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Tema

50

51

Ramo do Direito

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

DIREITO CIVIL

Descrição

Discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos
feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema
Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS).(Informação atualizada em 18/08/2016: foi retirado
"do agente financeiro". Justificativa: página 6 do voto-vencedor proferido pela
Min. Nancy Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios - DJe
de 14/12/2012)

Discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos
feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema
Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS).(Informação atualizada em 18/08/2016: foi retirado
"do agente financeiro". Justificativa: página 6 do voto-vencedor proferido pela
Min. Nancy Andrighi no julgamento dos segundos embargos declaratórios - DJe
de 14/12/2012)

Situação

Tese

Repercussão Geral

Suspensão/Retorno andamento

Acórdão Publicado

Fica, pois, consolidado o entendimento de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que
o instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido
no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na
lide.<br><br>Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em
que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento
do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.<br><br>Outrossim, evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do
CPC.<br><br>(Informação atualizada em 18/08/2016 com transcrição do trecho do voto
vencedor proferido pela Min. Nancy Andrighi no julgamento dos segundos embargos
declaratórios em que Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Acórdão Publicado

Fica, pois, consolidado o entendimento de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que
o instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido
no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na
lide.<br><br>Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em
que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento
do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.<br><br>Outrossim, evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do
CPC.<br><br>(Informação atualizada em 18/08/2016 com transcrição do trecho do voto
vencedor proferido pela Min. Nancy Andrighi no julgamento dos segundos embargos
declaratórios em que Sua Excelência estabelece a tese jurídica repetitiva - página 10 - REsp
1091363/SC - DJe de 14/12/2012).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

106

DIREITO ADMINISTRATIVO

Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS.

Acórdão Publicado

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:<br>i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;<br>ii) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito;<br>iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.<br><b><br>Tese definida no acórdão dos
embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018</b>

298

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança
de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de
Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

Acórdão Publicado

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que
se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em
cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão,
Collor I e Collor II.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

299

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança
de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de
Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

Acórdão Publicado

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que
se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em
cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão,
Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira
depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos
valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

300

DIREITO CIVIL

Questão referente ao prazo prescricional prescrição aplicável para o ajuizamento
de ações de cobrança de diferenças de correção monetária de valores
depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

Acórdão Publicado

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de
remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo
inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

301

DIREITO CIVIL

Questão referente ao índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de
Planos Econômicos.

Acórdão Publicado

Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança
iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a
Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês
de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

302

DIREITO CIVIL

Questão referente aos índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de
Planos Econômicos.

Acórdão Publicado

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com
período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n.
32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do
Tesouro (LFT).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

363

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência da contribuição destinada ao PIS e da COFINS sobre a
receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, à luz
do disposto no artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71.

Acórdão Publicado

Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

368

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a possibilidade da cessão de créditos atinentes ao empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, instituído em favor das CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S/A ELETROBRÁS.

Mérito Julgado - RE Pendente

Os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre
o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento
legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das
normas de direito privado à espécie, notadamente o art. 286 do Código Civil.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

478

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado.

Acórdão Publicado

Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado,
por não se tratar de verba salarial.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

479

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de terço constitucional de férias.

Acórdão Publicado

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

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Acórdão Publicado

<b>Readequação da tese em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral:</b><br><br>"a) Servidores públicos
federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de
funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.22548/2001;<br>b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de
funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001,
seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito
subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral
por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores;<br>c) Nas hipóteses em que a
incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível
a descontinuidade dos pagamentos de imediato."

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

503

DIREITO ADMINISTRATIVO

Servidor Público Federal. Exercício de função comissionada. Incorporação de
"quintos". VPNI. Medida Provisória 2.225-45/2001.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

504

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a possibilidade de exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL dos
valores referentes aos juros pela taxa SELIC incidentes quando da devolução dos
depósitos judiciais, na forma da Lei n. 9.703/98.

Acórdão Publicado

Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não
escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

505

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discussão sobre a exclusão dos juros SELIC incidentes quando da devolução de
valores em depósito judicial feito na forma da lei n. 9.703/98 e quando da
repetição de indébito tributário.

