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(60 questões)

D1 - DIREITO CONSTITUCIONAL
Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão
Para que seja publicada uma biografia NÃO é necessária autorização prévia do indivíduo biografado, das
demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Essa autorização prévia seria uma forma de censura,
não sendo compatível com a liberdade de expressão consagrada pela CF/88. As exatas palavras do STF
foram as seguintes:
“É inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou
audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou
de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes”.
Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram
violados pela publicação, terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio de
indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova
edição com correção, de direito de resposta etc.
STF. Plenário. ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/6/2015 (Info 789).
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Poder Judiciário pode obrigar a Administração Pública a manter quantidade mínima de determinado
medicamento em estoque
A Administração Pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de
determinado medicamento utilizado no combate a certa doença grave, de modo a evitar novas
interrupções no tratamento.
Não há violação ao princípio da separação dos poderes no caso. Isso porque com essa decisão o Poder
Judiciário não está determinando metas nem prioridades do Estado, nem tampouco interferindo na
gestão de suas verbas. O que se está fazendo é controlar os atos e serviços da Administração Pública que,
neste caso, se mostraram ilegais ou abusivos já que, mesmo o Poder Público se comprometendo a
adquirir os medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos aos pacientes.
Assim, não tendo a Administração adquirido o medicamento em tempo hábil a dar continuidade ao
tratamento dos pacientes, atuou de forma ilegítima, violando o direito à saúde daqueles pacientes, o que
autoriza a ingerência do Poder Judiciário.
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Direito a acessibilidade em prédios públicos
A CF/88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram o direito dos
portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar
providências que o viabilizem. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a
Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
STF. 1ª Turma. RE 440028/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013 (Info 726).

STJ. 1ª Turma. RE 429903/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/6/2014 (Info 752).
Controle jurisdicional de políticas públicas
Constatando-se inúmeras irregularidades em cadeia pública – superlotação, celas sem condições mínimas
de salubridade para a permanência de presos, notadamente em razão de defeitos estruturais, de
ausência de ventilação, de iluminação e de instalações sanitárias adequadas, desrespeito à integridade
física e moral dos detentos, havendo, inclusive, relato de que as visitas íntimas seriam realizadas dentro
das próprias celas e em grupos, e que existiriam detentas acomodadas improvisadamente –, a alegação
de ausência de previsão orçamentária não impede que seja julgada procedente ação civil publica que,
entre outras medidas, objetive obrigar o Estado a adotar providências administrativas e respectiva
previsão orçamentária para reformar a referida cadeia pública ou construir nova unidade, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/6/2014 (Info 543).
Inconstitucionalidade de cobrança de taxa de alimentação em instituição pública
É inconstitucional que instituição pública de ensino profissionalizante cobre anuidade para custear
despesas com a alimentação dos alunos. Tal prática viola o art. 206, IV e o art. 208, VI, da CF/88.
STF. 1ª Turma. RE 357148/MT, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25/2/2014 (Info 737).
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras?
POLÍCIA
MP
RECEITA
FEDERAL

NÃO (depende de autorização judicial).
NÃO (depende de autorização judicial) (STJ HC 160.646/SP, Dje 19/09/2011).
SIM: se os dados forem utilizados em processo administrativo tributário.
NÃO: se os dados forem utilizados em processo criminal.

TCU

NÃO (depende de autorização judicial) (STF. MS 22934/DF, DJe de 9⁄5⁄2012)

CPI

SIM (seja ela federal ou estadual/distrital). Prevalece que CPI municipal não pode.
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Expedição de passaportes diplomáticos
O Ministério das Relações Exteriores não pode sonegar o nome de quem recebe passaporte diplomático
emitido na forma do § 3º do art. 6º do Anexo do Decreto 5.978/2006.
O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar
escondido do público.
Assim, se um jornal requer essa informação, o Ministro é obrigado a fornecer.
STJ. 1ª Seção. MS 16.179-DF, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 9/4/2014 (Info 543).
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Possibilidade de se obter dados do contribuinte que constem nos sistemas dos órgãos fazendários
O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao
pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à
arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.
No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter acesso às
informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal.
O SINCOR (Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica) é um banco de dados da Receita Federal no
qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes pessoas jurídicas.
A decisão foi tomada com base no SINCOR, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de
dados mantidos pelos órgãos fazendários.
STF. Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/6/2015 (repercussão geral) (Info 790).

