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DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

538 "Ajuda de custo a servidores públicos, prevista 
no art. 51, I, da Lei 8.112/1990, e a legalidade da 
limitação temporal a sua concessão quando 
fixada em norma regulamentadora (art. 7º, 
Resolução CJF 461/2005, art. 101 da Resolução 
CJF 4/2008 ou norma superveniente de igual 
conteúdo)." 

 
RESP 1257665 

08/10/14 17/09/15 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. CARGO EM COMISSÃO. DESLOCAMENTO. 
LEGITIMIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI QUE AUTORIZA FIXAÇÃO DE "CONDIÇÕES" EM 
REGULAMENTOS. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA RAZOABILIDADE, DA 
IMPESSOALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE DA GESTÃO PÚBLICA. PRECEDENTES 
EM OUTROS SISTEMAS. 
INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES REFERIDOS NO APELO. RECURSO ESPECIAL NÃO 
PROVIDO. RECURSO EXAMINADO PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. 
1. Trata-se de Ação Ordinária movida por ex-servidor público sem vínculo em cargo em comissão, 
pleiteando ajuda de custo (cujo valor atualizado monta aproximadamente R$ 8 mil), administrativamente 
indeferida, para retornar à sua cidade de origem após exoneração. 
Reformou-se em acórdão a sentença de procedência. 
2. O recurso foi remetido ao STJ como representativo de controvérsia, nos seguintes termos: "Com 
suporte no art. 543-C, §1º do CPC, admito o presente recurso especial (representativo de controvérsia). 
Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos até 
pronunciamento definitivo da Corte. O debate foi delimitado pelo relator desta Corte nos seguintes termos: 
"ajuda de custo a servidores públicos, prevista no art. 51, I, da Lei 8.112/1990, e a legalidade da limitação 
temporal a sua concessão quando fixada em norma regulamentadora (art. 7º, Resolução CJF 461/2005, 
art. 101 da Resolução CJF 4/2008 ou norma superveniente de igual conteúdo)". 
3. A matéria é regulada pelos arts. 51 e 56 da Lei 8.112/1990 (que possibilitam a concessão de ajuda de 
custo) e pelos arts. 7º da Resolução do Conselho da Justiça Federal - CJF 461/2005 (ulteriormente 
revogada pela Resolução CJF 4/2008, sem alteração do preceito, repetido no art. 101, III, da referida 
norma) e 6º do Ato da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 801/2005 (que restringe a 
concessão do benefício àquele que já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, no período de doze 
meses). 
4. Afirmou-se na petição inicial: "O fundamento das decisões que indeferiram a citada concessão de ajuda 
de custo se sustentam, em síntese, no argumento de que a Resolução n. 461/2005 (art. 7º, III) do e. 
Conselho da Justiça Federal (doc. 06) e o Ato n. 801/2005 (art. 6º, III) do e. Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (doc. 
07) impõem o limite temporal de 12 meses para o recebimento de nova ajuda de custo, limite este não 
previsto em Lei. Conforme será demonstrado nas linhas seguintes, o legislador administrativo não pode 
impor limites não previstos em Lei, com vistas a retirar do raio de incidência legal situações que, de fato, 
são abrangidas pela Lei (sentido estrito). (...) A questão discutida, então, resume-se à seguinte indagação: 
poderia o legislador administrativo impor limite de tempo para a concessão de ajuda de custo, a qual se 
encontra prevista na Lei 8.112/90 sem nenhuma limitação". 
5. Logo, o resultado da presente demanda se projeta para toda e qualquer regulamentação executiva do 
art. 56 da Lei 8.112/1990. 
Ainda que não se peça na exordial a declaração da nulidade dos atos administrativos normativos, a 
presente decisão é claramente incompatível com seus termos - porque os debate em tese à luz de 
suposta extrapolação de competência -, o que provoca a manifesta incompatibilidade de tais normas e de 
todas as outras previstas em outros órgãos, conforme se verá adiante. 
6. A Lei 8.112/1990 expressamente autoriza que os critérios para conceder ajuda de custo sejam 
regulamentados por norma infralegal. O art. 52, em sua redação original, determinava: "os valores das 



indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento". A 
Medida Provisória 301/2006 alterou o texto nos seguintes termos: "os valores das indenizações 
estabelecidas nos incisos I a III do art. 51, assim como as condições para a sua concessão, serão 
estabelecidos em regulamento". 
A Lei 11.355/2006 fez pequena alteração e consolidou a redação atual do dispositivo: "os valores das 
indenizações estabelecidas nos incisos I a III do art. 51 desta Lei, assim como as condições para a sua 
concessão, serão estabelecidos em regulamento". A despeito das reformas legislativas, o tratamento 
dado pela norma a situações como a dos autos jamais se alterou. Os valores e as condições para a 
concessão do auxílio-moradia sempre foram fixados em regulamento. 
7. Ao estabelecer "condições" (que o vernáculo entende, entre outros sentidos, como antecedente 
necessário), a Lei permite restrições/limitações que nada mais são que requisitos que qualificam o 
servidor para o recebimento da indenização - e tal regulamentação não é de competência exclusiva do 
Presidente da República (Precedentes do STF). 
8. Os princípios não se exaurem em escopos obtusos, inserem-se num sistema vasocomunicante, 
permeável por uma interpretação evolutiva, voltada a proporcionar decisão justa e ponderada, na qual 
prevalecem valores maiores e consentâneos com a coesão sistêmica. Nessa linha, a medida limitadora 
tem seu espectro inserido nos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da 
impessoalidade, da eficiência e da economicidade da gestão pública. 
9. Questionar os termos em que fixado o limite temporal exige invasão do mérito do Ato Administrativo e 
da Resolução em comento, o que é permitido apenas em hipótese excepcional de flagrante ilegalidade 
(cfr. AgRg no Ag 1.298.842/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe 29.6.2010 e AgRg 
nos EDcl no REsp 902.419/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 15.2.2008 ), 
ausente no caso concreto. 
10. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ já tratou do tema, porque relacionado com pedido de ajuda de 
custo deduzido por magistrado, no paradigma constante dos Pedidos de Providência 2007.10000007809 
e 2007.10000011825. Afirmou-se: "Observo ainda que os decretos regulamentadores da ajuda de custo, 
no plano federal, limitam a concessão da ajuda de custo a um ano, ou seja, o magistrado não pode 
receber em período inferior a um ano mais de uma ajuda de custo. 
Esta regra deve ser seguida nas concessões de ajuda de custo, sob pena de conversão dos magistrados 
em peregrinos, contrariando inclusive a própria natureza da ajuda de custo, com o que a ajuda de custo 
somente é devida em remoções que ocorrerem em prazo superior a um ano" (grifo acrescentado). 
11. A Resolução 382/2008 do STF, por sua vez, dispõe sobre a concessão de ajuda de custo no âmbito 
daquele Tribunal e assevera que "não será concedida ajuda de custo ao Ministro ou ao servidor que: I - 
tiver recebido indenização dessa espécie no período correspondente aos doze meses imediatamente 
anteriores, ressalvada a hipótese de retorno de ofício, de que trata o § 6º do art. 3º" (grifo acrescentado). 
12. Os precedentes do STJ citados no Especial não guardam similitude fática com a matéria em debate, 
examinada sob a ótica das normas que disciplinam o fator tempo no pedido de ajuda de custo. 
13. Estabelecida a seguinte tese para efeito do art. 543-C do CPC: "A fixação de limitação temporal para o 
recebimento da indenização prevista no art. 53, I, da Lei 8112/1990, por meio de normas infralegais, não 
ofende o princípio da legalidade". 
14. Recurso Especial não provido. 
(REsp 1257665/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 
17/09/2015) 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

639 "Prazo de prescrição aplicável à execução fiscal 
para a cobrança de dívida não-tributária relativa 
a operação de crédito rural transferida à União 
por força da Medida Provisória n. 2.196-3/2001." 

RESP 1373292 22/10/14 04/08/15 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL 
APLICÁVEL À EXECUÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 
RELATIVA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL TRANSFERIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 2.196-3/2001. 
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não 
estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e 
dispositivos legais invocados pelas partes. 
2. Em discussão o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da execução fiscal de dívida ativa de 
natureza não tributária proveniente dos contratos de financiamento do setor agropecuário, respaldados 
em Cédulas de Crédito Rural (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural 
Pignoratícia e Hipotecária, Nota de Crédito Rural) ou os Contratos de Confissão de Dívidas, com 
garantias reais ou não, mediante escritura pública ou particular assinada por duas testemunhas, firmados 
pelos devedores originariamente com instituições financeiras e posteriormente adquiridos pela União, por 
força da Medida Provisória nº. 
2.196-3/2001, e inscritos em dívida ativa para cobrança. 



3. A União, cessionária do crédito rural, não executa a Cédula de Crédito Rural (ação cambial), mas a 
dívida oriunda de contrato de financiamento, razão pela qual pode se valer do disposto no art. 39, § 2º, da 
Lei 4.320/64 e, após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, buscar sua satisfação por meio da Execução 
Fiscal (Lei 6.830/1980), não se aplicando o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), 
que fixa em 3 (três) anos a prescrição do título cambial, pois a prescrição da ação cambial não fulmina o 
próprio crédito, que poderá ser perseguido por outros meios, consoante o art. 60 do Decreto-lei nº. 
167/67, c/c art. 48 do Decreto nº. 2.044/08. No mesmo sentido: REsp. n. 1.175.059 - SC, Segunda Turma, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05.08.2010; 
REsp. n. 1.312.506 - PE, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2012. 
4. No caso em apreço, não se aplicam os precedentes REsp. n. 
1.105.442 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 09.12.2009; e REsp 
1.112.577/SP, Primeira Seção, Rel. 
Min. Castro Meira, julgado em 09.12.2009, que determinam a aplicação do prazo prescricional quinquenal 
previsto no Decreto n. 20.910/32, pois: 4.1. Os precedentes versam sobre multa administrativa que, por 
sua natureza, é derivação própria do Poder de Império da Administração Pública, enquanto os presentes 
autos analisam débito proveniente de relação jurídica de Direito Privado que foi realizada voluntariamente 
pelo particular quando assinou contrato privado de financiamento rural; 
4.2. No presente caso existem regras específicas, já que para regular o prazo prescricional do direito 
pessoal de crédito albergado pelo contrato de mútuo ("ação pessoal") vigeu o art. 177, do CC/16 (20 
anos), e para regular a prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas, em vigor o art. 206, 
§5º, I, do CC/2002 (5 anos). 
4.3. Em se tratando de qualquer contrato onde a Administração Pública é parte, não existe isonomia 
perfeita, já que todos os contratos por ela celebrados (inclusive os de Direito Privado) sofrem as 
derrogações próprias das normas publicistas. 
5. Desse modo, o regime jurídico aplicável ao crédito rural adquirido pela União sofre uma derrogação 
pontual inerente aos contratos privados celebrados pela Administração Pública em razão dos 
procedimentos de controle financeiro, orçamentário, contábil e de legalidade específicos a que se 
submete (Lei n. 4.320/64). São justamente esses controles que justificam a inscrição em dívida ativa da 
União, a utilização da Execução Fiscal para a cobrança do referido crédito, a possibilidade de registro no 
Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), as restrições ao 
fornecimento de Certidão Negativa de Débitos e a incidência do Decreto-Lei n. 1.025/1969 (encargo 
legal). 
6. Sendo assim, para os efeitos próprios do art. 543-C, do CPC: "ao crédito rural cujo contrato tenha sido 
celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos 
(prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a contar da data do vencimento, consoante o 
disposto no art. 177, do CC/16, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF)  sejam 
feitos a inscrição e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. Sem embargo da norma de transição 
prevista no art. 
2.028 do CC/2002". 
7. Também para os efeitos próprios do art. 543-C, do CPC: "para o crédito rural cujo contrato tenha sido 
celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 
(prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, para 
que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o 
ajuizamento da respectiva execução fiscal". 
8. Caso concreto em que o contrato de mútuo foi celebrado na forma de Nota de Crédito Rural sob a 
égide do Código Civil de 1916 (e-STJ fls. 139-141). Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança 
do mútuo como relação jurídica subjacente inicialmente era o de 20 anos (art. 177 do CC/16). No entanto, 
a obrigação em execução restou vencida em 31.10.2002, ou seja, aplicando-se a norma de transição do 
art. 2.028 do CC/2002, muito embora vencida a dívida antes do início da vigência do CC/2002 
(11.01.2003), não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (10 anos). 
Sendo assim, o prazo aplicável é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em razão do art. 
206, §5º, I, do CC/2002, a permitir o ajuizamento da execução até o dia 31.10.2007. Como a execução foi 
ajuizada em 07.02.2007, não houve a prescrição, devendo a execução ser retomada na origem. 
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC e da Resolução STJ 08/2008. 
(REsp 1373292/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/10/2014, DJe 04/08/2015) 

