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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
 

640 "Benefício previdenciário ou benefício 
assistencial, no valor de um salário mínimo, 
recebido por idoso ou deficiente que faça parte 
do núcleo familiar, não deve ser considerado na 
aferição da renda per capita prevista no artigo 
20, § 3º, da Lei n. 8.742/93 ante a interpretação 
do que dispõe o artigo 34, parágrafo único, da 
Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso)." 

RESP 1355052 25/02/15 05/11/2015 
 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO 
DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE 
COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO 
MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO. 
1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um 
salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação 
mensal continuada a pessoa deficiente. 
2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 
543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 
10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que 
benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no 
cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93. 
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do art. 543-C do Código de 
Processo Civil e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. 
(REsp 1355052/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, 
DJe 05/11/2015) 

 
             

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

380 "No caso de sentença ilíquida, para a imposição 
da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-
se indispensável (i) a prévia liquidação da 
obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a 
intimação do devedor, na figura do seu 
Advogado, para pagar o quantum ao final 
definido no prazo de 15 dias". 

RESP 1147191 04/03/15 24/04/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DO ART. 475-
J DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
1.    A reforma do CPC conduzida por meio da Lei 11.232/05 objetivou imprimir ansiada e mesmo 



necessária celeridade ao processo executivo, no intuito de transformá-lo em um meio efetivo de 
realização do direito subjetivo lesado ou violado; nessa perspectiva, suprimiu-se a execução como uma 
ação distinta da ação precedente de conhecimento, para torná-la um incidente processual, abolindo-se a 
necessidade de novo processo e nova citação do devedor, tudo com o escopo de conferir a mais plena e 
completa efetividade à atividade jurisdicional, que, sem esse atributo de realização no mundo concreto, 
transformariam as sentença em peças de grande erudição jurídica, da maior expressão e préstimo, sem 
dúvida, mas sem ressonância no mundo real. 
2.   Para as sentenças condenatórias ao cumprimento de obrigação de pagamento de quantia em dinheiro 
ou na qual a obrigação possa assim ser convertida, o procedimento é o previsto no art. 475-J do CPC (art. 
475-I do CPC). Neste último caso, a finalidade da multa imposta para o caso de não pagamento foi a de 
mitigar a apresentação de defesas e impugnações meramente protelatórias, incentivando a pronta 
satisfação do direito previamente reconhecido. 
3.    A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença; assim, apenas 
quando a obrigação for líquida pode ser cogitado, de imediato, o arbitramento da multa para o caso de 
não pagamento. Se ainda não liquidada ou se para a apuração do quantum ao final devido forem 
indispensáveis cálculos mais elaborados, com perícia, como no caso concreto, o prévio acertamento do 
valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da referida multa. 
4.   No contexto das obrigações ilíquidas, pouco importa, ao meu ver, que tenha havido depósito da 
quantia que o devedor entendeu incontroversa ou a apresentação de garantias, porque, 
independentemente delas, a aplicação da multa sujeita-se à condicionante da liquidez da obrigação 
definida no título judicial. 
5.   A jurisprudência desta Corte tem consignado que, de ordinário, a discussão sobre a liquidez ou 
iliquidez do título judicial exeqüendo é incabível no âmbito dos recursos ditos excepcionais, quando for 
necessário o revolvimento aprofundado de aspectos fáticos-probatórios; nesses casos, deve-se partir da 
conclusão das instâncias ordinárias quanto a esse atributo da obrigação executada para fins de verificar o 
cabimento da multa (AgRg no AREsp. 
333.184/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.09.2013 e AgRg no AREsp 400.691/SC, Rel. Min. 
SIDNEI BENETI,DJe 03.12.2013); todavia, ao meu sentir, se essa avaliação probatória puder ser 
suprimida, e não raro é possível tirar a conclusão a partir do contexto do próprio acórdão impugnado, é 
possível e mesmo desejável a avaliação dessa circunstância por esta Corte, de modo a por fim à 
controvérsia. 
6.   O caso concreto refere-se à condenação ao pagamento de diferenças de correção monetária de 
empréstimo compulsório, tendo ficado assentado nas decisões precedentes a iliquidez do título judicial;  a 
apuração do montante devido, nessas hipóteses, não prescinde de certa complexidade, dado o tempo 
passado desde cada contribuição, as alterações monetárias e a diversidade de índices de correção 
monetária aplicáveis ao período, tanto assim que tem sido necessária perícia contábil mais elaborada em 
inúmeros, senão em todos os casos, como se observa dos diversos processos submetidos à apreciação 
da Primeira Seção desta Corte; a sentença, nesses casos, não pode ser considerada líquida no sentido 
que lhe empresta o Código, como bem salientou o acórdão a quo, pois sequer existe um valor básico 
sobre o qual incindiriam os índices de correção monetária e demais acréscimos. 
7.   Assim, para efeitos do art. 543-C do CPC, fixa-se a seguinte tese: No caso de sentença ilíquida, para 
a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da 
obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o 
quantum ao final definido noprazo de 15 dias. 
8.   Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial. 
(REsp 1147191/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
04/03/2015, DJe 24/04/2015) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