Informações detalhadas do cartão corporativo do governo
Determinado jornal solicitou que o governo federal fornecesse a relação dos gastos efetuados com o
cartão corporativo pela chefe da representação da Presidência da República em SP.
O Governo concedeu ao jornal a relação dos gastos efetuados no período, ou seja, os valores
despendidos. No entanto, negou-se a fornecer informações detalhadas como os tipos de gastos, as datas,
valores individuais de cada transação, CNPJ/razão social das empresas contratadas etc.
O STJ entendeu que essa recusa ao fornecimento do extrato completo (incluindo tipo, data, valor das
transações efetuadas e CNPJ dos fornecedores) constitui ilegal violação ao direito de acesso à informação
de interesse coletivo (Lei 12.527/2011), já que não havia qualquer evidência de que a publicidade desses
elementos atentaria contra a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República ou de suas
famílias.
STJ. 1ª Seção. MS 20.895-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/11/2014 (Info 552).
Informações sobre o uso da verba indenizatória por senadores
Determinado jornal requereu ao Senado Federal cópia dos documentos que demonstrassem como os
Senadores utilizaram a verba indenizatória dos seus gabinetes.
A Presidência do Senado negou ao jornal o acesso aos dados sob o fundamento de que os documentos
solicitados seriam sigilosos e que haveria uma invasão à privacidade dos Parlamentares.
O STF determinou que o Senado forneça cópia dos documentos solicitados.
A verba indenizatória destina-se a custear despesas direta e exclusivamente relacionadas ao exercício da
função parlamentar. Desse modo, tais valores possuem natureza pública, tanto pelo fato de estarem
sendo pagas por um órgão público (Senado Federal) quanto pela finalidade a que se destinam, estando
vinculadas ao exercício da representação popular (mandato). Sendo a verba pública, a regra geral é a de
que as informações sobre o seu uso são públicas.
A Corte entendeu que o fornecimento de tais informações não acarreta qualquer risco à segurança nem
viola a privacidade ou intimidade dos Parlamentares.
STF. Plenário. MS 28178/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 4/3/2015 (Info 776).
Súmula vinculante 25-STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do
depósito.
Contribuição confederativa
Súmula vinculante 40-STF: A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição
Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
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Contribuição SINDICAL
Prevista na 2ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de “imposto sindical”, expressão
incorreta porque não é imposto.
NÃO é tributo.
É um TRIBUTO.
Trata-se de contribuição parafiscal (ou especial).
É instituída pela União, mas a sua arrecadação é
destinada aos sindicatos.
Fixada pela assembleia geral do sindicato (obrigação Instituída por meio de lei (obrigação ex lege).
ex voluntate).
É VOLUNTÁRIA.
É COMPULSÓRIA.
A contribuição confederativa é considerada como Deve ser paga por todos aqueles que fizerem parte
voluntária porque somente é paga pelas pessoas de uma determinada categoria econômica ou
que resolveram (optaram) se filiar ao sindicato.
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor
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Contribuição CONFEDERATIVA
Prevista na 1ª parte do art. 8º, IV, da CF/88.
Também chamada de “contribuição de assembleia”.

