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DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no DJE: DESCRIÇÃO: 

502 RESP 1258303 12/02/2014  20/03/2014 "Os servidores 
estaduais, que 
exerceram as funções 
de Escrivão Eleitoral e 
Chefe de Cartório das 
zonas eleitorais do 
interior do Estado," 
não têm direito de 
perceber "a 
gratificação eleitoral, 
no período de 1996 a 
2004, correspondente 
à integralidade das 

Funções 
Comissionadas FC-03 
e FC-01, 
respectivamente."  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES 
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. GRATIFICAÇÃO 
ELEITORAL DEVIDA AOS ESCRIVÃES ELEITORAIS E CHEFES DE CARTÓRIO DAS 
ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO. RESOLUÇÃO N. 19.784/1997 E 
PORTARIA N. 158/2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. LEGALIDADE. 1. Não se 
pode conhecer da apontada violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que 
fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente 
omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido erro material. Incide, no 
caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2. Diante das modificações 
implementadas pelo Plano de Cargos e Carreiras do Poder Judiciário, instituído pela Lei 9.421, 
de 24 de dezembro de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n. 19.784, de 04 
de fevereiro de 1997, visando adequar a estrutura dos Cartórios Eleitorais até que fosse 
concluída a implantação de novas regras específicas para a carreira da Justiça Eleitoral. 
Considerou-se, na referida Resolução, que, a partir da vigência da Lei 9.421/1996, o valor da 
gratificação mensal eleitoral, devida aos servidores estaduais que exerciam as funções de 
Escrivão Eleitoral e Chefe de Cartório das zonas eleitorais do interior do Estado, passou a 
corresponder ao nível retributivo do valor-base das Funções Comissionadas, equivalente a R$ 
1.202,00 para a FC - 03, e a R$ 729,00 para a FC-01. 3. Ao assim proceder, a Resolução n. 
19.784/97 do TSE não desvinculou a gratificação eleitoral devida pela escrivania eleitoral e 
pela chefia de cartório eleitoral do nível retributivo inicialmente previsto pela Lei 8.868/94, 
porquanto somente a parcela valor-base da Função Comissionada equivale à antiga parcela 
única da Função Comissionada. Em relação às demais parcelas que integravam a Função 



Comissionada, já na forma prevista pela Lei 9.421/1996, impende ressaltar que tanto o 
Adicional de Padrão Judiciário - APJ quanto a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ 
somente eram devidos aos servidores do Poder Judiciário Federal, e, por tal razão, não 
poderiam integrar a gratificação eleitoral percebida pelos servidores da Justiça Estadual. 4. A 
partir da edição da Lei 10.475, de 27 de junho de 2002, que promoveu nova reestruturação 
das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, a Função Comissionada voltou a 
ser calculada em parcela única, sendo extinto, inclusive, o "valor base" que servia de 
parâmetro para o pagamento das gratificações eleitorais. Assim, para a retribuição dos 
servidores federais, ocupantes das funções comissionadas, o art. 5º da novel legislação 
estabeleceu nova forma de opção, diversa daquela preconizada na Lei n. 9.241/96, utilizando-
se duas tabelas com Documento: 33804274 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 
20/03/2014 Página 1 de 3Superior Tribunal de Justiça valores de Funções Comissionadas, 
alternativos: uma para os servidores que optassem por manter a remuneração do cargo efetivo 
(Anexo VI), e outra de percepção única, exclusiva (Anexo IV). 5. Neste contexto, não seria 
possível a percepção, pelos servidores estaduais, da Função Comissionada do Anexo IV, a 
uma porque não são ocupantes de função comissionada no Poder Judiciário da União, mas 
sim servidores da Justiça Estadual que recebiam uma gratificação calculada com base na 
função comissionada; a duas, porque mesmo para os servidores públicos federais é vedada a 
percepção do valor da função comissionada do Anexo IV cumulada com a remuneração do 
cargo efetivo. Tampouco seria possível a percepção, por esses servidores estaduais, dos 
valores estabelecidos no Anexo VI, destinados àqueles que fazem opção pela percepção 
cumulativa do cargo efetivo com a função comissionada, de forma análoga aos servidores 
federais, pois os valores seriam inferiores àqueles pagos em 31 de maio de 2002. 6. Diante 
desse panorama, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu a Portaria n. 158, de 25 de julho de 2002, 
mantendo o valor fixado, em 31 de maio de 2002, para as gratificações mensais decorrentes 
da prestação de serviços à Justiça Eleitoral, a fim de evitar um decesso remuneratório para 
aqueles que exerciam as atividades de Escrivão Eleitoral e de Chefe de Cartório de Zona 
Eleitoral no interior dos Estados. 7. Ao editar a Resolução 19.784/97 e a Portaria 158/02, o 
Tribunal Superior Eleitoral não extrapolou o estabelecido em lei a respeito dos critérios de 
cálculo da gratificação mensal eleitoral, mas apenas adequou a mencionada gratificação às 
mudanças operadas na estrutura remuneratória dos cargos e salários dos Servidores do Poder 
Judiciário da União, introduzidas pelas Leis 9.461/96 e pela Lei 10.475/2002. Essas normas 
infralegais, portanto, tiveram o desiderato precípuo de justamente implementar as condições 
para o pagamento da gratificação em análise, e não padecem de qualquer ilegalidade, 
porquanto estão firmemente respaldadas pelas normas autorizadoras que constam dos arts. 
19, II, da Lei 9.421/1996 e 10 da Lei 10.475/2002. 8. Recurso especial parcialmente 
conhecido, e, nesta parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 
da Resolução STJ n. 8/08.(REsp 1258303/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 20/03/2014) 

 

 

DIREITO  

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

654 RESP 1333977 26/02/14 12/03/14 "A legislação sobre cédulas de crédito rural 
admite o pacto de capitalização de juros em 
periodicidade inferior à semestral." 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO 
RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA 
DE VÍCIOS.  RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 
ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO 
CONCRETO. 
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 
suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a 
alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 
2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação 
de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. 
3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de 
constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da 
mora. 
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o 
pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 
(REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/02/2014, DJe 12/03/2014)                                        



 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

701 RESP 1366721 26/02/14 19/09/14 "Direito administrativo. Improbidade 
administrativa. Indisponibilidade de bens do 
acionado. Artigo da Lei 8.429/92. Ausência de 
indicação de dilapidação patrimonial. 
Necessidade de demonstração de periculum in 
mora." 

EMENTA:   PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM 
IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, 
em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, 
cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de 
responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 
Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão 
Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos 
precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental 
no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 
em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 
1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de 
que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível 
quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 
improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 
atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, 
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou 
pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta 
ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. 
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 
patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria 
irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato 
ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora 
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal 
requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, 
bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do 
Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade 
Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou 
na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal 
que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo 
possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens 
do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a 
indisponibilidade dos bens dos promovidos. 
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. 
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG 
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)                                     

 

 

 

 



DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

667 RESP 1387249 26/02/14 10/03/14 "O cumprimento de sentença condenatória de 
complementação de ações dispensa, em regra, 
a fase de liquidação de sentença." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL 
TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: O cumprimento de sentença condenatória de complementação de 
ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença. 
2. Aplicação da tese ao caso concreto. 
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
(REsp 1387249/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/02/2014, DJe 10/03/2014)                                        

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

721 RESP 1406296 26/02/14 19/03/14 "A renúncia ao valor excedente ao previsto no 
art. 87 do ADCT, manifestada após a 
propositura da demanda executiva, não 
autoriza o arbitramento dos honorários, 
porquanto, à luz do princípio da causalidade , a 
Fazenda Pública não provocou a instauração 
da Execução, uma vez que se revelava 
inicialmente impositiva a observância do art. 
730 CPC, segundo a sistemática do 
pagamento de precatórios. Como não foram 
opostos Embargos à Execução, tem, portanto, 
plena aplicação o art. 1°-D da Lei 9.494/1997." 