674 "Cancela-se a distribuição da impugnação ao 
cumprimento de sentença ou dos embargos à 
execução na hipótese de não recolhimento das 
custas no prazo de 30 dias, independentemente 
de prévia intimação da parte". 

RESP 1361811 04/03/15 06/05/15 

675 RESP 1388096 Afetação Cancelada  

RESP 1389036 Afetação Cancelada  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. 
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. 
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.  
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de 
sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 
independentemente de prévia intimação da parte. 
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, 
estiver comprovado nos autos. 
2. Caso concreto: 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. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 



3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
04/03/2015, DJe 06/05/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUA CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

676 "Não se determina o cancelamento da 
distribuição se o recolhimento das custas, 
embora intempestivo, estiver comprovado nos 
autos." 

RESP 1361811 04/03/15 06/05/15 

RESP 1388096 Afetação Cancelada  

RESP 1389036 Afetação Cancelada  

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. 
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. 
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do 
CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à 
execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia 
intimação da parte. 
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, 
estiver comprovado nos autos. 
2. Caso concreto: 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. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
04/03/2015, DJe 06/05/2015) 

 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

459 Controvérsia: "possibilidade de a parte autora 
interpor recurso adesivo de decisão que, em 
pedido de indenização por danos morais, fixa o 
valor da condenação em patamar inferior ao 
pleiteado." 

RESP 1102479 04/03/15 20/05/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - 
ACÓRDÃO ESTADUAL DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A FIM DE 
MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
INSURGÊNCIA DO RÉU. 
Hipótese em que julgada procedente a pretensão indenizatória deduzida pela vítima contra o autor de 
agressão física ocorrida em casa de diversões noturna, fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 
título de indenização por danos morais (quantia inferior à pleiteada na inicial). 
Apelação da parte ré, na qual alega não configurado o dano moral e, subsidiariamente, pugna pela 
redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Recurso adesivo interposto pelo autor, voltado à 
majoração da retrocitada quantia. 
Tribunal estadual que não provê o recurso do réu e acolhe parcialmente a insurgência adesiva, de modo a 
majorar a indenização para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
1. Para fins do artigo 543-C do CPC: O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda 
indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era 
almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, 
hipótese caracterizadora de sucumbência material. 
2. Ausência de conflito com a Súmula 326/STJ, a qual se adstringe à sucumbência ensejadora da 
responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 
3. Questão remanescente: Pedido de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. 
Consoante cediço no STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias ordinárias para 
reparação do dano moral, pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente 
caso, no qual arbitrado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão da injusta agressão física 
sofrida pelo autor em casa de diversões noturna. Aplicação da Súmula 7/STJ. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão submetido ao rito do 
artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 



(REsp 1102479/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 
25/05/2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

901  "se o crime do art. 310 do Código de Trânsito 
Brasileiro seria de perigo abstrato ou exigiria a 
demonstração de ocorrência de perigo concreto." 

RESP 1485830 11/03/15 29/05/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE ACORDO COM O ART. 543-C. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. 
BEM JURÍDICO. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 
DESNECESSIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO A PERIGO DE DANO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 
1. Recurso especial processado de acordo com o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º 
do CPP, e na Resolução n. 
8/2008 do STJ. TESE: É de perigo abstrato o crime previsto no art. 
310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência 
de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de 
veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, 
ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 
de conduzi-lo com segurança. 
2. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal 
descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de 
Claus Roxin, como "interesses humanos necessitados de proteção penal", qual a segurança do tráfego 
viário. 
3. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a 
terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas 
indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público. 
4. Na dicção de autorizada doutrina, o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma conduta idônea a 
lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um 
dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas 
no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo 
geral que encerra a condução de um veículo nessas condições. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1485830/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 29/05/2015) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

887 “Na execução individual de sentença proferida 
em ação civil pública que reconhece o direito de 
poupadores aos expurgos inflacionários 
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) 
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos 
cálculos de liquidação se inexistir condenação 
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o 
interessado ajuizar ação individual de 
conhecimento; (II) incidem os expurgos 
inflacionários posteriores a título de correção 
monetária plena do débito judicial, que terá como 
base de cálculo o saldo existente ao tempo do 
referido plano econômico, e não os valores de 
eventuais depósitos da época de cada plano 
subsequente.” 

