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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

723 "A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara 
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de 
Brasília⁄DF, na ação civil coletiva nº 
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do 
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes 
de expurgos inflacionários sobre cadernetas de 
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano 
Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, 
indistintamente a todos os detentores de 
caderneta de poupança do Banco do Brasil, 
independentemente de sua residência ou 
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se 
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento 
individual da sentença coletiva no Juízo de seu 
domicílio ou no Distrito Federal." 

REsp 1391198 13/08/2014 02/09/2014 

724 "Os poupadores ou seus sucessores detêm 
legitimidade ativa - também por força da coisa 
julgada -, independentemente de fazerem parte 
ou não dos quadros associativos do IDEC, de 
ajuizarem o cumprimento individual da sentença 
coletiva proferida na ação civil pública nº 
1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível 
da Circunscrição Especial Judiciária de 
Brasília⁄DF." 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 
DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL 
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO 
BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). 
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO 
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara 
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de 
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é 
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do 
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se 
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu 
domicílio ou no Distrito Federal; 
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, 
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o 
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,  pelo 
Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, 
DJe 02/09/2014) 



 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

707 "a) 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 sua obrigação de indenizar; b) em 
decorrência do acidente, a empresa deve 
recompor os danos materiais e morais causados; 
c) na fixação da indenização por danos morais, 
recomendável que o arbitramento seja feito caso 
a caso e com moderação, proporcionalmente ao 
grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, 
e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o 
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de 
sua experiência e bom senso, atento à realidade 
da vida e às peculiaridades de cada caso, de 
modo a que, de um lado, não haja 
enriquecimento sem causa de quem recebe a 
indenização e, de outro, haja efetiva 
compensação pelos danos morais 
experimentados por aquele que fora lesado." 

REsp 1374284 27/08/2014 05/09/2014 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. 
ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 
TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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 sua obrigação de 
indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais 
causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito 
caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, 
ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, 
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem 
recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por 
aquele que fora lesado. 
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. 
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, 
DJe 05/09/2014) 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

725 "No regime próprio da Lei n. 9.492⁄1997, 
legitimamente protestado o título de crédito ou 
outro documento de dívida, salvo inequívoca 
pactuação em sentido contrário, incumbe ao 
devedor, após a quitação da dívida, providenciar 
o cancelamento do protesto" 

REsp 1339436 10/09/2014 24/09/2014 

EMENTA: CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO 
LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS 
SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO 



NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. 
IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação 
em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do 
protesto. 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, 
DJe 24/09/2014) 

 

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

735 "Diante das regras prevista no Código de Defesa 
do Consumidor, mesmo havendo regular 
inscrição do nome devedor em cadastro de 
órgão de proteção ao crédito, após o integral 
pagamento da dívida, incumbe ao credor requer 
a exclusão do registro desabonador, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subsequente à completa disponibilização de 
numerário necessário à quitação do débito 
vencido". 

REsp1424792 10/09/2014 24/09/2014 

EMENTA: INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA 
LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 
CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa 
do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de 
proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do 
registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à 
completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, 
DJe 24/09/2014) 

 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO  

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 

720 ―O trabalhador que teve seu contrato de trabalho 
suspenso, permanecendo fora do sistema do 
FGTS em razão do exercício de cargo 
comissionado por mais de três anos, não possui 
direito ao levantamento do saldo de FGTS.‖ 

REsp 1419112 24/09/2014 02/10/2014  

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FGTS. ART. 20, INC. VIII, DA LEI N. 8.036/90. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO. LEVANTAMENTO DO SALDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 
1. O art. 20, inc. III, da Lei n. 8.036/90 permite a liberação do saldo da conta fundiária quando o 
trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS. 
2. A suspensão do contrato de trabalho por nomeação em cargo em comissão não exclui o empregado do 
regime do FGTS, porquanto remanesce a higidez do referido contrato, embora sem os depósitos. 
3. Nessa hipótese, não há que se falar em direito a levantamento do saldo da conta vinculada ao FGTS. 
Precedente. 
4. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do 
CPC e Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1419112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 
02/10/2014) 

 

 

 

 



 
REPERCUSSÃO GERAL DO STF – Principais Julgados (01/08/2014 a 30/09/2014) 

 

 
 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

476 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da 
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de 
manter em cargo público, ante a teoria do fato 
consumado, candidato investido por força de 
decisão judicial de caráter provisório 