EMENTA:  RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO INICIAL SOB O RITO DO PRECATÓRIO. RENÚNCIA 
SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE AO LIMITE. RPV. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 
1. A controvérsia consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em Execução 
promovida sob o rito do art. 730 do CPC, não embargada contra a Fazenda Pública, na hipótese em que 
a parte renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de 
Requisição de Pequeno Valor (RPV). 
2. Nos moldes da interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF no RE 420.816/PR 
(Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 
10.12.2006), a Execução contra a Fazenda Pública, processada inicialmente sob o rito do precatório (art. 
730 do CPC), sofre a incidência do art. 1°-D da Lei 9.494/1997 ("Não serão devidos honorários 
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas"). No mesmo sentido as seguintes 
decisões da Corte Suprema: RE 679.164 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-042 de 
4.3.2013; RE 649.274, AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-022 de 31.1.2013; 
RE 599.260 ED, Relator Ministro Celso de Mello (decisão monocrática), DJe-105 de 4.6.2013; 
RE 724.774, Relator: Min. Ricardo Lewandowski (decisão monocrática), DJe-123 de 26.6.2013; RE 
668.983, Relatora Ministra Cármen Lúcia (decisão monocrática),  DJe-102 de 29.5.2013; RE 729.674, 
Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-193 de 1º.10.2013. 
3. O STJ realinhou sua jurisprudência à posição do STF no julgamento do REsp 1.298.986/RS (Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.12.2013). 
4. A renúncia ao valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, manifestada após a propositura da 
demanda executiva, não autoriza o arbitramento dos honorários, porquanto, à luz do princípio da 
causalidade, a Fazenda Pública não provocou a instauração da Execução, uma vez que se revelava 
inicialmente impositiva a observância do art. 730 CPC, segundo a sistemática do pagamento de 
precatórios. Como não foram opostos Embargos à Execução, tem, portanto, plena aplicação o art. 1°-D 
da Lei 9.494/1997. No mesmo sentido: REsp 1.386.888/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18.9.2013; 
REsp 1.406.732/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; AgRg no REsp 
1.411.180/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013. 
5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. 
(REsp 1406296/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 
19/03/2014)                                         



 

 

DIREITO  TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

737 RESP 1230957 26/02/14 18/03/14 "No que se refere ao adicional de férias relativo 
às férias indenizadas, a não incidência de 
contribuição previdenciária decorre de 
expressa previsão legal." 

738 "Sobre a importância paga pelo empregador ao 
empregado durante os primeiros quinze dias 
de afastamento por motivo de doença não 
incide a contribuição previdenciária, por não se 
enquadrar na hipótese de incidência da 
exação, que exige verba de natureza 
remuneratória."  

739 "O salário-maternidade possui natureza salarial 
e integra, consequentemente, a base de 
cálculo da contribuição previdenciária."  

740 "O salário-paternidade deve ser tributado, por 
se tratar de licença remunerada prevista 
constitucionalmente, não se incluindo no rol 
dos benefícios previdenciários".  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A 
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA 
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; 
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA 
PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.  
1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. 
1.1 Prescrição. 
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 566.621/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 
11.10.2011), no regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC (repercussão geral), pacificou entendimento no 
sentido de que, "reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-
se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da 
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005". No âmbito desta Corte, a questão em 
comento foi apreciada no REsp 1.269.570/MG (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 
4.6.2012), submetido ao regime do art. 543-C do CPC, ficando consignado que, "para as ações ajuizadas 
a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo 
prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento 
antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do CTN". 
1.2 Terço constitucional de férias. 
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição 
previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela 
Lei 9.528/97). 
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza 
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não 
é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no 
julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), 
ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: 
"Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de 
afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas contratados por 
empresas privadas". 
1.3 Salário maternidade. 
O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 
6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. Nos termos do art. 3º da Lei 8.212/91, "a 
Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de 
família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente". O fato de não haver 
prestação de trabalho durante o período de afastamento da segurada empregada, associado à 
circunstância de a maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no 
sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, em razão de 
uma contingência (maternidade), paga-se à segurada empregada benefício previdenciário 
correspondente ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza salarial. Não é por outra razão que, 
atualmente, o art. 28, § 2º, da Lei 8.212/91 dispõe expressamente que o salário maternidade é 
considerado salário de contribuição. Nesse contexto, a incidência de contribuição previdenciária sobre o 



salário maternidade, no Regime Geral da Previdência Social, decorre de expressa previsão legal. 
Sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade entre a incidência 
da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a Constituição Federal. A Constituição 
Federal, em seus termos, assegura a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 
5º, I). O art. 7º, XX, da CF/88 assegura proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei. No que se refere ao salário maternidade, por opção do legislador 
infraconstitucional, a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante o período de 
afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a proteção ao mercado de trabalho da mulher. 
Não é dado ao Poder Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim 
estabelecer política protetiva mais ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à 
contribuição previdenciária incidente sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política 
legislativa. 
A incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade encontra sólido amparo na 
jurisprudência deste Tribunal, sendo oportuna a citação dos seguintes precedentes: REsp 572.626/BA, 1ª 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.9.2004; REsp 641.227/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 
29.11.2004; REsp 803.708/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007; REsp 886.954/RS, 
1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 29.6.2007; AgRg no REsp 901.398/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008; 
REsp 891.602/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008; AgRg no REsp 
1.115.172/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.9.2009; AgRg no Ag 1.424.039/DF, 2ª 
Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJe de 21.10.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.040.653/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15.9.2011; AgRg no REsp 1.107.898/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, DJe de 17.3.2010. 
1.4 Salário paternidade. 
O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento 
em razão do nascimento de filho (art. 7º, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1º, do 
ADCT). 
Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, 
ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza 
salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se 
que "o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista 
constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários" (AgRg nos EDcl no REsp 
1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009). 
2. Recurso especial da Fazenda Nacional. 
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. 
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa 
ao art. 535 do CPC. 
2.2 Aviso prévio indenizado. 
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a 
título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do 
empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. 
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. 
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de 
serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o 
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a 
futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente 
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter 
remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. 
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não 
presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de 
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" 
(REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). 
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, 
as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. 
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; 
REsp 1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 1º.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 
22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011. 
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. 
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu 
salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 8.213/91 # com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse 
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o 
trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de 



trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas 
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo 
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não 
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que 
exige verba de natureza remuneratória. 
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; 
AgRg no REsp 1074103/SP, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 
2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1ª Turma, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. 
2.4 Terço constitucional de férias. 
O tema foi exaustivamente enfrentado no recurso especial da empresa (contribuinte), levando em 
consideração os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em todas as suas manifestações. Por 
tal razão, no ponto, fica prejudicado o recurso especial da Fazenda Nacional. 
3. Conclusão. 
Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas 
para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) 
concernente às férias gozadas. 
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. 
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. 
(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/02/2014, DJe 18/03/2014)         
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RESP 1230957  26/02/2014 18/03/2014 "Não incide contribuição previdenciária 
sobre os valores pagos a título de 
aviso prévio indenizado, por não se 
tratar de verba salarial”.  

479 "A importância paga a título de terço 
constitucional de férias possui 
natureza indenizatória/compensatória, 
e não constitui ganho habitual do 
empregado, razão pela qual sobre ela 
não é possível a incidência de 
contribuição previdenciária (a cargo da 
empresa)."  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A 
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA 
INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; 
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA 
PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 
1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. 
1.1 Prescrição. 
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 566.621/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 
11.10.2011), no regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC (repercussão geral), pacificou entendimento no 
sentido de que, "reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-
se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio 
legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005". No âmbito desta Corte, a questão em comento 
foi apreciada no REsp 1.269.570/MG (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.6.2012), 
submetido ao regime do art. 543-C do CPC, ficando consignado que, "para as ações ajuizadas a partir de 
9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos 
tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que 
trata o art. 150, § 1º, do CTN". 
1.2 Terço constitucional de férias. 
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição 
previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela 
Lei 9.528/97). 
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza 
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não 
é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no 
julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), 
ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: 
"Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de 



afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas contratados por 
empresas privadas". 
1.3 Salário maternidade. 
O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 
6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. Nos termos do art. 3º da Lei 8.212/91, "a Previdência 
Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e 
reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente". O fato de não haver prestação de 
trabalho durante o período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância de a 
maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no sentido de que o 
valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, em razão de uma contingência 
(maternidade), paga-se à segurada empregada benefício previdenciário correspondente ao seu salário, 
possuindo a verba evidente natureza salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2º, da 
Lei 8.212/91 dispõe expressamente que o salário maternidade é considerado salário de contribuição. 
Nesse contexto, a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, no Regime Geral 
da Previdência Social, decorre de expressa previsão legal. 
Sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade entre a incidência 
da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a Constituição Federal. A Constituição 
Federal, em seus termos, assegura a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 
5º, I). O art. 7º, XX, da CF/88 assegura proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei. No que se refere ao salário maternidade, por opção do legislador 
infraconstitucional, a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante o período de 
afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a proteção ao mercado de trabalho da mulher. 
Não é dado ao Poder Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim estabelecer 
política protetiva mais ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à contribuição 
previdenciária incidente sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política legislativa. 
A incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade encontra sólido amparo na 
jurisprudência deste Tribunal, sendo oportuna a citação dos seguintes precedentes: REsp 572.626/BA, 1ª 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.9.2004; REsp 641.227/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 
29.11.2004; REsp 803.708/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007; REsp 886.954/RS, 1ª 
Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 29.6.2007; AgRg no REsp 901.398/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008; 
REsp 891.602/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008; AgRg no REsp 
1.115.172/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.9.2009; AgRg no Ag 1.424.039/DF, 2ª 
Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJe de 21.10.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.040.653/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15.9.2011; AgRg no REsp 1.107.898/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, DJe de 17.3.2010. 
1.4 Salário paternidade. 
O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento 
em razão do nascimento de filho (art. 7º, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1º, do 
ADCT). 
Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, 
ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza 
salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se 
que "o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista 
constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários" (AgRg nos EDcl no REsp 
1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009). 
2. Recurso especial da Fazenda Nacional. 
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. 
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa 
ao art. 535 do CPC. 
2.2 Aviso prévio indenizado. 
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título 
de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, 
não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. 
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. 
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de 
serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o 
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a 
futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente 
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter 
remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. 
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não 
presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de 
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" 
(REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. 



Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). 
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, 
as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. 
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; 
REsp 1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 1º.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 
22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011. 
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. 
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu 
salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 8.213/91 # com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse 
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o 
trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de 
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas 
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo 
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não 
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige 
verba de natureza remuneratória. 
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg 
no REsp 1074103/SP, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 
2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1ª Turma, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. 
2.4 Terço constitucional de férias. 
O tema foi exaustivamente enfrentado no recurso especial da empresa (contribuinte), levando em 
consideração os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em todas as suas manifestações. Por 
tal razão, no ponto, fica prejudicado o recurso especial da Fazenda Nacional. 
3. Conclusão. 
Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas 
para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) 
concernente às férias gozadas. 
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. 
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. 
(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/02/2014, DJe 18/03/2014) 
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626 RESP 1369165 26/02/14 07/03/14 "A citação válida informa o litígio, constitui em 
mora a autarquia previdenciária federal e deve 
ser considerada como termo inicial para a 
implantação da aposentadoria por invalidez 
concedida na via judicial quando ausente a 
prévia postulação administrativa." 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO 
CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO 
CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 
1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 
543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária 
federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez 
concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. 
2. Recurso especial do INSS não provido. 
(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, 
DJe 07/03/2014)                                     
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666 RESP 1391089 26/02/14 10/03/14 "É válida, no sistema de planta comunitária de 



telefonia - PCT, a previsão contratual ou 
regulamentar que desobrigue a companhia de 
subscrever ações em nome do consumidor ou de 
lhe restituir o valor investido." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. PLANTA COMUNITÁRIA DE 
TELEFONIA - PCT. CLÁUSULA DE DOAÇÃO. VALIDADE. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: É válida, no sistema de planta comunitária de telefonia - PCT, a 
previsão contratual ou regulamentar que desobrigue a companhia de subscrever ações em nome do 
consumidor ou de lhe restituir o valor investido. 
2. Caso concreto: Improcedência do pedido de restituição do valor investido. 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1391089/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/02/2014, DJe 10/03/2014) 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

662 RESP 1033038 12/03/14 19/03/14 "Validade da utilização de tabela do CNSP para 
se estabelecer a proporcionalidade da 
indenização ao grau de invalidez, na hipótese 
de sinistro anterior a 16/12/2008, data da 
entrada em vigor da Medida Provisória 
451/08".  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO 
ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a 
proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, 
data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 
2. Aplicação da tese ao caso concreto. 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
12/03/2014, DJe 19/03/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL/DIREITO CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

657 RESP 1301989 12/03/14 19/03/14 "O cessionário de contrato de participação 
financeira tem legitimidade para ajuizar 
ação de complementação de ações 
somente na hipótese em que o 
instrumento de cessão lhe conferir, 
expressa ou tacitamente, o direito à 
subscrição de ações, conforme apurado 
nas instâncias ordinárias."  

658 "Converte-se a obrigação de subscrever 
ações em perdas e danos multiplicando-se 
o número de ações devidas pela cotação 
destas no fechamento do pregão da Bolsa 
de Valores no dia do trânsito em julgado 
da ação de complementação de ações, 
com juros de mora desde a citação."  

659 "Sobre o valor dos dividendos não pagos, 
incide correção monetária desde a data de 
vencimento da obrigação, nos termos do art. 
205, § 3º, Lei 6.404/76, e juros de mora desde 
a citação." 

741 "Os dividendos são devidos durante todo o 
período em que o consumidor integrou ou 
deveria ter integrado os quadros societários. 



No caso das ações convertidas em perdas e 
danos, é devido o pagamento de dividendos 
desde a data em que as ações deveriam ter 
sido subscritas, até a data do trânsito em 
julgado do processo de conhecimento, 
incidindo juros de mora e correção monetária 
segundo os critérios do item anterior." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO DA 
OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de participação financeira tem 
legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações somente na hipótese em que o instrumento 
de cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações, conforme apurado nas 
instâncias ordinárias. 
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de 
ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em 
julgado da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação. 
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter 
integrado os quadros societários. 
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção monetária desde a data de vencimento da 
obrigação, nos termos do art. 205, § 3º, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação. 
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a 
data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de 
conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item anterior. 
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa julgada. 
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência de indicação do dispositivo 
de lei federal que fundamenta a alegada  divergência jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da 
Súmula 284/STF. 
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência de 
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a 
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência 
jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade ativa. Óbice da Súmula 284/STF. 
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial 
da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização" (Súmula 371/STJ). 
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto. 
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto. 
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de arbitramento dos honorários 
advocatícios, devido à sucumbência recíproca. 
3. RECURSO ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DE 
SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 
(REsp 1301989/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
12/03/2014, DJe 19/03/2014) 

 

 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

678 RESP 1361191 19/03/14 27/06/14 "Aplicam-se os índices de deflação na correção 
monetária de crédito oriundo de título executivo 
judicial, preservado o seu valor nominal." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
DESCABIMENTO. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de crédito 
oriundo de título executivo judicial, preservado o seu valor nominal. 
2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da tese à espécie. 
2.2 - "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 



sentença" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C do CPC). 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1361191/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
19/03/2014, DJe 27/06/2014)           

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

696 RESP 1404796 26/03/14 09/04/14 "É inaplicável o art. 8º da Lei nº 12.514/11 ('Os 
Conselhos não executarão judicialmente 
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 
(quatro) vezes o valor cobrado anualmente da 
pessoa física ou jurídica inadimplente') às 
execuções propostas antes de sua entrada em 
vigor."  

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. 
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. NORMA PROCESSUAL. ART. 1.211 DO CPC. "TEORIA 
DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS". PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 
durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. 
Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 
2. É inaplicável o art. 8º da Lei nº 12.514/11 ("Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas 
referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou 
jurídica inadimplente") às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. 
3. O Art. 1.211 do CPC dispõe: "Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao 
entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes".  Pela leitura do 
referido dispositivo conclui-se que, em regra, a norma de natureza processual tem aplicação imediata aos 
processos em curso. 
4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, 
deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à 
chamada "Teoria dos Atos Processuais Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente 
dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão 
consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é 
praticado. Seria a aplicação do Princípio tempus regit actum.  Com base neste princípio, temos que a lei 
processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera 
prejuízo algum às parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado.  Dessa forma, a 
publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos 
futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de 
processos em curso não serão atingidos. 
5. Para que a nova lei produza efeitos retroativos é necessária a previsão expressa nesse sentido. O art. 
8º da Lei nº 12.514/11, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, 
determina que "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 
(quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente". O referido 
dispositivo legal somente faz referência às execuções que serão propostas no futuro pelos conselhos 
profissionais, não estabelecendo critérios acerca das execuções já em curso no momento de entrada em 
vigor da nova lei. Dessa forma, como a Lei nº. 
12.514/11 entrou em vigor na data de sua publicação (31.10.2011), e a execução fiscal em análise foi 
ajuizada em 15.9.2010, este ato processual (de propositura da demanda) não pode ser atingido por nova 
lei que impõe limitação de anuidades para o ajuizamento da execução fiscal. 
6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 8/2008 do STJ. 
(REsp 1404796/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/03/2014, DJe 09/04/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITO CIVIL/DIREITO PROCESSUAL CIVIL/DIREITO AMBIENTAL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

680 RESP 1354536 26/03/14 05/05/14 "Para demonstração da legitimidade para 
vindicar indenização por dano ambiental 
que resultou na redução da pesca na 
área atingida, o registro de pescador 
profissional e a habilitação ao benefício 
do seguro-desemprego, durante o 
período de defeso, somados a outros 
elementos de prova que permitam o 
convencimento do magistrado acerca do 
exercício dessa atividade, são idôneos à 
sua comprovação." 