RESP 1392245 11/03/15 07/05/15 

RESP 1384142   

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS 
SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de 
poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. 
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, 



sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. 
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que 
terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 
eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 
2. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, 
DJe 07/05/2015) 

 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

528 "Nos contratos de mútuo e financiamento, o 
devedor não possui interesse de agir para a 
ação de prestação de contas." 

RESP 1293558 11/03/15 25/03/15 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. 
INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, 
o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso 
especial não provido. 
(REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, 
DJe 25/03/2015) 

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

892 "Incide o reajuste de 28,86% sobre a 
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 
Arrecadação - GEFA, após a edição da Medida 
Provisória 831/1995 e até a edição da Medida 
Provisória 1.915-1/1999, mais precisamente no 
período de janeiro de 1995 a julho de 1999". 

RESP 1478439 25/03/15 27/03/15 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 08/2008. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. 
INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO - GEFA, 
APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 831/1995 E ATÉ A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 
1.915/1999. POSSIBILIDADE. 
APLICABILIDADE DO MESMO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO 1.318.315/AL.  RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia posta em exame à análise acerca da incidência ou não do reajuste de 28,86% 
sobre a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, no período entre a data da edição 
da Medida Provisória 831, de 18 de janeiro de 1995, e da Medida Provisória 1.915-1, de 29 de julho de 
1999. 
2. A Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA foi criada pelo  Decreto-Lei 2.357/1987, 
hipótese em que tal gratificação era atribuída em forma de pontos por servidor em função do desempenho 
global da Administração Tributária, consistindo cada ponto em 0,095% do vencimento básico do respectivo 
padrão do servidor. 
3. A Lei 7.787/1989 dispôs que GEFA atenderia os mesmos princípios estabelecidos pela Lei 7.711/1988, 
que criou a Retribuição Adicional Variável - RAV, também devida aos Auditores-Fiscais e Técnicos-Fiscais 
do Tesouro Nacional. 
4. A Lei 8.477/1992 assegurou que a Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela Lei 7.711/1988, e 
a GEFA, quando devida aos Fiscais de Contribuições Previdenciárias (art. 11 da Lei 7.787/1989), 
observariam o limite previsto no art. 12 da Lei 8.460/1992, isto é, limitou o valor da RAV e da GEFA ao 
equivalente ao soldo de Almirante-de-Esquadra, de General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro. 
5. Ocorre que o soldo de Almirante-de-Esquadra foi reajustado pela Lei 8.627/1993 no percentual de 
28,86%, o que afastaria a incidência do reajuste sobre a GEFA nesse período, sob pena de incorrer em bis 
in idem. 
6. Contudo, em 18 de janeiro de 1995 foi editada a Medida Provisória 831, convertida na Lei 9.624, de 
02/04/1998, onde modificou-se a forma de cálculo da RAV e da GEFA, as quais passaram a serem pagas 