RE 608482 07/08/2014 30/10/2014 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE 
ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. 
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ―TEORIA DO FATO CONSUMADO‖, DA PROTEÇÃO DA 
CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. 
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, 
sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência 
de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, 
supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio 
da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema 
normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza 
precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo 
certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para 
conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 608482, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)  

 
 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

471 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 127, caput; e 129, III, da Constituição 
Federal, a legitimidade, ou não, do Ministério 
Público para propor ação civil pública em defesa 
de beneficiários do Seguro DPVAT, que 
supostamente teriam direito a diferenças de 
indenizações pagas em valor inferior ao previsto 
no art. 3º da Lei 6.194/74.‖ 

RE 631111 07/08/2014 30/10/2014 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS 
(DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE 
DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO 
DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, 
indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em 
regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema 
normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes 
funções institucionais (CF art. 129, III). 2. Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria 
dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza 
disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual 
comum, ou (b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, 
por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo. 3. 
Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90, aplicável subsidiariamente 
aos direitos individuais homogêneos de um modo geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas 
distintas fases: uma, a da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a respeito 



dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos direitos tutelados (an debeatur, quid 
debeatur e quis debeat); e outra, caso procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento 
da sentença genérica, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico 
sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a margem de heterogeneidade dos direitos 
homogêneos, que compreende o cui debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os 
correspondentes atos executórios. 4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, 
entre outras, a incumbência de defender ―interesses sociais‖. Não se pode estabelecer sinonímia entre 
interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de 
patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre 
interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos 
homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do 
âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127). 5. No entanto, há certos interesses individuais que, 
quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a 
esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos 
respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses 
interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito 
individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos 
superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela 
jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da 
ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, 
todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença 
genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos. 6. Cumpre ao 
Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, identificar situações em que a ofensa a 
direitos individuais homogêneos compromete também interesses sociais qualificados, sem prejuízo do 
posterior controle jurisdicional a respeito. Cabe ao Judiciário, com efeito, a palavra final sobre a adequada 
legitimação para a causa, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, dela pode o juiz 
conhecer até mesmo de ofício (CPC, art. 267, VI e § 3.º, e art. 301, VIII e § 4.º). 7. Considerada a 
natureza e a finalidade do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, Lei 11.482/07 e Lei 11.945/09) -, 
há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, 
alegadamente lesados de forma semelhante pela Seguradora no pagamento das correspondentes 
indenizações. A hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em relação aos 
quais - e não obstante sua natureza de direitos divisíveis, disponíveis e com titular determinado ou 
determinável -, o Supremo Tribunal Federal considerou que sua tutela se revestia de interesse social 
qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da 
Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva (RE 163.231/SP, AI 637.853 AgR/SP, AI 
606.235 AgR/DF, RE 475.010 AgR/RS, RE 328.910 AgR/SP e RE 514.023 AgR/RJ). 8. Recurso 
extraordinário a que se dá provimento. 
 
(RE 631111, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)  

 
 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

755 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição federal, a 
possibilidade de concessão de antecipação de 
tutela que implica em fracionamento da 
execução pecuniária contra a Fazenda Pública, 
de modo que parte do crédito, considerado de 
natureza alimentar, seja pago antes do trânsito 
em julgado, mediante complemento positivo, e o 
restante após o trânsito em julgado, por meio de 
precatório ou de requisição de pequeno valor – 
RPV.‖ 

RE 723307 09/08/2014 Não 
Publicado 

até a data da 
consulta 

EMENTA:  

 
 

 

 

 



 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

374 ―Recurso extraordinário em que se discutem, à 
luz do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, os 
critérios de aplicação desse dispositivo — que 
trata da competência territorial de causas 
ajuizadas contra a União — e a extensão, ou 
não, da regra nele prevista aos demais entes da 
administração indireta federal, como autarquias e 
fundações, permitindo-se que elas sejam 
demandadas fora de suas sedes ou em 
localidades que não possuem agência ou 
sucursal.‖ 

RE 627709 20/08/2014 30/10/2014 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS 
AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - 
CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do 
foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações 
propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram 
afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais 
possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira 
geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - 
A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra 
as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, 
ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da 
Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e 
improvido. 
 
(RE 627709, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)  

 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

524 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de servidor portador de 
doença grave e incurável, não especificada em 
lei, receber os proventos de aposentadoria de 
forma integral.‖ 

RE 656860 21/08/2014 18/09/2014 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI 
ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos 
pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a 
invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, ―na forma da lei‖. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das 
doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo 
a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá 
provimento. 
 