A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, do sindicato representativo da mesma categoria ou
IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao profissão ou, inexistindo este, à Federação
sindicato respectivo (SV 40).
correspondente à mesma categoria econômica ou
profissional.
Aqui não tem jeito: se você é metalúrgico, p. ex.,
terá que pagar a contribuição sindical, mesmo que
não seja filiado ao sindicato. É um tributo.
NÃO precisa obedecer aos princípios tributários.
DEVERÁ respeitar os princípios tributários
(legalidade, anterioridade etc.).
Perda do mandato por infidelidade partidária não se aplica a cargos eletivos majoritários
Se o titular do mandato eletivo, sem justa causa, decidir sair do partido político no qual foi eleito, ele
perderá o cargo que ocupa?
a) Se for um cargo eletivo MAJORITÁRIO: NÃO
A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema
majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.
No sistema majoritário, o candidato escolhido é aquele que obteve mais votos, não importando o
quociente eleitoral nem o quociente partidário.
Nos pleitos dessa natureza, os eleitores votam no candidato e não no seu partido político. Desse modo,
no sistema majoritário, a imposição da perda do mandato por infidelidade partidária é antagônica
(contrária) à soberania popular.
b) Se for um cargo eletivo PROPORCIONAL: SIM
O mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertence ao partido político.
Assim, se o parlamentar eleito decidir mudar de partido político, ele sofrerá um processo na Justiça
Eleitoral que poderá resultar na perda do seu mandato. Neste processo, com contraditório e ampla
defesa, será analisado se havia justa causa para essa mudança.
O assunto está disciplinado na Resolução 22.610/2007 do TSE, que elenca, inclusive, as hipóteses
consideradas como “justa causa”.
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015 (Info 787).
Formação de novos municípios
Para a criação de novos Municípios, o art. 18, § 4º da CF/88 exige a edição de uma Lei Complementar
Federal estabelecendo o procedimento e o período no qual os Municípios poderão ser criados,
incorporados, fundidos ou desmembrados.
Como atualmente não existe essa LC, as leis estaduais que forem editadas criando novos Municípios
serão inconstitucionais por violarem a exigência do § 4º do art. 18.
STF. Plenário. ADI 4992/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2014 (Info 758).
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É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que conceda anistia a servidores públicos
punidos em virtude de participação em movimentos reivindicatórios. Existe um vício formal. Isso porque
a CF/88 prevê que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que trate sobre os direitos e
deveres dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88).
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Estado que deixou de pagar precatórios
O descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto
indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal.
Para que seja decretada a intervenção federal em um Estado-membro que tenha deixado de pagar
precatórios é necessário que fique comprovado que esse descumprimento é voluntário e intencional. Se
ficardemonstrado que o ente não pagou por dificuldades financeiras não há intervenção.
STF. Plenário. IF 5101/RS, IF 5105/RS, IF 5106/RS, IF 5114/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 28.3.2012.