em valor fixo, correspondente ao oito vezes o maior vencimento básico do servidor situado no grau mais 
elevado da respectiva carreira. 
7. Consoante entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, o reajuste de 28,86%, de que tratam as 
Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, por ser tratar de reajuste geral de vencimentos, incide sobre a 
remuneração do servidor, incluídas as parcelas vencimentais que possuam como base de cálculo o 
vencimento básico do servidor, bem como as gratificações, adicionais e parcelas de natureza permanente, 
atreladas ou não ao vencimento básico, que devem observar pela sobredita reposição salarial, sendo 
vedado, contudo, que as parcelas vinculadas ao vencimento básico sejam objeto de dupla incidência do 
aludido reajuste, o que caracterizaria bis in idem. Nesse sentido: REsp 990.284/RS, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção do STJ, julgado em 26/11/2008, DJe 13/4/2009. 
8. In casu, desde a edição da Medida Provisória 831, de 1995, a GEFA não tinha por base de cálculo o 
vencimento básico do respectivo servidor, nem o soldo de Almirante-de-Esquadra, mas sim o maior 
vencimento básico da respectiva categoria, correspondendo a oito vezes o maior vencimento básico da 
tabela referente aos Auditores Fiscais, que pode ou não corresponder com a referência ocupada pelo 
respectivo servidor. 
9. Impõe-se aferir se o maior vencimento básico da tabela (padrão A-III) sofreu algum reajuste em 
decorrência da edição das Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, a fim de concluir-se por eventual 
compensação, na forma do que enuncia a Súmula 672/STF. 
10. Nesses termos, relativamente a um determinado Auditor Fiscal reposicionado do padrão B-VI para o A-
III, há uma coincidência no fato de o padrão A-III surgir duas vezes no cálculo do reajuste de 28,86%: (i) 
está no vencimento básico deste Auditor Fiscal (aí sim, o reajuste de 28,86% sofrerá compensação pelo 
reposicionamento); e (ii) está na base de cálculo da GEFA (que é de oito vezes o valor do mais alto 
vencimento básico da respectiva tabela, que é o padrão A-III), e esta verba recebe o reajuste de 28,86% 
sem desconto por não ter como base de cálculo o vencimento deste específico servidor, não tendo 
relevância, no ponto, o reposicionamento determinado pela Lei 8.627/1993. 
11. É de se ressaltar que o padrão A-III já se encontrava previsto pela Lei 8.460/1992 (Anexo II) como o 
vencimento básico mais alto e o aumento de valor promovido pelos arts. 1º e 2º da Lei 8.622/1992 não é 
compensável no pagamento do reajuste de 28,86% sobre a GEFA porque trata-se de reajuste de natureza 
diversa daquela constatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 22.307/DF. 
Assim, não há que confundir o pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico do Auditor 
Fiscal (o que é compensável pelo reposicionamento) com o pagamento do mesmo reajuste sobre a GEFA, 
cuja base de cálculo é o padrão A-III multiplicado por oito, cujo reajuste pelas Leis 8.622/1993 e 
8.627/1993 não justifica compensação, à luz do entendimento do STF no RMS 22.307/DF e da Súmula 
672/STF. 
12. Portanto, conclui-se que incide o reajuste de 28,86% sobre a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 
Arrecadação - GEFA, após a edição da Medida Provisória 831/1995 e até a edição da Medida Provisória 
1.915-1/1999, mais precisamente no período de janeiro de 1995 a julho de 1999, quando teria a sua base 
de cálculo desvinculada do soldo de Almirante-de-Esquadra e vinculada ao maior vencimento básico da 
respectiva tabela. 
13. Aplica-se à GEFA o mesmo entendimento adotado pela 1ª Seção do STJ no julgamento do REsp 
1.318.315/AL, sob a sistemática do art. 
543-C do CPC, porquanto, não obstante referir-se a verba distinta (RAV), produz reflexos também no que 
se refere à incidência do mesmo índice sobre a GEFA, especialmente diante das disposições do art. 
8° da Medida Provisória 831/1995 e do art. 11 da Lei 9.624/1998, que tratam dessas duas verbas de forma 
conjunta, conferindo-lhes tratamento idêntico e a mesma base de cálculo. Precedente: AgRg no REsp 
1.162.264/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma do STJ, julgado em 5/6/2014, DJe 
8/8/2014. 
14. A Medida Provisória 1.915-1, de 29/7/1999, além de promover uma reestruturação da Carreira Auditoria 
do Tesouro Nacional, alterando a nomenclatura para "Carreira Auditoria da Receita Federal", reajustou a 
remuneração e concedeu aumento de um padrão para cada classe dos servidores em questão, dispondo 
ainda, em seu art. 14, que "os integrantes da Carreira da Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da 
Carreira Fiscalização do Trabalho não fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 
Arrecadação - GEFA, criada pelo Decreto-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987", sendo este o termo 
final da incidência do reajuste de 28,86% sobre a GEFA. 
15. Sucumbência recíproca mantida. 
16. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ 08/2008. 
(REsp 1478439/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
25/03/2015, DJe 27/03/2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

804 "O pagamento do reajuste de 3,17% está 
limitado à data da reestruturação ou 
reorganização da carreira, nos termos do art. 10 
da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, não 