 
 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

835 "Nos contratos de financiamento celebrados no 
âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de 
cobertura do FCVS, o saldo devedor residual 
deverá ser suportado pelo mutuário". 

RESP 1443870 22/10/14 24/10/14 

RESP 1447108 22/10/14 24/10/14 

 
RESP 1314394  

Afetação Cancelada  



EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE 
COBERTURA PELO FCVS. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 
543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  E RESOLUÇÃO Nº 8/2008/STJ. 
1. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura 
do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário. 
2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução nº 8/2008 do STJ. 
(REsp 1443870/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2014, DJe 24/10/2014) 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SALDO RESIDUAL. 
AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. 
REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÃO Nº 
8/2008/STJ. 
1. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura 
do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário. 
2. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC e da Resolução nº 8/2008 do STJ. 
(REsp 1447108/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
22/10/2014, DJe 24/10/2014) 

EMENTA:  

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

552 "O termo final do prazo para o ajuizamento da 
ação rescisória, embora decadencial, prorroga-
se para o primeiro dia útil subsequente, se recair 
em dia de não funcionamento da secretaria do 
Juízo competente". 

RESP 1112864 19/11/14 17/12/14 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO "A QUO". DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 
RESCINDENDA. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. 
1. O termo "a quo" para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da 
decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao 
último dia do prazo para o recurso em tese cabível. 
2. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o 
primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do 
Juízo competente. Precedentes. 
3.  "Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais 
liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo - calcado nos princípios da Efetividade  
e da instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para 
impedir o exercício de um direito" (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ 30/03/1992). 
4. Recurso especial provido, para determinar ao Tribunal de origem que, ultrapassada a questão referente 
à tempestividade da ação rescisória, prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. 
Observância do disposto no art. 543-C,  § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, 
da Resolução 08/2008. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

647 “Ao profissional formado em educação física, na 
modalidade licenciatura de graduação plena, 
somente é permitido atuar na educação básica, 
sendo-lhe defeso o exercício da profissão na 
área não formal.” 

RESP 1361900 12/11/14 18/11/14 

 
RESP 1381809 

 

 
Afetação cancelada 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
PROFISSIONAL FORMADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA MODALIDADE DE LICENCIATURA DE 
GRADUAÇÃO PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR NA ÁREA DESTINADA AO PROFISSIONAL QUE 
CONCLUIU O CURSO NA MODALIDADE DE BACHARELADO. 
1. Caso em que se discute se o profissional formado em educação física, na modalidade licenciatura de 



graduação plena, pode atuar, além de no ensino básico (área formal), em clubes, academias, hotéis, 
spas, dentre outros (áreas não formais) 2. Atualmente, existem duas modalidades de cursos para 
profissionais de educação física, quais sejam: o curso de licenciatura de graduação plena, para atuação 
na educação básica, de duração mínima de 3 anos, com carga horária mínima de 2.800 (duas mil e 
oitocentas) horas/aula; e o curso de graduação/bacharelado em educação física, para atuação em áreas 
não formais, com duração mínima de 4 anos, com carga horária mínima de 3.200 (três mil e duzentas) 
horas/aula, conforme estabelecem os arts. 44, II, e 62 Lei n. 9.394/1996, regulamentados pelos arts. 5º do 
Decreto n. 3.276/1999, 1º e 2º da Resolução CNE/CP n. 2/2002, 14 da Resolução CNE/CES n. 7/2004 e 
2º, inciso III, "a", c/c Anexo, da Resolução CNE/CES n. 4/2009. 
3. O profissional de educação física o qual pretende atuar de forma plena, nas áreas formais e não 
formais (sem nenhuma restrição, como pretende, o recorrente), deve concluir os cursos de 
graduação/bacharelado e de licenciatura, já que são distintos, com disciplinas e objetivos particulares. 
4. O curso concluído pelo recorrente é de licenciatura e, por isso mesmo, é permitido que ele tão somente 
atue na educação básica (escolas), sendo-lhe defeso o exercício da profissão na área não formal, 
porquanto essa hipótese está em desacordo com a formação por ele concluída. 
5. As Resoluções do Conselho Nacional de Educação foram emitidas com supedâneo no art. 6º da Lei n. 
4.024/1961 (com a redação conferida pela Lei n. 9.131/1995), em vigor por força do art. 92 da Lei n. 
9.394/1996, sendo certo que tais Resoluções, em momento algum, extrapolam o âmbito de simples 
regulação, porque apenas tratam das modalidades de cursos previstos na Lei n. 9.394/1996 (bacharelado 
e licenciatura). 
6. Recurso especial parcialmente conhecido (ausência de prequestionamento) e, nessa extensão, não 
provido. Acórdão que deve ser submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 
(REsp 1361900/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, 
DJe 18/11/2014) 

  

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

650 "O benefício especial de renda certa, instituído 
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil - PREVI, é devido 
exclusivamente aos assistidos que, no período 
de atividade, contribuíram por mais de 360 
meses (30 anos) para o plano de benefícios". 

