, 21, 322 a 329 (posteriormente foram 
editadas as Emendas Regimentais nºs 22, de 30 de novembro de 2007; 23, de 
11 de março de 2008; 24, de 20 de maio de 2008 e a Portaria nº 177, de 26 de 
novembro de 2007). 
 

2) O que é a “repercussão geral”? 
A “repercussão geral” significa que a tese tratada no caso concreto deverá ser 
relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, isto é, a 
questão a ser apreciada pelo STF deverá ultrapassar o interesse meramente 
subjetivo da parte, porque inserida em um contexto mais amplo de discussão.  
Assim, o STF não mais analisará os recursos extraordinários que versem sobre 
temas individuais, ainda que a matéria seja constitucional. 
Também, presume-se a “repercussão geral” sempre que a decisão objeto 
do recurso extraordinário for contrária à súmula ou jurisprudência 
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dominante do STF. Neste caso, a “repercussão geral” não se dará em razão da 
relevância da matéria e, sim, pela forma com que ela foi resolvida no STF, isto é, 
se a respeito dela há jurisprudência da Corte.  
 

3) Onde e como deve ser suscitada a “repercussão geral”? 
A “repercussão geral” deve ser abordada em tópico destacado – em 
preliminar – nos recursos extraordinários de forma fundamentada. Esta 
preliminar destacada deve ser feita mesmo no caso em que há súmula ou 
jurisprudência dominante do STF sobre a matéria, hipótese em que há 
presunção legal da existência da “repercussão geral”. 
 

4) Qual o início da vigência da regra que determina seja suscitada a 
“repercussão geral” nos recursos extraordinários? 
A exigência de ser abordada preliminar formal e fundamentada da “repercussão 
geral” nos recursos extraordinários se dá para os casos em que a intimação do 
acórdão objeto do recurso ocorreu a partir de 03 de maio de 2007 (data de 
início da vigência da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007)2. 
 

5) Quem analisa se o recurso contém preliminar da “repercussão geral”? 
Os Tribunais de origem em que os recursos foram protocolados analisarão se 
os recursos contêm a preliminar de “repercussão geral”, requisito formal 
indispensável para o seu processamento, sob pena de serem inadmitidos3. 
Quando o processo chega ao STF, a Presidência verificará, antes da 
distribuição ao relator, se no recurso foi ventilada a preliminar de “repercussão 
geral” ou se há pronunciamento do próprio órgão de que não se trata de caso de 
repercussão geral. A mesma análise é efetuada pelo relator sorteado, caso o 
recurso não tenha sido rejeitado pela Presidência. Da decisão que recusar o 
recurso caberá agravo. 
 

6) Qual caso será objeto de análise da “repercussão geral”, quando houver 
multiplicidade de recursos com temas idênticos? 
Cabe ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos que representem 
a controvérsia e enviá-los ao STF. Uma vez remetidos, a Presidência do STF 
ou o relator (quando o recurso tiver sido distribuído) selecionará um ou mais e 
determinará a devolução de todos os demais para o Tribunal de origem. 
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 Conforme decidido na Questão de Ordem em Agravo de Instrumento nº 664.567-2. 

3
 Conforme decidido na Questão de Ordem em Agravo de Instrumento nº 664.567-2. 



 

 

 

 

 

 

 
7) Uma vez iniciada a análise da “repercussão geral”, o que ocorre com os 

recursos que versam sobre a mesma matéria?  
Ficarão sobrestados, aguardando análise do STF, sendo que os Tribunais de 
origem não emitirão o juízo de admissibilidade sobre os recursos sobrestados, 
nem sobre aqueles que serão interpostos. 
Ainda, o STF devolverá aos Tribunais de origem os processos cujos recursos 
estejam no STF mas que não tenham sido distribuídos aos Ministros relatores, 
bem como aqueles que os Ministros relatores tiverem determinado a devolução 
dos autos4. 
Desta forma, o STF manifestou entendimento de que nesta situação não mais é 
possível ajuizar medidas cautelares para efeitos de conceder efeito suspensivo 
aos recursos extraordinários, sendo que a competência para tanto permanecerá 
com o Tribunal de origem. 
 