RESP 1371750 25/03/15 10/04/15 

RESP 1201198 Afetação Cancelada  

RESP 11666677 Afetação Cancelada  



configurando tal marco o advento da Lei n. 
9.678, de 3 de julho de 1998, que estabeleceu a 
Gratificação de Estímulo à Docência - GED, uma 
vez que esse normativo não reorganizou ou 
reestruturou a carreira dos servidores públicos 
do magistério superior lotados em instituições de 
ensino dos Ministérios da Educação e da 
Defesa." 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO.  LEI N. 9.678/98. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE 
DOCÊNCIA SUPERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESÍDUO DE 3, 17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
INAPTIDÃO. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. LEI N. 10.405/02. NORMA 
SEM CONDÃO DE LIMINAR O REAJUSTE. RECURSO DOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 
458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 28 DA LEI N. 8.880/94. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEI N. 11.344/06. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. 
OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firma-se a tese, já pacífica neste Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento do reajuste de 3,17% está limitado à data da 
reestruturação ou reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, 
não configurando tal marco o advento da Lei n. 9.678, de 3 de julho de 1998, que estabeleceu a 
Gratificação de Estímulo à Docência - GED, uma vez que esse normativo não reorganizou ou reestruturou 
a carreira dos servidores públicos do magistério superior lotados em instituições de ensino dos Ministérios 
da Educação e da Defesa. 
2. Precedentes: AgRg no AREsp 522.014/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
28/8/2014; AgRg no REsp 970.761/RS, Rel. 
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/6/2014; AgRg no REsp 1.084.331/SC, Rel. Ministra Alderita 
Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, DJe 25/2/2013; AgRg no AREsp 
29.981/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; REsp 966.590/RS, 
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 20/10/2008; AREsp 8.355/RS, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2011; REsp 1.208.197/RN, Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/5/2011. 
3. Quanto ao recurso da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, observa-se, no que tange à 
assertiva de contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, que a autarquia não expõe as questões sobre as 
quais entende ser imprescindível o pronunciamento da Corte Regional. 
A hipótese é de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "Inadmissível o 
recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da 
controvérsia". 
4. O lapso prescricional da pretensão executória deve ser contado da data do trânsito em julgado da ação 
de conhecimento (Súmula 150/STF). Consta do julgado recorrido, que, "no caso dos autos, como o 
decisum em questão tornou-se definitivo em 27/9/2002 e a execução foi ajuizada em 27/9/2007, restou 
obedecido o lustro prescricional". 
5. A limitação do reajuste não deve recair na data da edição da Lei n. 9.678/98, diante do que ficou 
estabelecido como tese representativa da controvérsia. 
6. A Lei n. 10.405/02 tampouco serve de limite à percepção dos 3, 17%, pois a Gratificação de Incentivo à 
Docência - GID, prevista na Lei n. 10.187/01, alterada pela Lei em comento, não está compreendida entre 
as hipóteses de reestruturação ou reformulação de carreira. A propósito: AgRg no REsp 970.761/RS, Rel. 
Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/6/2014. 
7. Celmy Maria Bezerra de Menezes Barbosa e outros suscitam a nulidade do acórdão por negativa de 
prestação jurisdicional. 
Todavia, não ocorre contrariedade aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide 
fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre 
decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. Ademais, o magistrado 
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado 
motivo suficiente para proferir a decisão. 
8. Quanto à alegativa de ofensa ao art. 28 da Lei n. 8.880/94, tem-se que, em nenhum momento, a 
decisão hostilizada pronunciou-se a respeito de tal matéria. Desse modo, carece o tema do indispensável 
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, a teor do 
que preceitua a Súmula 211/STJ. 
9. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de a limitação temporal do reajuste de 3,17% 
é possível quando este for concedido por decisão judicial. 
10. De notar, entretanto, que, no caso concreto, a assertiva de violação da coisa julgada (arts. 467, 468 e 
474 do CPC), constante do recurso dos servidores, não se refere à Lei n. 9.678/98, mas, isto sim, à Lei n. 
11.344/06, publicada depois que o título judicial tornou-se definitivo (27/9/2002, e-STJ, fl. 323). 
11. Consoante entendimento firme desta Corte, não ofende a coisa julgada a compensação dos 3,17% 
com reajustes concedidos por leis posteriores ao trânsito em julgado, como na espécie. Nesse sentido: 
REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20/8/2012. 
12. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, 
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 



13. Recurso especial de Celmy Maria Bezerra de Menezes Barbosa e outros conhecido em parte e, nessa 
extensão, não provido. Recurso especial da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE conhecido em 
parte e, nessa extensão, não provido. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1371750/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 
10/04/2015) 

 

 

DIREITO CIVIL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

883 "A pretensão de cobrança e a pretensão a 
diferenças de valores do seguro obrigatório 
(DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o 
termo inicial, no último caso, o pagamento 
administrativo considerado a menor". 