RESP 1331168 12/11/14 19/11/14 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. BENEFÍCIO ESPECIAL DE RENDA CERTA. 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ASSISTIDOS QUE CONTRIBUÍRAM POR 
MAIS DE 360 MESES EM ATIVIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO REPETITIVO. 
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões 
submetidas à apreciação judicial. 
2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 
131). 
3. Hipótese em que a matéria em discussão - direito ao pagamento do benefício especial de renda certa 
aos assistidos da PREVI que, quando em atividade, não contribuíram por mais de 360 meses (30 anos) - 
é exclusivamente de direito e não demanda a realização de prova pericial. 
4. Na apuração do valor do benefício de complementação de aposentadoria pago pela PREVI é 
considerado o tempo máximo de 30 anos de contribuição (360 meses). Todos os participantes da PREVI, 
ao passarem à condição de aposentados e, portanto, de beneficiários dos proventos de complementação 
correspondentes, continuam a contribuir para o plano de benefícios ao qual estiverem vinculados, tenham 
eles contribuído ou não para entidade por 30 anos. 
5. O benefício especial de renda certa destina-se a compensar o excedente contributivo em prol daqueles 
que, em atividade, aportaram um número superior às 360 contribuições levadas em conta para o cálculo 
do benefício. Por este motivo, somente é devido  aos assistidos que, no período de atividade, 
contribuíram por mais de 360 meses (30 anos) para o plano de benefícios. 
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - O benefício especial de renda certa, instituído pela Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, é devido exclusivamente aos assistidos 
que, no período de atividade, contribuíram por mais de 360 meses (30 anos) para o plano de benefícios. 
5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 
e pela Resolução STJ nº 8/2008. 
6. Recurso especial provido. Pedido julgado improcedente. 
(REsp 1331168/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, 
DJe 19/11/2014) 

 
 

DIREITO PROCESSUA CIVIL 



TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

708 "É legítima a penhora de apontado bem de 
família pertencente a fiador de contrato de 
locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, 
da Lei n. 8.009/1990". 

RESP 1363368 12/11/14 21/11/14 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. 
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. 
PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador 
de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 
2. No caso concreto, recurso especial provido. 
(REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, 
DJe 21/11/2014) 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

715 “Competência do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG 
para fiscalizar e autuar estabelecimentos que 
exercem atividade farmacêutica sem a presença 
de responsável técnico durante todo o horário de 
funcionamento." 

RESP 1382751 12/11/14 02/02/15 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DROGARIAS E FARMÁCIAS. 
EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO DURANTE O PERÍODO 
INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO. FISCALIZAÇÃO E 
AUTUAÇÃO. CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA. 
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o 
entendimento há muito consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido 
de que os Conselhos Regionais de Farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das 
farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente 
habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob 
pena de incorrerem em infração passível de multa. Inteligência do art. 24 da Lei n. 3.820/60, c/c o art. 15 
da Lei n. 5.991/73. 
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de apreciar as razões levadas à sua consideração pelo 
apelante, atinentes à validade das CDAs acostadas aos autos, cabendo àquele Tribunal enfrentar tais 
questões. 
3. Recurso especial a que se dá provimento, para reformar o acórdão e, nessa extensão, reconhecer e 
declarar a competência dos Conselhos Regionais de Farmácia para fiscalizar e autuar farmácias e 
drogarias, no que tange à presença de farmacêutico responsável, durante todo o período de 
funcionamento do estabelecimento comercial, determinando, na hipótese, o retorno dos autos à Corte de 
origem para que prossiga no julgamento da causa, sobretudo no que diz respeito à regularidade das 
CDAs acostadas aos autos. 
(REsp 1382751/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 
02/02/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUA CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

742 "É nula, por configurar julgamento extra petita, a 
decisão que condena a parte ré, de ofício, em 
ação individual, ao pagamento de indenização a 
título de danos sociais em favor de terceiro 
estranho à lide". 

RCL 12062 12/11/14 20/11/14 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. QUALIDADE DE REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA, POR 
ANALOGIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONDENAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO 
EM FAVOR DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA (CPC 
ARTS. 128 E 460). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. 



PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, em ação individual, a parte 
reclamante ao pagamento de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, 
extrapola os limites objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento 
jurisdicional diverso daqueles delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia 
terceiro alheio à relação jurídica processual levada a juízo, configurando hipótese de julgamento extra 
petita, com violação aos arts. 128 e 460 do CPC. 
2. A eg. Segunda Seção, em questão de ordem, deliberou por atribuir à presente reclamação a qualidade 
de representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por analogia. 
3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: "É nula, por configurar 
julgamento extra petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de 
indenização a título de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide". 
4. No caso concreto, reclamação julgada procedente. 
(Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 
20/11/2014) 

 
 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

793 "Diante da presunção legal de veracidade e 
publicidade inerente aos registros do cartório de 
distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, 

atualizada e clara desses dados na base de 
órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a 
ciência do consumidor-, não tem o condão de 
ensejar obrigação de reparação de danos".  

RESP 1344352 12/11/14 16/12/14 

EMENTA: REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE 
REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. 
UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 
HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e 
publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada 
e clara desses dados na base de órgão  de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - 
não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1344352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, 
DJe 16/12/2014) 

 
 

DIREITO CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

806 "Diante da presunção legal de veracidade e 
publicidade inerente aos registros do cartório de 
protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e 
clara desses dados na base de órgão de 
proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do 
consumidor - não tem o condão de ensejar 
obrigação de reparação de danos." 