(RE 656860, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)  

 
 

 

 

 



 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

652 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos arts. 73, § 2º e 75 da Constituição federal, a 
possibilidade de cargo vago de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, cujo ocupante anterior fora 
nomeado mediante indicação da Assembleia 
Legislativa, ser preenchido por membro do 
Ministério Público Especial, escolhido pelo Chefe 
do Poder Executivo Estadual, tendo em vista a 
necessidade de observância da 
representatividade do órgão no aludido Tribunal.‖ 

RE 717424 21/08/2014 30/10/2014 

EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS – COMPOSIÇÃO – ―VAGA CATIVA‖ DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – 
EGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALCANCE DO ARTIGO 73, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Prevalece a regra constitucional de divisão proporcional das indicações entre os Poderes 
Legislativo e Executivo, revelado o critério da ―vaga cativa‖, sobre a obrigatória indicação de clientelas 
específicas pelos governadores, inexistente exceção, incluída a ausência de membro do Ministério 
Público Especial. 
 
(RE 717424, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)  

 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

156 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 5º, XXXVI; e 40, § 8º, da Constituição 
Federal, e 7º, caput, da Emenda Constitucional 
nº 41/2003, a constitucionalidade, ou não, da 
extensão aos servidores inativos do pagamento 
da verba de incentivo de aprimoramento à 
docência, prevista para os servidores da ativa, 
nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 
159/2004 do Estado de Mato Grosso.‖ 

RE 596962 21/08/2014 30/10/2014 

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado 
de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo 
exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos 
servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição 
Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não 
provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do 
Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores 
ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da 
CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os 
requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem 
efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os 
seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter 
geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem 
vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão 
alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas 
Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da 
EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão 
ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da 
extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que 
ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos 
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o 
direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição 
fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, 
conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
24/6/09. 
 
(RE 596962, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO 



ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)  

 
 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

602 ―Recurso Extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 2º, do inciso XXXVI do art. 5º, do § 8º do 
art. 40 (com a redação dada pela EC 20/98), da 
letra ―a‖ do inciso II do § 1º do art. 61, todos da 
Constituição Federal, bem como do art. 7º da EC 
41/2003, a possibilidade, ou não, de extensão, a 
servidores aposentados e pensionistas, dos 
efeitos financeiros decorrentes do 
enquadramento de servidores ativos do extinto 
DNER no Plano Especial de Cargos do DNIT.‖ 

RE 677730 28/08/2014 24/10/2014 

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. 1. Administrativo. 2. Paridade. Art. 40, § 8º 
(redação dada pela EC 20/1998). 3. Servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito 
aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos 
do DNIT. 4. Recurso extraordinário não provido. 
 
(RE 677730, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 23-10-2014 PUBLIC 24-10-2014)  

 
 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

308 ―Agravo de instrumento interposto contra decisão 
que inadmitiu recurso extraordinário em que se 
discute, à luz dos artigos 37, II e §§ 2º e 6º, da 
Constituição Federal, se a contratação pela 
Administração Pública de empregado não 
submetido à prévia aprovação em concurso 
público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas 
além do direito à contraprestação pelos dias 
trabalhados‖ 

RE 705140 28/08/2014 05/11/2014 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento 
dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido. 
 
(RE 705140, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)  

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

315 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz RE 592317 28/08/2014 10/11/2014 



dos artigos 5º, II; 37, caput e X, da Constituição 
Federal, se o Poder Judiciário ou a 
Administração Pública podem, ou não, aumentar 
vencimentos de servidores públicos civis e 
militares regidos pelo regime estatutário, ou 
estender-lhes vantagens e gratificações, com 
base no princípio da isonomia, na equiparação 
salarial ou a pretexto de revisão geral anual‖. 

EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de 
gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. 
Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 592317, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)  

 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

350 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 2º e 5º, XXXV, da Constituição 
Federal, a exigibilidade, ou não, do prévio 
requerimento administrativo, perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, órgão 
especializado, como requisito para o exercício do 
direito à postulação jurisdicional.‖ 

RE 631240 03/09/2014 10/11/2014 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do 
direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua 
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no 
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na 
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato 
ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS 
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de 
transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas 
até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido 
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se 
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de 
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar 
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas 
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder 
ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 
contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos 
acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data 
do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso 
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa 
dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural 
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 
postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 
profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 
ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou 
não do interesse em agir. 
 
(RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)  



 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO  

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

84 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
dos artigos 146, III, a; e 150, I, da Constituição 
Federal, a constitucionalidade, ou não, do § 2º 
do art. 14 da Lei nº 4.502/64, com a redação 
dada pelo artigo 15 da Lei nº 7.798/89, que 
determina a não-exclusão do valor dos 
descontos incondicionais da base de cálculo do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.‖ 

RE 567935 04/09/2014 04/11/2014  

EMENTA: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE DESCONTOS INCONDICIONAIS 
– BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL – LEI COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE. Viola o artigo 146, inciso III, alínea ―a‖, da Carta 
Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das 
operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea ―a‖ do inciso II do artigo 47 do 
Código Tributário Nacional. 
 
(RE 567935, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014)  

 
 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

297 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 155, II e § 2º, IX e XII, a e d, da 
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou 
não, da incidência do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre 
operações de importação de mercadorias, sob o 
regime de arrendamento mercantil internacional.‖ 

RE 540829 11/09/2014 18/11/2014 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE 
MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. A 
alínea ―a‖ do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir 
o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação 
de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda). 3. Precedente: RE 
461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou 
assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas 
entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou 
mercadorias. 4. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo 
na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do 
bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do 
arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica. 5. In casu, nos termos do acórdão recorrido, 
o contrato de arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção de 
compra. 6. Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário, na forma 
do art. 110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado com o art. 155, inciso II e § 
2º, IX, ―a‖, da CF/88. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
 
(RE 540829, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 
julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)  

 
 

 

 



DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

569 ―Recurso extraordinário com agravo em que se 
discute, à luz do caput e do inciso II do art. 37 e 
do art. 240 da Constituição Federal, a 
necessidade, ou não, de realização de concurso 
público para a contratação de empregados por 
pessoa jurídica que integra o chamado ―Sistema 
S‖ 

RE 789874 17/09/2014 19/11/2014 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS VINCULADOS A 
ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA ―S‖. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE 
PESSOAL. REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL DO 
TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF). 1. 
Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema ―S‖, vinculados a entidades patronais 
de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo 
beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração 
Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a 
Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que 
criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, 
sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos 
recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a 
contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
 
(RE 789874, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC 19-11-2014)  

 
 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

615 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
da letra ―b‖ do inciso VII do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de 
cobrança de ICMS, pelo Estado de destino, com 
base no Protocolo CONFAZ 21/2011, nas 
operações interestaduais de vendas de 
mercadorias a consumidor final, realizadas de 
forma não presencial.‖ 

RE 680089 17/09/2014 03/12/14 

EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Constitucional e Tributário. 3. Interpretação do art. 155, § 2º, VII, ―a‖ e ―b‖, VIII, 
da Constituição Federal. Vendas realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte 
do imposto. Aplicação da alíquota interna no estado de origem. 4. Protocolo CONFAZ nº 21/2011. 
Inconstitucionalidade. 5. Modulação dos efeitos. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não 
provido. 
 
(RE 680089, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)  

 
 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO  

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

148 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 100, § 4º, da Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de individualização dos 
créditos dos litisconsortes facultativos para efeito 
de fracionamento do valor principal da execução 
proposta contra a Fazenda Pública, a fim de 
permitir a expedição de ofício de requisitório para 

RE 568645 24/09/2014 13/11/2014 



pagamento dos créditos respectivos abrangidos 
pelo conceito legal de pequeno valor.‖ 

EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR 
PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: 
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 
do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência 
das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes 
integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da 
Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, 
dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 
provimento. 
 
(RE 568645, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)  
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TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

494 ―Recurso extraordinário em que se discute, à luz 
do art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da 
Constituição Federal, se a limitação no tempo, 
na fase de execução, do alcance de sentença 
transitada em julgado, a qual reconheceu, com 
efeitos presentes e futuros, o direito a diferenças 
de proventos de aposentadoria decorrentes da 
aplicação do percentual de 26,05% relativo à 
URP de fevereiro de 1989 ofende, ou não, a 
coisa julgada.‖ 

RE 596663 24/09/2014 26/11/14 

EMENTA: Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE 

PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO 

CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE 

INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. 

EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de 

trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos 

fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente 

alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, 

independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela 

qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. 

Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a 

determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação 

definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. 

 
(RE 596663, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 

Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 

DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014)  

 
 

 

* 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. 

 