RESP 1418347 08/04/15 15/04/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 
OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA 
Nº 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. 
1. A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) 
prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a 
menor. 
2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008. 
(REsp 1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
08/04/2015, DJe 15/04/2015) 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

886 "a) O que define a responsabilidade pelo 
pagamento das obrigações condominiais não é o 
registro do compromisso de venda e compra, 
mas a relação jurídica material com o imóvel, 
representada pela imissão na posse pelo 
promissário comprador e pela ciência inequívoca 
do Condomínio acerca da transação; 
b) Havendo compromisso de compra e venda 
não levado a registro, a responsabilidade pelas 
despesas de condomínio pode recair tanto sobre 
o promitente vendedor quanto sobre o 
promissário comprador, dependendo das 
circunstâncias de cada caso concreto; 
c) Se restar comprovado: (i) que o promissário 
comprador imitira-se na posse; e (ii) o 
Condomínio teve ciência inequívoca da 
transação, afasta-se a legitimidade passiva do 
promitente vendedor para responder por 
despesas condominiais relativas a período em 
que a posse foi exercida pelo promissário 
comprador." 

RESP 1345331 04/04/15 20/04/15 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E 
VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU 
PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. 
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade 
pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a 
relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e 
pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 
b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de 
condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, 
dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. 



c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve 
ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder 
por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 
2. No caso concreto, recurso especial não provido. 
(REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, 
DJe 20/04/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

474 "A petição inicial da ação monitória para 
cobrança de soma em dinheiro deve ser 
instruída com demonstrativo de débito atualizado 
até a data do ajuizamento, assegurando-se, na 
sua ausência ou insuficiência, o direito da parte 
de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC". 

RESP 1154730 08/04/15 15/04/2015 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO 
MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. 
SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC. 
1. Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória 
para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data 
do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos 
termos do art. 
284 do CPC. 
2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de 
primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça 
os requisitos estabelecidos neste acórdão. 
3. Recurso provido. 
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
08/04/2015, DJe 15/04/2015) 

 
 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

728 "colocação das 'sociedades corretoras de 
seguros' dentro do bojo de um conjunto maior de 
'sociedades corretoras', a fim de que se aplique 
o art. 18, da Lei n. 10.684/2003." 

RESP 1400287 22/04/15 03/11/2015 
 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 
DO CPC. COFINS. SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGURO E SOCIEDADES CORRETORAS, 
DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, §1º, DA LEI 
8.212/91 APLICADO À COFINS POR FORÇA DO ART. 3º, §6º DA LEI N. 9.718/98 E ART. 18 DA LEI 
10.684/2003. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA (4%) PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 10.684/2003. 
1. Não cabe confundir as "sociedades corretoras de seguros" com as "sociedades corretoras de valores 
mobiliários" (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os "agentes autônomos de seguros 
privados" (representantes das seguradoras por contrato de agência). 
As "sociedades corretoras de seguros" estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, §1º, da Lei n. 
8.212/91. 
2. Precedentes no sentido da impossibilidade de enquadramento das empresas corretoras de seguro como 
sociedades corretoras: 2.1) Primeira Turma: AgRg no AgRg no REsp 1132346 / PR, Rel. Min. 
Ari Pargendler, julgado em 17/09/2013; AgRg no AREsp 307943 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
julgado em 03/09.2013; AgRg no REsp 1251506 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 
01/09/2011; 
2.2) Segunda Turma: REsp 396320 / PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, julgado em 16.12.2004. 
3. Precedentes no sentido da impossibilidade de equiparação das empresas corretoras de seguro aos 
agentes de seguros privados: 3.1) Primeira Turma: AgRg no AREsp 441705 / RS, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, julgado em 03/06/2014; AgRg no AREsp 341247 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
julgado em 22/10/2013; AgRg no AREsp 355485 / RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 22/10/2013; 
AgRg no REsp 1230570 / PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 05/09/2013; 
AgRg no AREsp 307943 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2013; AgRg no REsp 
1251506 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01/09/2011; REsp 989735 / PR, Rel. Min. Denise 
Arruda, julgado em 01/12/2009; 
3.2) Segunda Turma: AgRg no AREsp 334240 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/08/2013; 



AgRg no AREsp 426242 / RS, Rel. 
Min. Herman Benjamin, julgado em 04/02/2014; EDcl no AgRg no AREsp 350654 / RS, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 10/12/2013; AgRg no AREsp 414371 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
05/12/2013; 
AgRg no AREsp 399638 / SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 26/11/2013; AgRg no AREsp 370921 / 
RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/10/2013; REsp 1039784 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 07/05/2009. 
4. Precedentes superados no sentido da possibilidade de enquadramento das empresas corretoras de 
seguro como sociedades corretoras: 4.1) Segunda Turma: AgRg no AgRg no AREsp 333496 / SC, Rel. 
Min. 
Herman Benjamin, julgado em 10.09.2013; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp  342463/SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 26.11.2013; 
REsp 699905 / RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.11.2009; AgRg no REsp 1015383 / 
RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/05/2009; REsp 1104659 / RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 
julgado em 05/05/2009; REsp 555315/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Castro 
Meira, julgado em 21/06/2007. 
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. 
(REsp 1400287/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/04/2015, DJe 03/11/2015) 

 
 

 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

729 "identidade entre as 'sociedades corretoras de 
seguros' e os 'agentes autônomos de seguros', a 
fim de que se aplique o art. 18, da Lei n. 
10.684/2003." 