STF. Plenário. ADI 1440/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/10/2014 (Info 763).
Modulação de efeitos em recurso extraordinário
É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida. Para que seja realizada esta modulação, exige-se o voto de 2/3 (dois terços) dos membros
do STF (maioria qualificada).
STF. Plenário. RE 586453/SE, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013 (Info 695 STF).
O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”.
Não se pode utilizar a reclamação, que é uma via excepcional, como se fosse um incidente de
uniformização de jurisprudência.
STF. Primeira Turma. Rcl 11477 AgR/CE, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012 (Info 668 STF).
Possibilidade de o STF modificar entendimento firmado em controle concentrado
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, em ADI e ADC, produzem eficácia contra todos e
efeito vinculante.
Tais efeitos não vinculam, contudo, o próprio STF. Assim, se o STF decidiu, em uma ADI ou ADC, que
determinada lei é CONSTITUCIONAL, a Corte poderá, mais tarde, mudar seu entendimento e decidir que
esta mesma lei é INCONSTITUCIONAL por conta de mudanças no cenário jurídico, político, econômico ou
social do país.
As sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações
posteriores que alterem a realidade normativa, bem como eventual modificação da orientação jurídica
sobre a matéria, podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima
(“inconstitucionalidade superveniente”) (obs: a expressão inconstitucionalidade superveniente foi
utilizada aqui em sentido diferente da situação em que uma lei anterior à CF/88 torna-se incompatível
com o novo Texto Constitucional. Os autores afirmam que neste caso houve uma “não recepção”, não se
podendo falar em “inconstitucionalidade superveniente”).
Esta mudança de entendimento do STF sobre a constitucionalidade de uma norma pode ser decidida
durante o julgamento de uma reclamação constitucional.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
É possível que o STF, por meio de reclamação, faça a (re)interpretação de decisão proferida em controle
de constitucionalidade abstrato.
Ao julgar uma reclamação, o STF realiza um juízo de confronto e de adequação entre o objeto (ato
impugnado) e o parâmetro (decisão do STF tida por violada). Isso pode fazer com que se conclua pela
necessidade de redefinição do conteúdo e do alcance do parâmetro (decisão que havia sido proferida).
Ao analisar uma reclamação, o STF faz uma espécie de “balançar de olhos” (expressão cunhada por Karl
Engisch) entre o ato impugnado (objeto) e que havia sido decidido (parâmetro) e poderá chegar a
conclusão diferente do que já tinha deliberado anteriormente.
É por meio da reclamação, portanto, que as decisões do STF permanecem abertas a esse constante
processo hermenêutico de reinterpretação realizado pelo próprio Tribunal.
A reclamação, dessa forma, constitui um instrumento para a realização de mutação constitucional e de
inconstitucionalização de normas que muitas vezes podem levar à redefinição do conteúdo e do alcance,
e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma antiga decisão.
STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013.
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Petição inicial da ADI/ADC
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Se a petição inicial da ADI ou da ADC for assinada por advogado, deverá ser acompanhada de
procuração. Exige-se que essa procuração tenha poderes especiais e indique, de forma específica, os atos
normativos que serão objeto da ação.
STF. Plenário. ADI 4430/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 27, 28 e 29/6/2012 (Info 672 STF).
Resolução do TSE pode ser objeto de ADI
A Resolução do TSE pode ser impugnada no STF por meio de ADI se, a pretexto de regulamentar
dispositivos legais, assumir caráter autônomo e inovador.
STF. Plenário. ADI 5104 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/5/2014 (Info 747).
Cumulação de ADI com ADC
O legitimado poderá ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) requerendo a
inconstitucionalidade do art. XX da Lei ZZZ e, na mesma ação, pedir que o art. YY seja declarado
constitucional? É possível, em uma mesma ação, cumular pedido típico de ADI com pedido típico de
ADC?
SIM. O STF entendeu que é possível a cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC em uma única
demanda de controle concentrado.
A cumulação de ações, neste caso, além de ser possível, é recomendável para a promoção dos fins a que
destinado o processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, destinado à defesa, em
tese, da harmonia do sistema constitucional.
A cumulação objetiva permite o enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente de questões
minimamente relacionadas entre si.
Rejeitar a possibilidade de cumulação de ações, além de carecer de fundamento expresso na Lei
9.868/1999, traria como consequência apenas o fato de que o autor iria propor novamente a demanda,
com pedido e fundamentação idênticos, ação que seria distribuída por prevenção.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
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Efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória
A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que
tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu o Supremo.
Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o
caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC 1973 (art. 966, V do CPC
2015), observado o prazo decadencial de 2 anos (art. 495 do CPC 1973 / art. 975 do CPC 2015).
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Nova ADI por inconstitucionalidade material contra ato normativo já reconhecido formalmente
constitucional
A Lei “X” foi questionada no STF por meio de ADI. Na ação, o autor afirmou que a lei seria formalmente
inconstitucional. O STF julgou a ADI improcedente, declarando a lei constitucional. Quatro anos mais
tarde, outro legitimado ajuíza nova ADI contra a Lei “X”, mas desta vez alega que ela é materialmente
inconstitucional.
Essa ação poderia ter sido proposta? O STF poderá, nesta segunda ação, declarar a lei materialmente
inconstitucional?
SIM. Na primeira ação, o STF não discutiu a inconstitucionalidade material da Lei “X” (nem disse que ela
era constitucional nem inconstitucional do ponto de vista material).
Logo, nada impede que uma segunda ADI seja proposta questionando, agora, a inconstitucionalidade
material da lei e nada impede que o STF decida declará-la inconstitucional sob o aspecto material.
O fato de o STF ter declarado a validade formal de uma norma não interfere nem impede que ele
reconheça posteriormente que ela é materialmente inconstitucional.
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/5/2015 (Info 787).