681 "A responsabilidade por dano ambiental é 
objetiva, informada pela teoria do risco 
integral, sendo o nexo de causalidade o 
fator aglutinante que permite que o risco 
se integre na unidade do ato, sendo 
descabida a invocação, pela empresa 
responsável pelo dano ambiental, de 
excludentes de responsabilidade civil 
para afastar a sua obrigação de 
indenizar."  

682 "inexistência de dano moral e material em 
ação indenizatória por danos materiais e 
morais promovida por pescadores em 
razão de acidente ambiental ocorrido no 
rio Sergipe."  

683 "Em vista das circunstâncias específicas 
e homogeneidade dos efeitos do dano 
ambiental verificado no ecossistema do 
rio Sergipe - afetando significativamente, 
por cerca de seis meses, o volume 
pescado e a renda dos pescadores na 
região afetada -, sem que tenha sido 
dado amparo pela poluidora para 
mitigação dos danos morais 
experimentados e demonstrados por 
aqueles que extraem o sustento da pesca 
profissional, não se justifica, em sede de 
recurso especial, a revisão do quantum 
arbitrado, a título de compensação por 
danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil 
reais)."  

834 "O dano material somente é indenizável 
mediante prova efetiva de sua ocorrência, 
não havendo falar em indenização por 
lucros cessantes dissociada do dano 
efetivamente demonstrado nos autos; 
assim, se durante o interregno em que 
foram experimentados os efeitos do dano 
ambiental houve o período de 'defeso' - 
incidindo a proibição sobre toda atividade 
de pesca do lesado -, não há cogitar em 
indenização por lucros cessantes durante 
essa vedação."  

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA 
NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para 
vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro 
de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de 
defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca 
do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação;  b) a responsabilidade por dano 
ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator 



aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela 
empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a 
sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais 
caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e  administrativo; 
d) em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado 
no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume 
pescado  e a renda dos pescadores na região afetada -,  sem que tenha sido dado amparo pela 
poluidora para mitigação dos danos morais experimentados e demonstrados por aqueles que extraem 
o sustento da pesca profissional,  não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão do quantum 
arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano 
material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em 
indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; assim, se 
durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de 
"defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar  em 
indenização por lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários 
advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em 
atenção às características específicas da demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se 
adequados,  não se justificando a revisão, em sede de recurso especial. 
2. Recursos especiais não providos. 
(REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/03/2014, DJe 05/05/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

686 RESP 1203244 09/04/14 17/06/14 "O chamamento ao processo da União com 
base no art. 77, III, do CPC, nas demandas 
propostas contra os demais entes federativos 
responsáveis para o fornecimento de 
medicamentos ou prestação de serviços de 
saúde, não é impositivo, mostrando-se 
inadequado opor obstáculo inútil à garantia 
fundamental do cidadão à saúde." 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO 
PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. 
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base 
no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 
fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se 
inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. 
Precedentes do STJ. 
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo 
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, 
desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o 
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido 
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão 
por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida 
meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do 
feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o 
restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 
17.6.2011). 
Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da 
União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 
STJ 8/2008. 
(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 
17/06/2014)PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 
8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. 
CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. 
DESNECESSIDADE. 
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base 
no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 
fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se 
inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. 



Precedentes do STJ. 
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo 
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, 
desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o 
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido 
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão 
por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida 
meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do 
feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o 
restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 
17.6.2011). 
Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da 
União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 
17/06/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

705 RESP 1333988 09/04/14 11/04/14 "Descabimento de multa cominatória na 
exibição, incidental ou autônoma, de 
documento relativo a direito disponível."  

706 "A decisão que comina astreintes não 
preclui, não fazendo tampouco coisa 
julgada."  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. 
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental 
ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes 
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

687 RESP 1358281 23/04/14 05/12/2014 "incidência de contribuição previdenciária 
sobre horas extras." 

688 "incidência de contribuição previdenciária 
sobre adicional noturno."  

689 "incidência de contribuição previdenciária 
sobre adicional de periculosidade." 

EMENTA:  TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME 
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE 
PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC para definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes 
verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade". 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA 
REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou 
firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as 
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à 
disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 



Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC). 
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, 
qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. 
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais 
noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza 
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 
1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 
69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 
9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg 
no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 
1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; 
AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009). 
PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5. Nesse ponto, o Tribunal a quo se limitou a 
assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago aos empregados possui natureza salarial, sem 
especificar o contexto e a forma em que ocorreram os pagamentos. 
6. Embora os recorrente tenham denominado a rubrica de "prêmio-gratificação", apresentam alegações 
genéricas no sentido de que se estaria a tratar de abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência na 
fundamentação recursal não permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida 
(Súmula 284/STF). 
7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre a subsunção da verba em 
debate ao disposto no item 7 do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o 
salário de contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente 
desvinculados do salário. 
8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de eventualidade ou se foi 
expressamente desvinculada do salário é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 
CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão 
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 
05/12/2014)                                         

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

637 RESP 1152218 07/05/14 09/10/14 "Ordem na qual os créditos resultantes de 
honorários advocatícios devem ser satisfeitos 
no processo falimentar." 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. 
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO 
TRABALHISTA. 
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários 
advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em 
falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, 
observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa 
falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 
2. Recurso especial provido. 
(REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, 
DJe 09/10/2014)                                          

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

677 RESP 1348640 07/05/14 21/05/14 "Na fase de execução, o depósito judicial do 
montante (integral ou parcial) da condenação 
extingue a obrigação do devedor, nos limites 
da quantia depositada." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE 



MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou 
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 
2. Aplicação da tese ao caso concreto. 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
07/05/2014, DJe 21/05/2014)              

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

673 RESP 1387248 07/05/14 19/05/14 "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é 
indispensável apontar, na petição de 
impugnação ao cumprimento de sentença, a 
parcela incontroversa do débito, bem como as 
incorreções encontradas nos cálculos do 
credor, sob pena de rejeição liminar da petição, 
não se admitindo emenda à inicial". 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL 
TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC 
MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na 
petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as 
incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se 
admitindo emenda à inicial". 
2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, 
matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 
2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 
2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 
2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice 
na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que 
não ocorre na espécie. 
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. 
(REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
07/05/2014, DJe 19/05/2014)                        

 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
/DJE: 

DESCRIÇÃO: 

722 RESP 1418593 14/05/14 27/05/14 "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 
5 (cinco) dias após a execução da liminar na 
ação de busca e apreensão, pagar a 
integralidade da dívida - entendida esta como 
os valores apresentados e comprovados pelo 
credor na inicial -, sob pena de consolidação 
da propriedade do bem móvel objeto de 
alienação fiduciária". 

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 
911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 
5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na   vigência da Lei n. 
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de 
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e 
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 



alienação fiduciária". 
2. Recurso especial provido. 
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, 
DJe 27/05/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

717 RESP1265821 
 
 

14/05/14 04/09/14 "legitimidade do Ministério Público para o 
ajuizamento de ações de alimentos em 
benefício de crianças e adolescentes, 
sobretudo quando se encontram sob o poder 
familiar de um dos pais - exegese dos arts. 
201, inciso III, e 98, inciso II, ambos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente." 