8) É possível a manifestação de terceiros interessados sobre a questão da 
“repercussão geral”? 
Sim, o relator, na análise da “repercussão geral”, poderá admitir a manifestação 
de terceiros, em prazo a ser por ele fixado, decisão esta irrecorrível.  
 

9) Quem julga se a matéria ventilada no caso é dotada de “repercussão geral” 
e de que forma isto é feito? 
Esta análise é de competência exclusiva do STF. Ainda, de acordo com a 
construção jurisprudencial sobre o novo instituto, verifica-se duas hipóteses: 
 
a) Quando ainda não houver pronunciamento do STF sobre o mérito do 

recurso (ou seja, o STF nunca analisou a matéria) - a votação pode ser feita 
pelo Plenário virtual, isto é, o relator do caso submeterá, por meio 
eletrônico, aos demais Ministros, a sua manifestação sobre a “repercussão 
geral”, sendo que os demais Ministros terão o prazo comum de 20 dias para 
remeter ao relator o seu entendimento sobre a “repercussão”. Decorrido este 
prazo, sem manifestação, considerar-se-á existente a “repercussão geral”. 
Se o relator, contudo, julgar necessário, poderá submeter a análise da 
“repercussão geral” ao Plenário presencial (por meio de questão de ordem 
a ser suscitada). 

b) Quando houver pronunciamento do STF sobre o mérito do recurso (ou 
seja, já há jurisprudência dominante na Corte sobre o tema) – muito 
embora os artigos 543-A parágrafo 3º e 323 do RISTF presumam a 
existência de repercussão geral na situação em que há jurisprudência 
firmada e o acórdão recorrido a contrarie, dispensando nesta hipótese o 
exame da “repercussão geral” (por ser hipótese presumida), mesmo assim o 
STF pode analisar se determinado caso contém “repercussão geral”, caso a 
matéria constitucional seja relevante e transcenda os limites subjetivos da 
parte, por meio de questão de ordem a ser julgada no Plenário presencial 
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(não virtual), ocasião em que se aceita, o STF analisará novamente o mérito 
da demanda, podendo reafirmar a jurisprudência consolidada ou reformá-la5. 
Assim, é possível aplicar o mecanismo da “repercussão geral” para as 
hipóteses em que o acórdão recorrido esteja de acordo com a jurisprudência 
da Corte. 

 
10) O que ocorre com os demais recursos que versam sobre a mesma matéria 

daquela em que o STF aceitou a existência da “repercussão geral” e julgou 
o mérito do recurso extraordinário? E se o meu recurso foi interposto 
antes da sistemática da “repercussão geral”, mesmo assim ele será 
atingido pela decisão? 
Uma primeira observação a ser feita: se o STF admitiu a existência da 
“repercussão geral”, o mecanismo previsto no item 7. acima (sobrestamento dos 
demais recursos) será aplicado mesmo se o recurso extraordinário foi interposto 
contra decisão cuja intimação ocorreu antes de 3 de maio de 2007, ainda que 
esteja distribuído aos relatores no STF6.  
Se admitida a existência da “repercussão geral” e o mérito do recurso for 
julgado, os Tribunais de origem poderão, dependendo do resultado do 
julgamento, declarar o recurso prejudicado (se contrário à decisão proferida 
pelo STF) ou retratar-se (modificar a decisão proferida anteriormente). Este 
mecanismo vale também para os recursos extraordinários interpostos em face 
de acórdãos cujas intimações ocorreram antes de 3 de maio de 2007. 
 