RESP 1444469 12/11/14 16/12/14 

  EMENTA: REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE 
REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE 
PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A 
COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e 
publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara 
desses dados na base de órgão  de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não 
tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." 
2. Recurso especial provido.  

 
 



DIREITO PROCESSUA CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

876 "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir 
a petição inicial sob o argumento da falta de 
indicação do CPF e/ou RG da parte executada 
(pessoa física), visto tratar-se de requisito não 
previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo 
diploma, por sua especialidade, ostenta primazia 
sobre a legislação de cunho geral, como ocorre 
frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 
11.419/06". 
Discute-se, ainda, a "obrigatoriedade, ou não, da 
indicação do CNPJ para o recebimento da 
petição inicial de execução fiscal endereçada 
contra pessoa jurídica". 

RESP 1455091 12/11/14 02/02/15 

 
 

RESP 1450819 

12/11/14 12/12/14 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS 
(ART. 543-C DO CPC). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL DECLARATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL.  EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DO CNPJ DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO 
PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL). PREVISÃO EXISTENTE NA LEI Nº 
11.419/06 (LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL 
(LEI Nº 6.830/80). NOME E ENDEREÇO DO EXECUTADO SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO 
CITATÓRIO. FIXAÇÃO DA TESE, EM REPETITIVO, DA DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CNPJ 
DO DEVEDOR (PESSOA JURÍDICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO FISCO 
PROVIDO. 
1. Conhece-se do especial apenas pelo autorizativo da letra "a", vez que a invocada divergência 
jurisprudencial não restou evidenciada. 
Não se presta o especial, ademais, para revisar alegado maltrato a regramento constitucional. 
2. O tribunal de origem prestou a jurisdição de forma completa, não se descortinando, por isso, a 
aventada ofensa ao art. 535 do CPC. 
3. Nas instâncias ordinárias, decidiu-se pelo indeferimento da petição inicial de ação de execução fiscal 
movida pelo município de Manaus-AM, sob o argumento da falta de indicação, pelo exequente, do número 
do CNPJ da pessoa jurídica executada. 
4. Tal exigência, contudo, não se acha prevista na legislação especial que rege o procedimento executivo 
fiscal, a saber, a Lei nº 6.830/80, cujo art. 6º, ao elencar os requisitos da petição inicial, não prevê o 
fornecimento do CNPJ da parte requerida, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, 
do CPC. 
5. A previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu 
encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei nº 11.419/06, que disciplina a informatização dos 
processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral. 
6. Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação de tais dados cadastrais já na peça 
inaugural dos processos em geral, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em 
exigência não consignada na legislação fiscal específica  (in casu, a Lei nº 6.830/80-LEF), tanto mais 
quando o nome e o endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a 
efetivação do ato citatório. 
7. Em caso assemelhado, também decidido em sede de repetitivo, a 1ª Seção do STJ concluiu por afastar 
a exigência de que a exordial da execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de 
cálculos, isto porque "A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e 
especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, 
por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente" (REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz 
Fux, DJe 01/02/2010). 
8.  Outrossim, a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 
121/10), como também de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM), prevendo a indicação do 
CPF/CNPJ dos litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o 
indeferimento da petição inicial em ações de execução fiscal, sem prejuízo da vinda desses dados 
cadastrais em momento posterior. 
9. Tese fixada para os fins do art. 543-C do CPC: "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a 
petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto 
tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, 
ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da 
Lei nº 11.419/06". 
10. Recurso especial do fisco municipal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, no caso 
concreto, determinar-se o regular prosseguimento da execução fiscal. 
(REsp 1455091/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 
02/02/2015) 



EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS 
(ART. 543-C DO CPC). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL DECLARATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL.  EXECUÇÃO FISCAL. 
EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/RG DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. 
DESNECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO 
FISCAL). PREVISÃO EXISTENTE NA LEI Nº 11.419/06 (LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO 
JUDICIAL). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (LEI Nº 6.830/80). NOME E ENDEREÇO DO 
EXECUTADO SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. FIXAÇÃO DA TESE, EM 
REPETITIVO, DA DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CPF E/OU RG DO DEVEDOR (PESSOA 
FÍSICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO FISCO PROVIDO. 
1. Conhece-se do especial apenas pelo autorizativo da letra "a", vez que a invocada divergência 
jurisprudencial não restou evidenciada. 
Não se presta o especial, ademais, para revisar alegado maltrato a regramento constitucional. 
2. O tribunal de origem prestou a jurisdição de forma completa, não se descortinando, por isso, a 
aventada ofensa ao art. 535 do CPC. 
3. Nas instâncias ordinárias, decidiu-se pelo indeferimento da petição inicial de ação de execução fiscal 
movida pelo município de Manaus-AM, sob o argumento da falta de indicação, pelo exequente, do número 
do CPF da pessoa física executada. 
4. Tal exigência, contudo, não se acha prevista na legislação especial que rege o procedimento executivo 
fiscal, a saber, a Lei nº 6.830/80, cujo art. 6º, ao elencar os requisitos da petição inicial, não prevê o 
fornecimento do CPF da parte executada, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, 
do CPC. 
5. A previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu 
encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei nº 11.419/06, que disciplina a informatização dos 
processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral. 
6. Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação do CPF da pessoa física executada 
já na peça inaugural, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não 
consignada na legislação específica  (Lei nº 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e endereço da 
parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório. 
7. Em caso assemelhado, também decidido em sede de repetitivo, a 1ª Seção do STJ concluiu por afastar 
a exigência de que a exordial da execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de 
cálculos, isto porque "A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e 
especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, 
por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente" (REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz 
Fux, DJe 01/02/2010). 
8.  Outrossim, a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 
121/10) e de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM), prevendo a indicação do CPF/CNPJ dos 
litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o indeferimento da 
petição inicial em ações de execução fiscal, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento 
posterior. 
9. Tese fixada para os fins do art. 543-C do CPC: "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a 
petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), 
visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua 
especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida 
no art. 15 da Lei nº 11.419/06". 
10. Recurso especial do fisco municipal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, no caso 
concreto, determinar-se o regular prosseguimento da execução fiscal. 
(REsp 1450819/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 