RESP 1327471 

EMENTAS: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS.LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, aprovam-se as seguintes teses: 1.1. O Ministério Público tem 
legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. 
1.2. A legitimidade do Ministério Público independe do exercício do poder familiar dos pais, ou de o menor 
se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de 
quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. 
2. Recurso especial provido. 
(REsp 1265821/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, 
DJe 04/09/2014) 
 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, aprovam-se as seguintes teses: 1.1. O Ministério Público tem 
legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. 
1.2. A legitimidade do Ministério Público independe do exercício do poder familiar dos pais, ou de o menor 
se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de 
quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1327471/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, 
DJe 04/09/2014) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

698 RESP 1410839 14/05/14 22/05/14 "Caracterizam-se como protelatórios os 
embargos de declaração que visam rediscutir 
matéria já apreciada e decidida pela Corte de 
origem em conformidade com súmula do STJ 
ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito 
dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se 
como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela 
Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito 
dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias 
ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. 
Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional 
aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou 
obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 
535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, 
portanto, de recurso protelatório. 



3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de 
Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se 
provimento ao Recurso Especial. 
(REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 
22/05/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

671 RESP 1274466 14/05/14 21/05/14 "Na liquidação por cálculos do credor, descabe 
transferir do exequente para o executado o 
ônus do pagamento de honorários devidos ao 
perito que elabora a memória de cálculos". 

672 "Se o credor for beneficiário da gratuidade da 
justiça, pode-se determinar a elaboração dos 
cálculos pela contadoria judicial". 

871 "Na fase autônoma de liquidação de sentença 
(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao 
devedor a antecipação dos honorários 
periciais". 

EMENTA:  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. 
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do 
exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a 
memória de cálculos". 
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos 
pela contadoria judicial". 
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao 
devedor a antecipação dos honorários periciais ". 
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
14/05/2014, DJe 21/05/2014)                              

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

697 RESP 1409357 14/05/14 22/05/14 "A ausência da cópia da certidão de intimação 
da decisão agravada não é óbice ao 
conhecimento do Agravo de Instrumento 
quando, por outros meios inequívocos, for 
possível aferir a tempestividade do recurso, em 
atendimento ao princípio da instrumentalidade 
das formas." 

EMENTA:  DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 525, DO CPC. AUSÊNCIA DA 
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR 
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "A ausência da 
cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de 
Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em 
atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas." 2.- No caso concreto, por meio da cópia da 
publicação efetivada no próprio Diário da Justiça Eletrônico n. 1468 (e-STJ fls. 22), é possível aferir-se o 
teor da decisão agravada e a da data de sua disponibilização - "sexta-feira, 31/8/2012". Assim, conforme 
dispõe o artigo 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006, que regra o processo eletrônico, a publicação deve ser 
considerada no primeiro dia útil seguinte que, no caso, seria segunda-feira, dia 3/9/2012, o que 
demonstra a tempestividade do agravo de instrumento protocolado em 13/9/2012, como se vê do carimbo 
de e-STJ fls. 2. 
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de 



Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se 
provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à instância de origem para 
apreciação do Agravo de Instrumento. 
(REsp 1409357/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 
22/05/2014)                                         

 

 

DIREITO PROCESSUAL CVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

668 RESP 1388030 11/06/14 01/08/14  "termo inicial da prescrição nas demandas 
por indenização do seguro DPVAT nos casos 
de invalidez permanente da vítima." 

875 "Exceto nos casos de invalidez permanente 
notória, a ciência inequívoca do caráter 
permanente da invalidez depende de laudo 
médico, sendo relativa a presunção de 
ciência." 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 
PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é 
a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 
1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro 
anos após o acidente. 
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
11/06/2014, DJe 01/08/2014) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

794 CC 133244 11/06/14 01/07/14 "É competente o Juízo do local em que 
situada a sede da entidade organizadora de 
campeonato esportivo de caráter nacional 
para todos os processos de ações ajuizadas 
em vários Juízos e Juizados Especiais, 
situados em lugares diversos do país, 
questionando a mesma matéria central, 
relativa à validade e à execução de decisões 
da Justiça Desportiva, visto que a entidade 
esportiva de caráter nacional, responsável, 
individual ou conjuntamente com quaisquer 
outras entidades, pela organização (no caso, 
a CBF), deve, necessariamente, inclusive por 
decisão de ofício, integrar o pólo passivo das 
demandas, sob pena de não vir ela ser ser ela 
atingida pelos efeitos subjetivos da coisa 
julgada, e de tornar-se o julgado desprovido 
de efetividade." 

EMENTA: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSOS VÁRIOS AJUIZADOS EM JUÍZOS E 
JUIZADOS ESPECIAIS DIVERSOS, EM DIFERENTES FOROS DO TERRITÓRIO NACIONAL, POR 
TORCEDORES, CLUBE OU ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS, CENTRADAS NO MESMO 
LITÍGIO, A RESPEITO DA VALIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DESPORTIVA - STJD - COM CONSEQUÊNCIAS DIRETAS SOBRE CAMPEONATO 
ESPORTIVO DE CARÁTER NACIONAL, ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
FUTEBOL - DECISÕES COLIDENTES QUANTO A LIMINARES - MATÉRIA DE ABRANGÊNCIA 
NACIONAL - CONEXÃO EVIDENTE ENTRE AS AÇÕES CONTIDAS NOS DIVERSOS PROCESSOS - 
COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL EM QUE SITUADA A SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL 
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA ANTE A PREVALÊNCIA, DE ORDEM PÚBLICA DEVIDO 



AO CARÁTER NACIONAL, DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - PREVENÇÃO DA VARA EM QUE 
AJUIZADO O PRIMEIRO PROCESSO - EFEITOS DA CITAÇÃO QUE RETROAGEM À DATA DA 
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO - COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR 
AFASTADA -  CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA 2A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ. 
1.- É competente o Juízo do local em que situada a sede da entidade organizadora de campeonato 
esportivo de caráter  nacional para todos os processos de ações ajuizadas em vários Juízos e Juizados 
Especiais, situados em lugares diversos do país, questionando a mesma matéria central, relativa à 
validade e à execução de decisões da Justiça Desportiva, visto que a entidade esportiva de caráter 
nacional, responsável, individual ou conjuntamente com quaisquer outras entidades, pela organização 
(no caso, a CBF),  deve, necessariamente, inclusive por decisão de ofício,  integrar o pólo passivo das 
demandas,  sob pena de não vir ela ser ser ela atingida pelos efeitos subjetivos da coisa julgada, e de 
tornar-se o julgado desprovido de efetividade. 
2.- No caso, considerando-se que a CBF é parte necessária nos processos em que se questionam 
decisões da Justiça Desportiva, por ela organizada, devem eles ser propostos no foro "onde está a sede" 
daquela pessoa jurídica (CPC, art. 100, IV, "a"), e sua sede situa-se no âmbito geográfico da Comarca da 
Capital do Estado do Rio de Janeiro e, na divisão judiciária desta,  no Foro Regional da Barra da Tijuca. 
3.- Constitui matéria de interesse público, ante a necessidade de evitar a dispersão jurisdicional, que 
atrasaria a prestação jurisdicional  e criaria insegurança jurídica, devido à possibilidade de decisões 
contraditórias, a determinação da competência de Juízo único para ajuizamentos plúrimos de  processos 
por torcedores, clubes, entidades e instituições, inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública, de 
forma pulverizada, em todo o território nacional. 
4.- A fixação do Juízo territorialmente competente dá-se pelo critério do foro do local da sede da entidade 
nacional ré, organizadora, individual ou conjunto com outras entidades, a qual deve necessariamente ser 
acionada, foro esse decorrente da previsão do artigo 94 do Código de Processo Civil, para todas as 
ações relativas a julgamentos por órgãos da Justiça Desportiva, referentes a certames de caráter 
nacional por ela promovidos, determinando-se, por isso, a competência do Juízo do local da sede dessa 
entidade, ou seja, da Distrital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre cujas Varas determina-se a 
competência, por prevenção, pela data da distribuição, a que retroage a data da citação. 
5.- Afasta-se a competência de outros Juízos e Juizados, Especiais Cíveis, inclusive do Juizado do 
Torcedor, Adjunto à 2ª Vara da Regional da Ilha do Governador - RJ (Resolução TJRJ-OE 20;21). 
6.-. Os artigos 3º da Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) e 101, I, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) não prevalecem como fundamento para o ajuizamento pelo torcedor, em seu próprio 
domicílio, de ação judicial questionando a validade de decisões proferidas pela Justiça Desportiva, órgão 
da Confederação Brasileira de Desportos - CBF - cuja sede se situa na Cidade do Rio de Janeiro, na 
área geográfica do Foro da Barra da Tijuca. 
7.- No caso, entre as Varas do Foro da Barra da Tijuca, tem-se por certo que a primeira distribuição 
ocorreu perante a 2ª Vara Cível, que, por isso, resulta preventa para os demais acionamentos (CPC, art. 
106). 
8.- Conflito acolhido para declarar a competência do juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da 
Tijuca, ao qual devem incontinenti ser enviados os processos, excetuada a hipótese de extinção, 
estendendo-se o julgamento do presente Conflito a todas as ações sobre a matéria, ajuizadas ou que o 
venham a ser, nos diversos Juízos e Juizados Especiais, da Justiça Estadual ou Federal no país. 
(CC 132.402/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 
01/07/2014) 

 

 

DIREITO CIVIL/DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

669 RESP 1373438 11/06/14 17/06/14 "Cabimento da cumulação de dividendos e 
juros sobre capital próprio" nas demandas por 
complementação de ações de empresas de 
telefonia. 