11) E se, admitida a existência da “repercussão geral”, for o caso de 
rediscussão do mérito de matéria que o STF já havia decidido 
anteriormente, ou seja, sobre matéria em que havia jurisprudência 
dominante na Corte, o que acontece com os recursos interpostos? 
a) Caso mantida a jurisprudência anterior da Corte (reafirmada) – a Presidência 

do STF negará a distribuição dos recursos e os devolverá à origem, para que 
declarem os recursos prejudicados ou retratem-se sobre a decisão. 

b) Caso alterada a jurisprudência anteriormente pacificada – os recursos serão 
regularmente distribuídos aos relatores do STF, para julgamento. 

 
12) O que acontece com os recursos se o STF recusou a “repercussão geral”? 

Quando se tratar de recursos repetitivos, se negada a existência de 
“repercussão geral”, tal decisão valerá para todos os casos idênticos, sendo que 
os recursos interpostos não serão admitidos. 
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 Conforme decidido na Questão de Ordem em Recurso Extraordinário nº 582.650-3. 
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 Conforme decidido na Questão de Ordem em Agravo de Instrumento nº 715.423-1 



 

 

 

 

 

 

 
13) Quais os temas tributários em que foi reconhecida a existência da 

“repercussão geral” (mas o mérito ainda não foi julgado)? 
 
Tributo Questões constitucionais a serem 

debatidas 
Contribuição Social sobre o Lucro – 
“CSL” 

receitas de exportação; dedução da 
base de cálculo do valor 
correspondente à própria CSL; 
compensação de bases negativas; 
majoração da alíquota pela EC nº 
10/96 (instituições financeiras) – 
observância da anterioridade 
nonagesimal 
 

Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – “COFINS” 

exclusão do ICMS e do ISS da 
respectiva base de cálculo; isenção 
(Lei nº 9.430/96); não cumulatividade 
prevista pela Lei nº 10.833/03; 
incidência na importação (base de 
cálculo considerada o valor aduaneiro) 
– Lei nº 10.865/04; incidência sobre 
receitas inadimplidas 
 

Contribuição ao Programa de 
Integração Social – “PIS” 

exclusão do ICMS e do ISS da 
respectiva base de cálculo; incidência 
na importação (base de cálculo 
considerada o valor aduaneiro) – Lei nº 
10.865/04; incidência sobre receitas 
inadimplidas 
 

Contribuições Sociais (em geral) responsabilidade do sócio-gerente 
(sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada – artigo 135 
do CTN); inclusão na base de cálculo 
dos valores pagos a título de salário 
maternidade; imunidade para 
sociedades de assistência social sem 
fins lucrativos; composição da base de 
cálculo (verbas de caráter indenizatório 
não têm natureza de remuneração) 
 

Contribuições Especiais  contribuição para custeio da iluminação 
pública; seguro apagão 
 

Contribuição Provisória sobre 
Movimentações Financeiras – “CPMF” 

receitas de exportação 



 

 

 

 

 

 

Imposto sobre Operação de Crédito, 
Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos 
e Valores Mobiliários – “IOF” 

incidência sobre transmissão de ações 
de companhias abertas e das 
bonificações emitidas; incidência nas 
operações de mútuo praticadas entre 
pessoas jurídicas ou entre pessoas 
jurídicas e pessoas físicas segundo as 
mesmas regras aplicáveis às 
operações praticadas pelas instituições 
financeiras 
 

Imposto sobre Produtos 
Industrializados – “IPI” 

alíquota zero; descontos 
incondicionais; crédito prêmio 
 

Imposto sobre a Renda – “IR” dedução da base de cálculo dos 
valores referentes à CSL; 
compensação de prejuízos fiscais 
 

Imposto de Exportação – “IE” competência para majoração de 
alíquota 
 

Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços 
de Comunicação e Transporte – 
“ICMS” 

majoração de alíquota e observância 
do princípio da anterioridade 

Imposto sobre Serviços – “ISS” incidência em contratos de 
arrendamento mercantil (leasing) 
 

Outros  artigo 4º da LC 118/05 (prazo para 
restituição do indébito)  

 
 