12/12/2014) 

                                      
 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 

714 "a indisponibilidade de bens e direitos autorizada 
pelo art. 185-A do CTN depende da observância 
dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor 
tributário; (ii) inexistência de pagamento ou 
apresentação de bens à penhora no prazo legal; e 
(iii) a não localização de bens penhoráveis após 
esgotamento das diligências realizadas pela 
Fazenda, caracterizado quando houver nos autos 
(a) pedido de acionamento do Bacen Jud e 
consequente determinação pelo magistrado e (b) 
a expedição de ofícios aos registros públicos do 
domicílio do executado e ao Departamento 
Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou 
DETRAN". 

RESP 1377507 26/11/14 02/12/14  

   



EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.543-C DO CPC E 
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS 
E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA 
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o 
entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a 
indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos 
seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de 
bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das 
diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do 
Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros 
públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou 
DETRAN. 
2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a 
penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no 
art. 655-A do CPC. 
3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado 
como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) 
citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; 
e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 
4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação 
ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 
5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se 
destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram 
encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 
6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das 
diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas 
aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 
7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que 
houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do 
Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento 
Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, 
portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a 
orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 
9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro 
seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. 
(REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 
02/12/2014) 

 
 

DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

855 ”Possibilidade do prosseguimento de ações de 
cobrança ou execuções ajuizadas em face de 
devedores solidários ou coobrigados em geral, 
depois de deferida a recuperação judicial ou 
mesmo depois de aprovado o plano de 
recuperação do devedor principal”. 

RESP 1333349 26/11/14 02/02/15 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO 
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E 
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU 
EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM 
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, 
CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o 
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes 
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, 
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 
2. Recurso especial não provido. 
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, 
DJe 02/02/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 



TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

572 "existência/inexistência de juros capitalizados em 
contratos que utilizam a Tabela Price é matéria 
de fato – e por isso demandaria a realização de 
provas – ou exclusivamente jurídica, dispensada 
a dilação probatória." 

RESP 1124552 03/12/12 02/02/15 

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. 
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - 
mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros 
(ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de 
direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices 
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a 
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança 
de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 
4.380/1964. 
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como 
exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e 
determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros 
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização 
negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. 
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, 
DJe 02/02/2015) 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

648  “Cabimento de ação cautelar para exibição de 
documentos por instituição financeira.” 

RESP1349453 10/12/14 02/02/15 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO 
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição 
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a 
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, 
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento 
do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 
2. No caso concreto, recurso especial provido. 
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, 
DJe 02/02/2015) 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: DESCRIÇÃO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

894 "Até a data da retenção na fonte, a correção do 
IR apurado e em valores originais deve ser feita 
sobre a totalidade da verba acumulada e pelo 
mesmo fator de atualização monetária dos 
valores recebidos acumuladamente, sendo que, 
em ação trabalhista, o critério utilizado para tanto 
é o FACDT- fator de atualização e conversão dos 
débitos trabalhistas". 

RESP 1470720 10/12/14 18/12/14 

EMENTA: RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. TRIBUTÁRIO. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  IMPOSTO DE RENDA DA 
PESSOA FÍSICA - IRPF. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. 



CORREÇÃO MONETÁRIA. FACDT. SELIC. 
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC, sem, na 
própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão 
proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada 
nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
2. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser 
corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de 
atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o 
FACDT - fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice único de 
correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida. 
3. Sistemática que não implica violação ao art. 13, da Lei n. 
9.065/95, ao art. 61, §3º, da Lei n. 9.430/96, ao art. 8º, I, da Lei n. 9.250/95, ou ao art. 39, §4º, da Lei n. 
9.250/95, posto que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apurados pelo 
regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte, seja do Fisco. 
4. Tema julgado para efeito do art. 543-C, do CPC: "Até a data da retenção na fonte, a correção do IR 
apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator 
de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o 
critério utilizado para tanto é o FACDT". 
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime 
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 
(REsp 1470720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/12/2014, DJe 18/12/2014) 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 

522 
“Contagem recíproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada 
para fins de concessão de aposentadoria.” 
 

 RE 650851 01/10/14 11/12/14 

EMENTA: Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de 
concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 
20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 
Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que 
examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação 
dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 
(RE 650851 QO, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014) 

 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
480 

“Incidência do teto constitucional remuneratório 
sobre proventos percebidos em desacordo com 
o disposto no art. 37, XI, da Constituição 
Federal.” 
 

 RE 609381 02/10/14 10/12/14 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 
41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO 
RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela 
Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele 
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A 



observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o 
pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-
estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não 
pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da 
garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) 
que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda 
que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja 
compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de 
remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de 
violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. 
(RE 609381, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014) 

 

 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
768 

“Possibilidade de execução das decisões de 
condenação patrimonial proferidas pelos 
Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério 
Público, atuante ou não junto às Cortes de 
Contas, seja federal, seja estadual.” 
 

ARE 823347 03/10/14 28/10/14 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 
Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões 
de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação 
executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto 
às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido. 
(ARE 823347 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014 ) 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
772 

“Possibilidade de conversão de tempo de serviço 
especial prestado na atividade de magistério em 
tempo de serviço comum, após a Emenda 
Constitucional 18/1981.” 
 