Acórdão Publicado

Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se
tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a
sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

I - A União Federal é responsável por prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo governo
federal para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios previstos nos arts. 9º, 10 e
11 da Lei 4.870/1965, uma vez que teriam sido estabelecidos pelo Instituto do Açúcar e Álcool IAA, em descompasso do levantamento de custos de produção apurados pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV. Precedentes.<br>II - Não é admissível a utilização do simples cálculo da diferença
entre o preço praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo IAA/FGV, como único
Tema 826/STF - Verificação da
parâmetro de definição do quantum debeatur.<br>III - O suposto prejuízo sofrido pelas
ocorrência de dano e consequente
empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes
responsabilidade da União pela
(dano negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter
eventual fixação de preços dos
hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. Precedentes.<br>IV produtos do setor sucroalcooleiro
Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser
em valores inferiores ao custo de
discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do
produção.
CPC, salvo nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de
conhecimento, em que a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título
executivo.<br>V - Nos casos em que não há sentença transitada em julgado no processo de
conhecimento, não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se
em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da
União em indenizar (an debeatur).

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

613

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Discute a aferição de prejuízo experimentado pelas empresas do setor
sucroalcooleiro, em razão do tabelamento de preços estabelecido pelo Governo
Federal por intermédio da Lei 4.870/65.

Mérito Julgado - RE Pendente

685

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em
Ação Civil Pública é a citação na liquidação daquela sentença coletiva.

Acórdão Publicado

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já
produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

701

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO.
ART. DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA.

Acórdão Publicado

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou
a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação
patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento
futuro."

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Mérito Julgado - RE Pendente

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu
mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência
da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão
na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à
legislação previdenciária.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Tema 826/STF - Verificação da
ocorrência de dano e consequente
A eficácia da Lei 4.870/1965, que previa a sistemática de tabelamento de preços promovida pelo
responsabilidade da União pela
IAA, <b>findou em 31/01/1991, em virtude da publicação, em 01/02/1991, da Medida Provisória
eventual fixação de preços dos
295, de 31/01/1991, posteriormente convertida na Lei 8.178, de 01/03/1991,*</b> que instituiu
produtos do setor sucroalcooleiro
nova política nacional de congelamento de preços.
em valores inferiores ao custo de
produção.

732

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Discussão: concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda.

733

DIREITO ADMINISTRATIVO

Discute a aferição de prejuízo experimentado pelas empresas do setor
sucroalcooleiro, em razão do tabelamento de preços estabelecido pelo Governo
Federal por intermédio da Lei 4.870/65.

Mérito Julgado - RE Pendente

737

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de adicional de férias relativo às férias indenizadas.

Acórdão Publicado

No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

738

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença.

Acórdão Publicado

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

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

739

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre
os valores pagos a título de salário maternidade.

Acórdão Publicado

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

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

740

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre
os valores pagos a título de salário paternidade.

Acórdão Publicado

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

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se o conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e
10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de <b>PIS</b> e
COFINS dos valores incorridos na aquisição.

Acórdão Publicado

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002
e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

780

DIREITO TRIBUTÁRIO

Discute-se o conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e
10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e
<b>COFINS</b> dos valores incorridos na aquisição.

Acórdão Publicado

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002
e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

862

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxíliodoença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.

Mérito Julgado - RE Pendente

907

DIREITO CIVIL

Discute a definição sobre o regulamento aplicável ao participante de plano de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar.

911

948

779

Tema 1225/STF - Termo inicial do
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
auxílio-acidente decorrente da
que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a
cessação do auxílio-doença, na
prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
forma dos artigos 23 e 86, § 2º, da
Lei 8.213/1991.

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Acórdão Publicado

O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o
da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Discute se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática
repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do
magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da
carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem
a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem
vencimentos básicos superiores ao piso.

Mérito Julgado - RE Pendente

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do
magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de
incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e
gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas
legislações locais.

Tema 1179/STF - Forma de cálculo
do piso salarial devido aos
professores da rede de educação
básica, considerando a
proporcionalidade com o piso
nacional para jornada de 40 horas
semanais (Lei Federal
11.738/2008) e a distribuição da
carga horária dentro e fora de sala
de aula.