670 "Descabimento da inclusão dos dividendos ou 
dos juros sobre capital próprio no cumprimento 
da sentença condenatória à complementação 
de ações sem expressa previsão no título 
executivo." 

873  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EMPRESARIAL E PROCESSUAL 
CIVIL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. JUROS  SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. 
CUMULAÇÃO COM DIVIDENDOS. CABIMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO 
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM 
PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. 



1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital 
próprio. 
1.2. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação 
ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. 
1.3. Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento da 
sentença condenatória à complementação de ações sem expressa previsão no título executivo. 
2. Caso concreto: 2.1. Inviabilidade de se alterar, na fase de cumprimento de sentença, o valor 
patrimonial da ação definido expressamente no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no cumprimento de sentença sem previsão 
expressa no título executivo. 
2.3. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à alegação relativa ao termo 'ad quem' dos 
dividendos. 
2.4. "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 
sentença". 
2.5. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em 
benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 
543-C). 
3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
(REsp 1373438/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
11/06/2014, DJe 17/06/2014)          

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVILPUBLICAÇÃO: 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

743 RESP 1200856 01/07/14 17/09/14 "Possibilidade da execução provisória da multa 
diária fixada em sede de antecipação de tutela 
nos autos da ação principal, por se tratar de 
título judicial líquido, certo e exigível." 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.  NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária 
prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando 
fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua 
confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido 
com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, 
deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução 
provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que 
ocorra a sua confirmação por Acórdão. 
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio 
reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após 
ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal,  
embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos 
requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a 
antecipação da tutela. 
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do 
Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, 
dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. 
(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 
17/09/2014) 

 

 

 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF – Principais Julgados (01/01/2014 a 31/07/2014) 
 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 



082 RE 573232 14/05/14 18/09/14 “Recurso extraordinário em que se discute o 
alcance da expressão “quando expressamente 
autorizadas”, constante do art. 5º, XXI, da 
Constituição Federal, para fins de se 
reconhecer a legitimidade, ou não, de 
associação para, na qualidade de substituta 
processual, promover execuções, 
independentemente da autorização de cada 
um de seus filiados”. 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, 
não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos 
associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas 
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no 
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à 
inicial. 
(RE 573232, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 
EMENT VOL-02743-01 PP-00001) 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

166 RE 595838 23/04/14 07/10/14 “ Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos artigos 146, III, c; 150, II; 154, I; 174, § 
2º; e 195, § 4º, da Constituição Federal, a 
constitucionalidade, ou não, do art. 22, IV, da 
Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei 
nº 9.876/99, que instituiu contribuição, a cargo 
da empresa e destinada à Seguridade Social, 
de 15% incidente sobre o valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços 
desenvolvidos por cooperados por intermédio 
de cooperativas de trabalho”. 

EMENTA: EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei nº 
8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. 
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto 
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4º, 
CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 
22, inciso IV da Lei nº 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou 
creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa 
e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente 
para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação 
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às 
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os 
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei nº 8.212/91, com a 
redação da Lei nº 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota 
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a 
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o 
faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual 
somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4º - com a remissão feita ao 
art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do 
inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 
(RE 595838, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)                                          

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

224 RE 599176 05/06/2014 29/10/2014 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos artigos 150, VI, a; 151, III; e 156, da 
Constituição Federal, se a imunidade tributária 



recíproca é, ou não, aplicável ao responsável 
tributário por sucessão”. 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. A 
imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos 
jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso 
Extraordinário ao qual se dá provimento. 
(RE 599176, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)                                       

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

278 RE 568503 12/02/2014 13/03/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, 
se a contribuição ao Programa de Integração 
Social - PIS está, ou não, sujeita ao princípio 
da anterioridade nonagesimal inscrito nesse 
dispositivo, e se o início da contagem do prazo 
nonagesimal se dá, ou não, a partir da 
publicação da Lei nº 10.865/2004, que previu a 
majoração da alíquota em relação à água 
mineral, com efeitos imediatos, sendo que tal 
norma não constava no texto da Medida 
Provisória nº 164/2004 nela convertida.” 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 6º DO ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. 
DISPOSITIVO SUSCITADO AUSENTE DO TEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: CONTAGEM DA 
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. 1. A contribuição ao PIS sujeita-
se à regra do § 6o do art. 195 da Constituição da República. 2. Aplicação da anterioridade nonagesimal à 
majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei. 3. Recurso extraordinário ao qual 
se nega provimento. 
(RE 568503, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2014 PUBLIC 14-03-2014) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

376 RE 635739 19/02/2014 02/10/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos artigos 5º, caput; e 37, I, da 
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou 
não, de cláusulas (de barreira ou afunilamento) 
constantes de edital de concurso público, as 
quais estabelecem limitações com o intuito de 
selecionar apenas os candidatos melhores 
classificados para prosseguir no certame.” 

EMENTA: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação 
de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de 
concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do 
candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para 
seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário 
provido. 
(RE 635739, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)                                          

 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO Disponível no DESCRIÇÃO: 



JULGAMENTO: DJE: 

432 RE 636941 13/02/2014 03/04/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 195, §7º, da Constituição Federal, se 
as entidades filantrópicas gozam de imunidade 
tributária em relação à contribuição para o PIS” 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL 
CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS 
CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 
(ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO 
“INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR 
ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7º, 
CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE 
PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” 
UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, 
§ 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. 
Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE 
SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA 
QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES 
OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE 
FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS 
PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91). AS ENTIDADES QUE 
PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS 
À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 
55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 
14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-
06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP Nº 2.158-
35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, E 
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS 
COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO DO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA 
OMNES E EX TUNC. 1. A imunidade aos impostos concedida às instituições de educação e de 
assistência social, em dispositivo comum, exsurgiu na CF/46, verbis: Art. 31, V, “b”: À União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado (...) lançar imposto sobre (...) templos de qualquer culto, 
bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas 
rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins. 2. As CF/67 e CF/69 (Emenda 
Constitucional nº 1/69) reiteraram a imunidade no disposto no art. 19, III, “c”, verbis: É vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (...) instituir imposto sobre (...) o patrimônio, a renda ou 
os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os 
requisitos da lei. 3. A CF/88 traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150. Sem 
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;(...) § 4º. As 
vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os 
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A 
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7º. São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei. 4. O art. 195, § 7º, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema Tributário 
Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da seguridade social, trata, 
inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às 
instituições de assistência stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social, máxime na 
medida em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por 
objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, 
DJ 16-06-2000). 5. A seguridade social prevista no art. 194, CF/88, compreende a previdência, a saúde e 
a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão vinculadas a qualquer tipo de 
contraprestação por parte dos seus usuários, a teor dos artigos 196 e 203, ambos da CF/88. 
Característica esta que distingue a previdência social das demais subespécies da seguridade social, 
consoante a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que seu caráter é contributivo e de 
filiação obrigatória, com espeque no art. 201, todos da CF/88. 6. O PIS, espécie tributária singular 
contemplada no art. 239, CF/88, não se subtrai da concomitante pertinência ao “gênero” (plural) do inciso 
I, art. 195, CF/88, verbis: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:I - do empregador, 
da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela 