ARE 703550 03/10/14 21/10/14 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 
Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. Conversão do tempo de serviço 
especial em comum. 3. Impossibilidade da conversão após a EC 18/81. Recurso extraordinário provido. 
(ARE 703550 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014 ) 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
299 

“Aproveitamento integral de créditos do ICMS 
pago na operação antecedente em hipóteses de 
redução parcial da base de cálculo na operação 
subseqüente.” 

RE 635688 16/10/14 12/02/15 

EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 
155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional 
dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação 
estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal 
estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações 
anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido. 
(RE 635688, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, PROCESSO 



ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2015 PUBLIC 13-02-2015)  

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
644 

“Imunidade tributária recíproca quanto ao 
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – 
IPTU incidente sobre imóveis de propriedade da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT.” 

RE 773992 15/10/14 18/02/15 

EMENTA: EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF). 1. Perfilhando a cisão 
estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre 
concebeu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços 
públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. 2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, 
a, da Constituição, alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela 
utilizados. 3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço 
postal e aqueles afetados à atividade econômica. 4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso 
concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se 
pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a 
integração nacional. 5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a 
favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade 
só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela Administração Tributária. 6. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 773992, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)  

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
136 

 a) Cabimento de ação rescisória que visa 
desconstituir julgado com base em nova 
orientação da Corte; b) Creditamento de IPI pela 
aquisição de insumos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero.” 
 

RE 590809 22/10/14 24/11/14 

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, 
institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões 
“ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA 
SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação 
jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos 
sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda. 
(RE 590809, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
368 

“Incidência do imposto de renda de pessoa física 
sobre rendimentos percebidos 
acumuladamente.” 
 

RE 614406 23/10/14 26/11/14 

EMENTA: IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção 
cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, 
individualmente, os exercícios envolvidos. 
(RE 614406, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)  

 



 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

511 
 

“Compensação de débitos tributários com 
requisições de pequeno valor – RPV.” 
 

RE 657686 23/10/14 04/12/14 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME 
DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE A 
FAZENDA PÚBLICA COM CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 
IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 E 4425 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO 
À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA 
MATERIAL (CRFB, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 2º) E 
ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, 
CAPUT). ENTENDIMENTO QUE SE APLICA NA MESMA EXTENSÃO ÀS REQUISIÇÕES DE PEQUENO 
VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação de tributos 
devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada 
em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, com redação 
conferida pela EC nº 62/2009). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 
4.425, assentou a inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República, com 
redação conferida pela EC nº 62/2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da 
Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV), 
desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB, 
art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB, art. 5º, caput), cânone essencial 
do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). 3. Destarte, não se revela constitucionalmente 
possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os 
valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 4. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 657686, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-239 DIVULG 04-12-2014 PUBLIC 05-12-2014) 

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
344 

“Incidência de contribuição previdenciária sobre 
a participação nos lucros da empresa.” 
 

RE 569441 30/10/14 09/02/15 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA 
FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA 
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A 
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas 
as Turmas desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7º, XI, da CF – 
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de 
participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação. 2. Na medida em que a 
disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 
794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, 
sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se 
dá provimento. 
 
(RE 569441, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-
2015)  

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
514 

 
“Aumento da carga horária de servidores 
públicos, sem a devida contraprestação 
remuneratória.” 

ARE 660010 30/10/14 18/02/15 



EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. 
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A 
CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 
514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e 
está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem 
a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da 
alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da 
garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela 
diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do 
salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. 
Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham 
exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das 
suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a 
cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer 
as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, 
tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que 
se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso 
extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto 
estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da 
necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que 
nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a 
jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem 
alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de 
vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 
2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua 
edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. 
(ARE 660010, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)  

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
018 

“Fracionamento de execução contra a Fazenda 
Pública para pagamento de honorários 
advocatícios.” 
 

RE 564132 30/10/14 09/02/15 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA 
ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER 
ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. 
REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO 
POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
(RE 564132, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, julgado em 30/10/2014, DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 
PP-00001)  

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
323 

 “Incidência do PIS sobre os atos cooperativos 
próprios.” 

RE 599362 06/11/14 09/02/15 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 146, III, C, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE OU DE NÃO 
INCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO ATO COOPERATIVO. LEI Nº 5.764/71. RECEPÇÃO COMO LEI 
ORDINÁRIA. PIS/PASEP. INCIDÊNCIA. MP Nº 2.158-35/2001. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
INEXISTÊNCIA.  
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma 
constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas 



possam vir a ser contribuintes. 2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato 
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto 
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre 
diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição do adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador. Até que 
sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a 
cada espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando 
tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das 
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei nº 5.764/71 foi 
recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que 
é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não 
na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência 
específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na 
operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera 
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade 
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas 
relações com terceiros, tem faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável. 7. Não 
se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o constituinte a intenção de 
conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente 
consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88). 8. Inexiste ofensa ao postulado da 
isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual 
insuficiência de normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da 
contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional. 9. É 
possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas, de acordo com as 
características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento 
dessa ou daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações arbitrárias, o que não 
ocorreu no caso concreto. 10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento 
para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados 
pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração. 
(RE 599362, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)  

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
402 

“Imunidade tributária recíproca quanto à 
incidência de ICMS sobre o transporte de 
encomendas pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT.” 
 

RE 627051 12/11/14 10/02/15 

EMENTA: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de 
exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. 
Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição 
de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, 
entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade 
econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos 
serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. 
Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que 
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando 
relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de 
encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo 
de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há 
comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício 
da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non 
para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária 
não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de 
obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso 
extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT 
relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas. 
 
(RE 627051, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2015 PUBLIC 11-02-2015)  

 
 



DIREITO DO TRABALHO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

 
608 

“Prazo prescricional aplicável à cobrança de 
valores não depositados no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS.” 