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação
civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Acórdão Publicado

Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de
consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os
beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação
promovente.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

981

DIREITO TRIBUTÁRIO

À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal,
quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária
executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser
autorizado contra: o sócio com poderes de administração da sociedade, na data
em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência
(Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de
gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não
adimplida; ou (ii)o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em
que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência
(Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em
que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

1003

DIREITO TRIBUTÁRIO

Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte <b>ou </b>o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

Acórdão Publicado

O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1004

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do
proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado,
ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento
administrativo.

Acórdão Publicado

Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se
a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa,
fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente
não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior.
Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em
situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1010

DIREITO AMBIENTAL

Extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais
em trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área
de preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012
(equivalente ao art. 2°, alínea a, da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura
varia de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros
determinado no art. 4°, caput, III, da Lei n. 6.766/1979.

Acórdão Publicado

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas
de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos
caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º,
caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses
espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1014

DIREITO TRIBUTÁRIO

Inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro.

Acórdão Publicado

Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de
cálculo do imposto de importação.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1015

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos
advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas
perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão
empresarial havida entre as instituições financeiras.

Mérito Julgado

-

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Acórdão Publicado

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a
dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato
gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1016

DIREITO DO CONSUMIDOR

(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste
por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.

Acórdão Publicado

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se,
quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;<br>(b) A melhor interpretação do
enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o
sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula
matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o
cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

1017

DIREITO ADMINISTRATIVO

Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público
como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos
proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à
luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

Acórdão Publicado

O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do
art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao
reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade,
salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação
essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1018

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime
Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria
concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida
administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com
implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o
enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.

Acórdão Publicado

O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente,
no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de
sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido
administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas
do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na
via administrativa.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

DIREITO ADMINISTRATIVO

(In)compatibilidade de exercício da advocacia por servidor ocupante de cargo
público de agente de trânsito, à luz do disposto no artigo 28, inciso V, da Lei n.
8.906/94.

1031

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante,
exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem
o uso de arma de fogo.

1060

DIREITO PENAL

Caracterização do crime de desobediência quando a ordem de parada a veículo
for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública.

1028

Acórdão Publicado

"O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades
desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do
art. 28, V, da Lei 8.906/94."

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Mérito Julgado - RE Pendente

É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, <b>mesmo após EC
Tema 1209/STF - Reconhecimento
103/2019, </b>com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao
da atividade de vigilante como
Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por
especial, com fundamento na
qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo
exposição ao perigo, seja em
técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem
período anterior ou posterior à
intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do
promulgação da Emenda
Segurado.
Constitucional 103/2019.

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Mérito Julgado - RE Pendente

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente
típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Tema 1222/STF - Nulidade da
constituição e inscrição em dívida
ativa de créditos referentes a
benefícios previdenciários ou
assistenciais pagos indevidamente
ou além do devido, constituídos
por processos administrativos
iniciados antes da vigência da
Medida Provisória 780/2017,
convertida na Lei 13.494/2017, e
da Medida Provisória 871/2019,
convertida na Lei 13.846/2019,
bem como a discussão sobre a
necessidade de seu refazimento.

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1064

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Possibilidade de inscrição em dívida ativa para a cobrança dos valores
indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário: verificação da
aplicação dos §§3º e 4º, do art. 115, da Lei n. 8.213/91 aos processos em curso.

Mérito Julgado - RE Pendente

1ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou
assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos
que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 780, de 2017, convertida na
Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser
reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório
administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa,
obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis; e<br>2ª) As inscrições em dívida ativa dos
créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além
do devido <b>contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos
benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação,</b> constituídos por
processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº
871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são nulas, devendo a
constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a
fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a
inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis.

1065

DIREITO CIVIL

Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes
(medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial.

Acórdão Publicado

O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são
aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa
mesma lei (patentes mailbox).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1070

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições previdenciárias para
integrar o salário-de-contribuição, nos casos de atividades concomitantes (artigo
32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu as escalas
de salário-base.

Acórdão Publicado

Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do
exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser
composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema,
respeitado o teto previdenciário.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1076

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de
Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.

Acórdão Publicado

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa.<br><br>ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

1082

DIREITO DO CONSUMIDOR

Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da
operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto
pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave.