Emenda Constitucional nº 20, de 1998) a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)II 
- do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) III - sobre a receita de concursos de 
prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)... 7. O Sistema Tributário Nacional, encartado 
em capítulo próprio da Carta Federal, encampa a expressão “instituições de assistência social e 
educação” prescrita no art. 150, VI, “c”, cuja conceituação e regime jurídico aplica-se, por analogia, à 
expressão “entidades beneficentes de assistência social” contida no art. 195, § 7º, à luz da interpretação 
histórica dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, e das premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730. É 
que até o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de “seguridade social”, nos termos 
em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção clara entre previdência, assistência social e saúde, a 
partir dos critérios de generalidade e gratuidade. 8. As limitações constitucionais ao poder de tributar são 
o conjunto de princípios e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício da competência 
tributária, bem como das imunidades. O art. 146, II, da CF/88, regula as limitações constitucionais ao 
poder de tributar reservadas à lei complementar, até então carente de formal edição. 9. A isenção prevista 
na Constituição Federal (art. 195, § 7º) tem o conteúdo de regra de supressão de competência tributária, 
encerrando verdadeira imunidade. As imunidades têm o teor de cláusulas pétreas, expressões de direitos 
fundamentais, na forma do art. 60, § 4º, da CF/88, tornando controversa a possibilidade de sua 
regulamentação através do poder constituinte derivado e/ou ainda mais, pelo legislador ordinário. 10. A 
expressão “isenção” equivocadamente utilizada pelo legislador constituinte decorre de circunstância 
histórica. O primeiro diploma legislativo a tratar da matéria foi a Lei nº 3.577/59, que isentou a taxa de 
contribuição de previdência dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de fins 
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua diretoria não percebessem 
remuneração. Destarte, como a imunidade às contribuições sociais somente foi inserida pelo § 7º, do art. 
195, CF/88, a transposição acrítica do seu conteúdo, com o viés do legislador ordinário de isenção, gerou 
a controvérsia, hodiernamente superada pela jurisprudência da Suprema Corte no sentido de se tratar de 
imunidade. 11. A imunidade, sob a égide da CF/88, recebeu regulamentação específica em diversas leis 
ordinárias, a saber: Lei nº 9.532/97 (regulamentando a imunidade do art. 150, VI, “c”, referente aos 
impostos); Leis nº 8.212/91, nº 9.732/98 e nº 12.101/09 (regulamentando a imunidade do art. 195, § 7º, 
referente às contribuições), cujo exato sentido vem sendo delineado pelo Supremo Tribunal Federal. 12. 
A lei a que se reporta o dispositivo constitucional contido no § 7º, do art. 195, CF/88, segundo o Supremo 
Tribunal Federal, é a Lei nº 8.212/91 (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). 13. A 
imunidade frente às contribuições para a seguridade social, prevista no § 7º, do art. 195, CF/88, está 
regulamentada pelo art. 55, da Lei nº 8.212/91, em sua redação original, uma vez que as mudanças 
pretendidas pelo art. 1º, da Lei nº 9.738/98, a este artigo foram suspensas (ADI 2.028 MC/DF, Rel. 
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). 14. A 
 imunidade tributária e seus requisitos de legitimação, os quais poderiam restringir o seu alcance, 
estavam estabelecidos no art. 14, do CTN, e foram recepcionados pelo novo texto constitucional de 1988. 
Por isso que razoável se permitisse que outras declarações relacionadas com os aspectos intrínsecos 
das instituições imunes viessem regulados por lei ordinária, tanto mais que o direito tributário utiliza-se 
dos conceitos e categorias elaborados pelo ordenamento jurídico privado, expresso pela legislação 
infraconstitucional. 15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se exige 
lei complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), e não para a fixação das normas 
de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais 
podem ser veiculados por lei ordinária, como sois ocorrer com o art. 55, da Lei nº 8.212/91, que pode 
estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da 
Constituição Federal, ex vi dos incisos I e II, verbis: Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam 
os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes 
requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009) I - seja reconhecida como de 
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; (Revogado pela Lei nº 12.101, de 
2009); II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei nº 9.429, 
de 26.12.1996).... 16. Os limites objetivos ou materiais e a definição quanto aos aspectos subjetivos ou 
formais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não implicando significativa restrição 
do alcance do dispositivo interpretado, ou seja, o conceito de imunidade, e de redução das garantias dos 
contribuintes. 17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou 
de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os 
requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos 
artigos 9º e 14, do CTN. 18. Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são 
entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas 
áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente. Consectariamente, et pour cause, a constituição 
determina que elas sejam desoneradas de alguns tributos, em especial, os impostos e as contribuições. 
19. A ratio da supressão da competência tributária funda-se na ausência de capacidade contributiva ou 
na aplicação do princípio da solidariedade de forma inversa, vale dizer: a ausência de tributação das 
contribuições sociais decorre da colaboração que estas entidades prestam ao Estado. 20. A Suprema 



Corte já decidiu que o artigo 195, § 7º, da Carta Magna, com relação às exigências a que devem atender 
as entidades beneficentes de assistência social para gozarem da imunidade aí prevista, determina 
apenas a existência de lei que as regule; o que implica dizer que a Carta Magna alude genericamente à 
“lei” para estabelecer princípio de reserva legal, expressão que compreende tanto a legislação ordinária, 
quanto a legislação complementar (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). 21. É 
questão prejudicial, pendente na Suprema Corte, a decisão definitiva de controvérsias acerca do conceito 
de entidade de assistência social para o fim da declaração da imunidade discutida, como as relativas à 
exigência ou não da gratuidade dos serviços prestados ou à compreensão ou não das instituições 
beneficentes de clientelas restritas. 22. In casu, descabe negar esse direito a pretexto de ausência de 
regulamentação legal, mormente em face do acórdão recorrido que concluiu pelo cumprimento dos 
requisitos por parte da recorrida à luz do art. 55, da Lei nº 8.212/91, condicionado ao seu enquadramento 
no conceito de assistência social delimitado pelo STF, mercê de suposta alegação de que as prescrições 
dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional não regulamentam o § 7º, do art. 195, CF/88. 23. É 
insindicável na Suprema Corte o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (art. 55, da Lei nº 
8.212/91), uma vez que, para tanto, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, situação 
em que a afronta à Constituição seria apenas indireta, ou, ainda, o revolvimento de provas, atraindo a 
aplicação do verbete da Súmula nº 279. Precedente. AI 409.981-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª 
Turma, DJ 13/08/2004. 24. A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7º, do art. 195, CF/88, com 
relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos artigos 9º e 14, do CTN, bem 
como no art. 55, da Lei nº 8.212/91, alterada pelas Lei nº 9.732/98 e Lei nº 12.101/2009, nos pontos onde 
não tiveram sua vigência suspensa liminarmente pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira 
Alves, Pleno, DJ 16-06-2000. 25. As entidades beneficentes de assistência social, como consequência, 
não se submetem ao regime tributário disposto no art. 2º, II, da Lei nº 9.715/98, e no art. 13, IV, da MP nº 
2.158-35/2001, aplicáveis somente àquelas outras entidades (instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem 
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos) 
que não preenchem os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, ou da legislação superveniente sobre a 
matéria, posto não abarcadas pela imunidade constitucional. 26. A inaplicabilidade do art. 2º, II, da Lei nº 
9.715/98, e do art. 13, IV, da MP nº 2.158-35/2001, às entidades que preenchem os requisitos do art. 55 
da Lei nº 8.212/91, e legislação superveniente, não decorre do vício da inconstitucionalidade desses 
dispositivos legais, mas da imunidade em relação à contribuição ao PIS como técnica de interpretação 
conforme à Constituição. 27. Ex positis, conheço do recurso extraordinário, mas nego-lhe provimento 
conferindo à tese assentada repercussão geral e eficácia erga omnes e ex tunc. Precedentes. RE 
93.770/RJ, Rel. Min. Soares Muñoz, 1ª Turma, DJ 03/04/1981. RE 428.815-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, 1ª Turma, DJ 24/06/2005. ADI 1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13-02-
2004. ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000. 
(RE 636941, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2014 PUBLIC 04-04-2014)                                   

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

612 RE 658026 09/04/2014 30/10/2014 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição 
Federal, a constitucionalidade de lei municipal 
que dispõe sobre as hipóteses de contratação 
temporária servidores públicos.” 