RESP 1391092 22/04/15 Não publicado 
até a data de 

consulta 

EMENTA:  

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

881  "imposto de renda sobre adicional de 1/3 de 
férias gozadas". 

RESP 1459779 22/04/15 18/11/15 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE 
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 
1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 
13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro 
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 
2.  A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 
7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, 
cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins 
previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de 
acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 
3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. 
(REsp 1459779/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 18/11/2015) 

 

 
REPERCUSSÃO GERAL DO STF – Principais Julgados (01/01/2015 a 18/05/2015) 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 



33 “Relevância e urgência da medida provisória nº 
2.170-36/2001 que disciplina a capitalização de 
juros com periodicidade inferior a um ano nas 
operações realizadas pelas instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.” 

RE 592377 05/02/15 19/03/15 

EMENTA: Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM 
PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA 
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO 
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da 
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas 
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, 
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de 
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, 
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do 
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do 
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em 
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à 
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 592377, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015) 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

671 “Direito de candidatos aprovados em concurso 
público a indenização por danos materiais em 
razão de alegada demora na nomeação, 
efetivada apenas após o trânsito em julgado de 
decisão judicial que reconheceu o direito à 
investidura.” 

RE 724347 26/02/15 12/05/15 

EMENTA: Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO 
PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de 
posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob 
fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade 
flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 724347, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 
13-05-2015) 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

469 “Alcance da imunidade material concedida aos 
vereadores por suas opiniões, palavras e votos.” 

RE 600063 25/02/15 14/05/15 

EMENTA: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, 
PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO 
MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em 
sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a 
corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. 
Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no 
exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do 
mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a 
fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais 
proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não 
são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de 
expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. 
A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que 
podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da 
seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do 



mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. 
 
(RE 600063, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 
15-05-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

793 “Responsabilidade solidária dos entes federados 
pelo dever de prestar assistência à saúde.” 

RE 855178 06/03/15 13/03/15 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico 
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 
conjuntamente. 
 
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

145  “a) Competência do Município para legislar 
sobre meio ambiente; b) Competência dos 
Tribunais de Justiça para exercer controle de 
constitucionalidade de norma municipal em face 
da Constituição Federal.” 

RE 586224 09/03/15 07/05/15 

EMENTA: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. 
LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE 
CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 
DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, 
XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II 
DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite 
de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos 
demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, 
por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de 
saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo 
multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido 
a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a 
relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a 
impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo 
de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente 
independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, 
é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma 
lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva 
população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela 
sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira 
seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas 
demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente 
jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o 
qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em 
relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de 
interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo 
Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender 
diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na 
qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio 
ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência 
da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma 
necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a 
queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação 



progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua 
constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o 
assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a 
imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia. 
 
(RE 586224, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

395 “Incorporação de quintos decorrentes do 
exercício de funções comissionadas e/ou 
gratificadas.” 

 RE 638115 23/03/15 19/05/15 

EMENTA: Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos decorrente do exercício 
de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-
48/2001. Repercussão geral reconhecida. 
 
(RE 638115 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-095 DIVULG 19-05-2011 PUBLIC 20-05-2011 ) 

 
  

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

639 “Definição do montante remuneratório recebido 
por servidores públicos, para fins de incidência 
do teto constitucional.” 

RE 675978 15/04/15 29/06/15 

EMENTA: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A 
INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A 
RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A 
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO 
SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR 
BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA 
(PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À 
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE 
RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA 
REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO. 
 
(RE 675978, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

806 “Equiparação de vencimentos entre militares das 
Forças Armadas e policiais e bombeiros militares 
do Distrito Federal.” 