ARE 709212 13/11/14 18/02/15 

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da 
Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 
aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos 
efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos 
ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(ARE 709212, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)  

 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

277 
 

“Desvinculação do produto de arrecadação de 
contribuições sociais da União por Emenda 
Constitucional.” 
 

RE 566007 13/11/14 10/02/15 

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DESVINCULAÇÃO DE 
RECEITAS DA UNIÃO – DRU. ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA 
DRU E O DIREITO À DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPORCIONAL À DESVINCULAÇÃO. 
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão nuclear deste recurso 
extraordinário não é se o art. 76 do ADCT ofenderia norma permanente da Constituição da República, 
mas se, eventual inconstitucionalidade, conduziria a ter a Recorrente direito à desoneração proporcional à 
desvinculação das contribuições sociais recolhidas. 2. Não é possível concluir que, eventual 
inconstitucionalidade da desvinculação parcial da receita das contribuições sociais, teria como 
consequência a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado, pois 
a tributação não seria inconstitucional ou ilegal, única hipótese autorizadora da repetição do indébito 
tributário ou o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária. 3. Não tem legitimidade para 
a causa o contribuinte que pleiteia judicialmente a restituição ou o não recolhimento proporcional à 
desvinculação das receitas de contribuições sociais instituída pelo art. 76 do ADCT, tanto em sua forma 
originária quanto na forma das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 27/2000, 
42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011. Ausente direito líquido e certo para a impetração de mandados de 
segurança. 4. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
(RE 566007, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-028 DIVULG 10-02-2015 PUBLIC 11-02-2015)  

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

279 “Natureza das leis n. 2.123/93 e 4.069/62 que 
garantem aos procuradores federais direito a 
férias de sessenta dias por ano.” 

RE 602381 20/11/14 03/02/15 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE TURMA 
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL NÃO SE CONHECE NO PONTO. 
PROCURADORES FEDERAIS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE FÉRIAS DE SESSENTA DIAS E 
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 1º DA LEI N. 2.123/1952 E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 
4.069/1962. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RECEPCIONADAS COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. 
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO ART. 18 DA LEI N. 9.527/1997. INTERPRETAÇÃO DO ART. 
131, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, APESAR DE 
MANTER VINCULAÇÃO, NÃO SE CARACTERIZA COMO ÓRGÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. 
ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS DOS MEMBROS DA 



ADVOCACIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, 
NESSA PARTE, PROVIDO. 
(RE 602381, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-023 DIVULG 03-02-2015 PUBLIC 04-02-2015)  

 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

528 “Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que 
dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para 
trabalhadora mulher antes do serviço 
extraordinário.” 

RE 658312 27/11/14 09/02/15 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO DO TRABALHO E 
CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO ART. 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONSTITUCIONALIDADE DO INTERVALO DE 15 MINUTOS 
PARA MULHERES TRABALHADORAS ANTES DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANTIDA A DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do 
Supremo Tribunal Federal na internet. 2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a 
verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento 
desigual. 3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado 
entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do 
mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, 
administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou 
existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência 
física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de 
atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em 
consideração na interpretação da norma. 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um 
tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais 
sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário 
não provido, com a fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras. 
(RE 658312, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)  

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

555 “Fornecimento de Equipamento de Proteção 
Individual - EPI como fator de descaracterização 
do tempo de serviço especial.” 

ARE 664335 09/12/14 11/02/15 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE 
CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À 
SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O 
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU 
SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. 
EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. 
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 
Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do 
direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones 
constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 
e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - 
Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente 
para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir 
como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização 
social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de 



trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, 
da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos 
beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de 
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando 
se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A 
aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que 
laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, 
por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles 
empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 
5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de 
custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado 
diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus 
destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). 
Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, 
DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 
04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos 
instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e 
depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro 
de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da 
Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da 
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de 
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da 
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de 
contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator 
Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das 
empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos 
formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a 
cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O 
risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em 
condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna 
indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o 
referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente 
na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial 
mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, 
considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que 
efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à 
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de 
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à 
aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações 
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida 
sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o 
Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de 
EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação 
nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, 
desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção 
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar 
da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além 
daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado 
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a 
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial 
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste 
artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos 
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de 
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. 
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à 
perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma 
eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são 
inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um 
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese 
fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima 
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não 
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar 
provimento ao Recurso Extraordinário. 
(ARE 664335, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)  

 



 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

664 “Extensão da GDATFA aos servidores inativos no 
mesmo patamar pago aos servidores em 
atividade. Fixação do termo final dessa 
equiparação.” 

RE 662406 11/12/14 13/02/15 

EMENTA: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE 
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE 
REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de 
desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, 
após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos 
financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que 
retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização 
Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido. 
(RE 662406, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2015 PUBLIC 18-02-2015)  

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

29 “Vício de iniciativa de lei municipal, proposta pelo 
Poder Legislativo local, que veda a contratação 
de parentes de 1º e 2º graus do Prefeito e Vice-
Prefeito para ocuparem cargos comissionados.” 

RE 570392 11/12/14 18/02/15 

EMENTA: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVA DE NEPOTISMO. 
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS 
PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor 
recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de 
inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal, em simetria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 
103, § 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos. 2. Não é privativa do Chefe do 
Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração 
Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da 
impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade 
imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso extraordinário 
provido. 
(RE 570392, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)  

 
 

DIREITO PENAL 

TEMA: TÍTULO: PARADIGMA: DATA DO 
JULGAMENTO: 

Disponível 
no DJE: 

129  “Consideração de ações penais em curso como 
maus antecedentes para fins de dosimetria da 
pena.” 

RE 591054 17/12/14 25/02/15 

EMENTA: PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – 
DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais 
em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. 
(RE 591054, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2015 PUBLIC 26-02-2015)  

 
* 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. 
 