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei 
municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição 
Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por 
tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 
37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso 
provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto 
corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e 
trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal 
que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra 
da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento 
desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O 
conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa 
forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, 
é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja 
predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a 
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 
permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A 



imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo 
resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade 
e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da 
inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição 
Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a 
cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para „cultura de gestão estratégica‟) que consiste na 
interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na 
concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades 
administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso 
extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso 
III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de 
garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse 
social. 
 
(RE 658026, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)                                         

 

 

DIREITO ELEITORAL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

678 RE 758461 22/05/2014 29/10/2014 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos arts. 5º, XXXVI e 14, § 5º e § 7º, da 
Constituição federal, o alcance da norma 
constitucional que permite a reeleição do Chefe 
do Poder Executivo para um único período 
subsequente e da que dispõe sobre a 
inelegibilidade reflexa do cônjuge do 
Presidente da República, dos Governadores e 
dos Prefeitos, no mesmo território de jurisdição 
destes. Interpretação da Súmula Vinculante 18, 
quanto ao afastamento da inelegibilidade, em 
razão da dissolução da sociedade conjugal 
pela morte de um dos cônjuges, ante a 
ausência de presunção de fraude ou de 
simulação com o intuito de viabilizar um 
terceiro mandato do mesmo grupo familiar.” 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO CURSO DO MANDATO, MAIS DE UM 
ANO ANTES DO TÉRMINO. INELEGIBILIDADE DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º. 
INOCORRÊNCIA. 1. O que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes precedentes do 
STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal seja 
utilizada como mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do art. 14 da 
Constituição. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extinção do 
vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. 2. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 
(RE 758461, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)                                          

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

712 ARE 666334 03/04/2014 05/05/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 5º, XLVI, da Constituição federal, a 
possibilidade, em caso de condenação pelo 
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de 
valoração da quantidade e da qualidade da 
droga apreendida, tanto na primeira fase de 
fixação da pena, como circunstância judicial 
desfavorável, quanto na terceira fase, para 
modular a aplicação da causa especial de 
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 
Lei 11.343/2006.” 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e 
da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in 



idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª 
VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de 
jurisprudência. 
(ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014 )                                       

 

 

DIREITO PENAL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

713 ARE 773765 03/04/2014 25/04/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos arts. 1º, III, 5º, caput e I, e 226, § 8º, da 
Constituição federal, a natureza da ação penal 
em caso de crime de lesão corporal de 
natureza leve praticado contra a mulher no 
âmbito das relações domésticas e familiares, 
se pública condicionada à representação da 
vítima ou pública incondicionada.” 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Crime de lesão corporal praticado contra a 
mulher no âmbito doméstico e familiar. Ação penal pública incondicionada. ADI 4.424. 3. Agravo 
conhecido e recurso extraordinário provido para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinando a apreciação do mérito da apelação interposta 
pelo Ministério Público Estadual. 4. Reafirmação de jurisprudência. 
(ARE 773765 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014 )                                          

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

721 RE 789218 18/04/2014 31/07/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 145, II, da Constituição federal, a 
constitucionalidade da cobrança de taxa de 
expediente em razão da emissão/envio de 
carnês ou boletos para o pagamento de 
tributos.” 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE 
EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA 
DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de 
guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de 
arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão 
geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte 
consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou 
remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. 
Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no 
mérito, se nega provimento. 
(RE 789218 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 )                                         

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

722 RE 726035 24/04/2014 02/05/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 5º; 109, I; e 173, § 1º, II, da 
Constituição federal, a competência para 
processar e julgar mandados de segurança em 
que a autoridade coatora é dirigente de 
sociedade de economia mista federal, como no 
caso, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.” 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. 



MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. 
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. 
(RE 726035 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 
DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014 )                                         

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

724 ARE 799908 01/05/2014 03/06/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 8º do ADCT, se as promoções 
asseguradas aos militares anistiados devem se 
restringir à carreira a que pertencia o militar na 
ativa.” 

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de 
jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro 
diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido. 
(ARE 799908 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/05/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014 )                                         

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

727 RE 797905 15/05/2014 28/05/14 “Recursos extraordinários em que se discute, à 
luz dos arts. 24, XII, e 40, § 4º, da Constituição 
federal, a legitimidade de Governador de 
estado-membro para figurar no pólo passivo de 
mandado de injunção, em que se objetiva 
declarar a omissão legislativa para disciplinar a 
aposentadoria especial de servidor público, por 
entender que é da União a competência 
privativa para regulamentar mencionada 
aposentadoria, com a consequente 
competência do Supremo Tribunal Federal 
para julgar referido mandamus, não obstante a 
competência legislativa concorrente para 
legislar sobre previdência social.” 

EMENTA:  Recurso extraordinário. Repercussão Geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de 
jurisprudência. A omissão referente à edição da Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da 
CF/88, deve ser imputada ao Presidente da República e ao Congresso Nacional. 2. Competência para 
julgar mandado de injunção sobre a referida questão é do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso 
extraordinário provido para extinguir o mandado de injunção impetrado no Tribunal de Justiça. 
(RE 797905 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 15/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-102 DIVULG 28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014 )                                        

 

 

DIREITO  

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

728 ARE 808107 23/05/2014 31/07/14 “Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos art. 5º, XXXVI, e 201, § 1º e § 7º, da 
Constituição federal, a constitucionalidade dos 
índices previstos em lei e adotados pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 
reajustar os benefícios previdenciários nos 
anos de 1999 a 2003, os quais seriam 
diferentes do IGP-DI.” 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS 



AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS 
SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO 
GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a 
alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de 
benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que 
foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. 
Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices 
de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação 
ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das 
normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 
de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 
642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se 
conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da 
repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 
(ARE 808107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 22/05/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 )                                         

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

737 RE 759518 30/05/2014 21/11/2014 Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos arts. 5º, caput e II, e 40, caput e §§ 2º e 
4º, da Constituição federal, a possibilidade de 
reconhecimento de paridade entre pensões e 
proventos de aposentadoria de servidores 
públicos efetivos do Estado de Alagoas e o 
subsídio do cargo de Secretário de Estado, 
com fundamento no art. 273 da Constituição 
estadual, cuja redação original garantia essa 
paridade aos servidores efetivos que, antes da 
aposentação, tivessem exercido cargos em 
comissão durante certo lapso temporal 

EMENTA:  Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de 
jurisprudência. 2. Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Vinculação de pensões e proventos de 
aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos. Impossibilidade. 3. 
Alteração de padrão remuneratório. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. 
Inconstitucionalidade formal. 4. Impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos. 
Inconstitucionalidade material. 5. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 273 da Constituição do 
Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original. Recurso extraordinário provido. 
(RE 759518 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 )                                        

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

738 RE 795467 05/06/2014 23/06/14 Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz do art. 5º, IX e XIII, da Constituição federal, 
a recepção da Lei federal 3.857/1960, na parte 
em que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
registro na Ordem dos Músicos do Brasil – 
OMB e do pagamento de anuidades à referida 
autarquia fiscalizadora para o exercício da 
atividade profissional de músico 

EMENTA: Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA 
ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-
OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). 
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, 



firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da 
liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de 
inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal 
profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 
(RE 795467 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 05/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014 )                                         

 

 

 

DIREITO  

TEMA: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

DESCRIÇÃO: 

748 RE 806190 12/06/2014 25/06/14 Recurso extraordinário em que se discute, à 
luz dos arts. 7º, I, da Constituição federal, e 10 
do ADCT, a constitucionalidade do art. 31 da 
Lei 8.880/1994, que estabeleceu indenização 
adicional equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) da última remuneração percebida pelo 
empregado no caso de demissão sem justa 
causa durante o período de vigência da 
Unidade Real de Valor – URV 

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de 
jurisprudência. 2. Artigo 31 da Lei 8.880/94. Indenização adicional decorrente de demissão imotivada de 
empregado. Medida legislativa emergencial. Norma de ajustamento do sistema monetário. 
Implementação do Plano Real. Competência privativa da União. 3. Inexistência de inconstitucionalidade 
formal. 4. Recurso extraordinário provido. 
(RE 806190 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 12/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-124 DIVULG 25-06-2014 PUBLIC 27-06-2014 ) 

 

 

 

* Os dados divulgados neste informativo foram colhidos nos sites do STJ e STF, e compilados pelo Núcleo de 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos - NURER, instituído pelo Decreto Judiciário n.º  062/2013, vinculado à 2ª 

Vice-Presidência, com a finalidade de auxiliar os Órgãos julgadores desta Corte Justiça. 

 