ARE 665632 17/04/15 27/04/15 

EMENTA: Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES DAS FORÇAS 
ARMADAS E DO DISTRITO FEDERAL (POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES). EQUIPARAÇÃO DE 
VENCIMENTOS. ILEGITIMIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF/88. PRECEDENTES. 
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. 
1. É improcedente a demanda visando ao pagamento dos soldos dos integrantes das Forças Armadas no 
mesmo patamar da remuneração devida aos militares do Distrito Federal. Isto porque, a pretensão 
fundamenta-se no art. 24 do Decreto-Lei 667/69 que, reproduzindo vedação constante do art. 13, § 4º, da 
Constituição de 1967, na redação da EC 1/69, proíbe o pagamento de remuneração superior à fixada para 
os postos e graduações correspondentes no Exército ao pessoal das Polícias Militares e Corpo de 
Bombeiros Militares das Unidades da Federação. 2. Salienta-se que o impedimento do art. 13, § 4º, da 



Constituição de 1967, na redação da EC 1/69, não foi mantido na Constituição de 1988, cujos arts. 42, § 
1º, e 142, § 3º, X, limitam-se a conferir aos Estados a competência para fixar, mediante lei estadual 
específica, a remuneração dos militares integrantes dos quadros das suas Polícias Militares e Corpo de 
Bombeiros Militares. 3. Já os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Carta Magna não se aplicam ao Distrito 
Federal, cujas Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, por disposição do art. 21, XIV, da 
CF/88, são organizadas e mantidas pela União, a quem compete privativamente legislar sobre o 
vencimento dos integrantes de seus respectivos quadros. A propósito, há entendimento sumulado: 
“compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do 
Distrito Federal” (Súmula 647/STF, cuja orientação foi recentemente adotada pela Súmula Vinculante 39). 
4. O art. 37, XIII, da CF/88 coíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no 
âmbito do serviço público. Destarte, a pretensão dos recorrentes se afigura evidentemente incompatível 
com a Constituição Federal de 1988, uma vez que importa a equiparação de vencimentos entre os 
integrantes das Forças Armadas e os militares do Distrito Federal. Precedentes de ambas as Turmas em 
casos idênticos: ARE 652.202-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014; ARE 
651.415-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2012. 5. Agravo conhecido para 
negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 
 
(ARE 665632 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015 ) 

 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

485 “Controle jurisdicional do ato administrativo que 
avalia questões em concurso público.” 

RE 632853 23/04/15 29/06/15 

EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao 
Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas 
pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário 
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 632853, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

483 “Divulgação, em sítio eletrônico oficial, de 
informações alusivas a servidores públicos, 
inclusive seus nomes e correspondentes 
remunerações.” 

ARE 652777 23/04/15 01/07/15 

EMENTA: Ementa: CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES 
VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela 
Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e 
vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
 
(ARE 652777, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

815 “Possibilidade de legislação infraconstitucional 
obstar o reconhecimento do direito à usucapião 
especial urbana, previsto no art. 183 da 
Constituição Federal, mediante o 

RE 422349 29/04/15 05/08/15 



estabelecimento de módulos urbanos na área 
em que situado o imóvel.” 

EMENTA: EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que 
preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido com 
fundamento em exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que localizado o 
imóvel. Impossibilidade. A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode 
ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a 
eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso provido. 1. Módulo mínimo do lote urbano 
municipal fixado como área de 360 m2. Pretensão da parte autora de usucapir porção de 225 m2, 
destacada de um todo maior, dividida em composse. 2. Não é o caso de declaração de 
inconstitucionalidade de norma municipal. 3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 da 
Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por 
legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel 
(dimensão do lote). 4. Recurso extraordinário provido. 
 
(RE 422349, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

152 “Renúncia genérica a direitos mediante adesão a 
plano de demissão voluntária.” 

RE 590415 30/04/15 29/05/15 

EMENTA: Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. 
VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com 
ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de 
toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo 
plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas 
no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma 
situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a 
autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A 
Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a 
autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente 
reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na 
Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão 
a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das 
dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas 
mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É 
importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e 
de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, 
da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de 
adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de 
todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do 
acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 
 
(RE 590415, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015) 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível no 
DJE: 

184 “Poder de investigação do Ministério Público.” RE 593727 18/05/15 08/09/15 

EMENTA: Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos 
poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem 
arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral 
da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. 
Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade 
de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da 
República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, 
unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. 
O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, 



administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla 
possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos 
nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de 
ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas 
razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do 
Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da 
Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes 
de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério 
Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações 
de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de 
reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, 
em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), 
sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente 
controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos 
membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de 
cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo 
Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para 
colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. 
Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria. 
 
(RE 593727, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 14/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-
2015) 

 
* 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. 
 