Acórdão Publicado

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em
pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a
efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

1084

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n.
13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução
Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem
como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência
genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

Acórdão Publicado

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019,
àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado
morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1085

DIREITO CIVIL

"Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art.
1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos
quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o
recebimento de salário".

Acórdão Publicado

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda
que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §
1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de
pagamento.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1086

DIREITO ADMINISTRATIVO

a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a
conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em
dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida
conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo
servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do
interesse da Administração Pública".

Acórdão Publicado

Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º
da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão
em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada
em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de
que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1087

DIREITO PENAL

"(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código
Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de
furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Acórdão Publicado

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no
período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1088

DIREITO ADMINISTRATIVO

Definir se o militar diagnosticado como portador do vírus HIV tem direito à
reforma ex officio por incapacidade definitiva, independentemente do grau de
desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, com
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
imediatamente superior ao que possuía na ativa.

Acórdão Publicado

O militar de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei
13.954/2019 -, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de
desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente
superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para
qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1º, da Lei 6.880/80."

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1091

DIREITO CIVIL

Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em
garantia em contrato de locação comercial.

Acórdão Publicado

É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja
residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1092

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Possibilidade de a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito
tributário objeto de execução fiscal em curso.

Acórdão Publicado

É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal
em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja pedido de
constrição no juízo executivo.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

Acórdão Publicado

1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os
componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).<br>2. O
benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se
encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.<br>3. O art. 17,
da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi
vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.<br>4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podemlhe gerar créditos.<br>5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos
gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não
autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1093

DIREITO TRIBUTÁRIO

a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, somente se aplica às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO; b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de
créditos dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e c)
se a incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do
creditamento.

1097

DIREITO ADMINISTRATIVO

Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 9.503/1997
em relação à infração pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7º e
8º, para definir a imperiosidade da notificação da infração e da notificação de
eventual imposição de penalidade.

Acórdão Publicado

Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na
ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a
primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade,
conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1100

DIREITO PENAL

Definir se, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta.

Acórdão Publicado

O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo
ou aumentando a pena anteriormente imposta.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1103

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Definir se as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno
sofrerão o acréscimo de multa e de juros quando o período a ser indenizado for
anterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º
9.528/1997).

Acórdão Publicado

As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de
multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida
Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 9.528/1997).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1106

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e
privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução,
deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade,
ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo.

Acórdão Publicado

Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva
de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em
privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em
regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por
pena alternativa é superveniente.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

DIREITO PENAL

Definir se, em razão da <i>novatio legis in mellius</i> engendrada pela Lei n.
13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de
aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a
majoração da pena-base. Caso seja possível, definir se, na via do recurso especial,
o Superior Tribunal de Justiça deve determinar que o Tribunal de origem proceda
a referida transposição valorativa/negativa quando as circunstâncias do caso
assim justificarem.

Acórdão Publicado

1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado
como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto
assim justificarem. <br>2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não
realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. <br>3.
Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da
dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da
discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio <i>legis in mellius.</i>

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1113

DIREITO TRIBUTÁRIO

Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a
adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal
como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.

Acórdão Publicado

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado,
não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso
de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é
condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a
regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não
pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele
estabelecido unilateralmente.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1117

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Definir se o prazo decadencial do direito à revisão da concessão de benefício
previdenciário começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença
trabalhista que reconhece a inclusão de verbas remuneratórias nos salários de
contribuição do segurado.

Acórdão Publicado

O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n.
8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas
remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o
período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na
respectiva reclamatória.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1121

DIREITO PENAL

Possibilidade ou não de se desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

Acórdão Publicado

Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a
desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1139

DIREITO PENAL

Possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na
análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n.
11.343/2006.

Acórdão Publicado

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art.
33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

1110

1145

DIREITO COMERCIAL

Definir a possibilidade de deferimento de pedido de recuperação judicial de
produtor rural que comprovadamente exerce atividade rural há mais de dois
anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial há menos tempo.

Acórdão Publicado

Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é
facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no
momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu
registro.

_

Art. 1.040, III, CPC - processos suspensos
retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada c/c os arts. 43 e
44 da Recomendação CNJ nº 134/2022.