Segundo afirmou o STF, não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a
inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma com efeito “ex tunc”) com a eficácia
executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão.
STF. Plenário. RE 730462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/5/2015 (repercussão geral) (Info 787).
ADC e controvérsia judicial relevante
A Lei 9.868/99, ao tratar sobre o procedimento da ADC, prevê, em seu art. 14, os requisitos da petição
inicial. Um desses requisitos exigidos é se demonstre que existe controvérsia judicial relevante sobre a lei
objeto da ação.
Em outras palavras, só cabe ADC se houver uma divergência na jurisprudência sobre a constitucionalidade
daquela lei, ou seja, é necessário que existam juízes ou Tribunais decidindo que aquela lei é
inconstitucional. Se não existirem decisões contrárias à lei, não há razão para se propor a ADC.
É possível que uma lei, dias após ser editada, já seja objeto de ADC? É possível preencher o requisito da
“controvérsia judicial relevante” com poucos dias de vigência do ato normativo?
SIM. Mesmo a lei ou ato normativo possuindo pouco tempo de vigência, já é possível preencher o requisito
da controvérsia judicial relevante se houver decisões julgando essa lei ou ato normativo inconstitucional.
O STF decidiu que o requisito relativo à existência de controvérsia judicial relevante é qualitativo e não
quantitativo. Em outras palavras, para verificar se existe a controvérsia não se examina apenas o número
de decisões judiciais. Não é necessário que haja muitas decisões em sentido contrário à lei. Mesmo
havendo ainda poucas decisões julgando inconstitucional a lei já pode ser possível o ajuizamento da ADC se
o ato normativo impugnado for uma emenda constitucional (expressão mais elevada da vontade do
parlamento brasileiro) ou mesmo em se tratando de lei se a matéria nela versada for relevante e houver
risco de decisões contrárias à sua constitucionalidade se multiplicarem.
STF. Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 786).
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Não existe óbice a que o julgador, ao proferir sua decisão, acolha os argumentos de uma das partes ou de
outras decisões proferidas nos autos, adotando fundamentação que lhe pareceu adequada. O que
importa em nulidade é a absoluta ausência de fundamentação.
A adoção dos fundamentos da sentença de 1ª instância ou das alegações de uma das partes como razões de
decidir, embora não seja uma prática recomendável, não traduz, por si só, afronta ao art. 93, IX, da CF/88.
A reprodução dos fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo
de outras decisões proferidas nos autos da demanda (ex: sentença de 1ª instância) atende ao art. 93, IX,
da CF/88.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.021.851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgados em 28/6/2012 (Info 500 STJ).
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A emissão de parecer sobre as medidas provisórias, por comissão mista de deputados e senadores antes
do exame, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional (CF, art. 62, §
9º) configura fase de observância obrigatória no processo constitucional de conversão dessa espécie
normativa em lei ordinária.
Vale ressaltar, no entanto, que o parecer da comissão mista (previsto no § 9º do art. 62 da CF/88) é
obrigatório apenas para as medidas provisórias assinadas e encaminhadas ao Congresso Nacional a partir
do julgamento da ADI 4029.
As medidas provisórias anteriores a essa ADI 4029 não precisaram passar, obrigatoriamente, pela
comissão mista por estarem regidas pelas regras da Resolução n.º 01, do Congresso Nacional.
Os arts. 5°, caput e 6°, §§ 1° e 2° da Resolução n.° 1, do CN foram reconhecidos inconstitucionais pelo STF,
no entanto, a Corte determinou que essa declaração de inconstitucionalidade somente produz efeitos ex
nunc (a partir da decisão);
Todas as leis aprovadas segundo a tramitação da Resolução n.° 1 (ou seja, sem parecer obrigatório da
comissão mista após o 14° dia) são válidas e não podem ser questionadas por esta razão.
STF. Plenário. ADI 4029/DF, rel. Min. Luiz Fux, 7 e 8/3/2012 (Info 657 STF).

Relator poderá decidir pela inconstitucionalidade se já houver pronunciamento do plenário
Se já houve pronunciamento anterior, emanado do Plenário do STF ou do órgão competente do TJ local
declarando determinada lei ou ato normativo inconstitucional, será possível que o Tribunal julgue que
esse ato é inconstitucional de forma monocrática (um só Ministro) ou por um colegiado que não é o
Plenário (uma câmara, p. ex.), sem que isso implique violação à cláusula da reserva de plenário.
Ora, se o próprio STF, ou o Plenário do TJ local, já decidiram que a lei é inconstitucional, não há sentido
de, em todos os demais processos tratando sobre o mesmo tema, continuar se exigindo uma decisão do
Plenário ou do órgão especial. Nesses casos, o próprio Relator monocraticamente, ou a Câmara (ou
Turma) tem competência para aplicar o entendimento já consolidado e declarar a inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo.
STF. 2ª Turma. Rcl 17185 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 30/9/2014 (Info 761).
Mandado de segurança contra projeto de lei supostamente inconstitucional
É possível que o STF, ao julgar MS impetrado por parlamentar, exerça controle de constitucionalidade de
projeto que tramita no Congresso Nacional e o declare inconstitucional, determinando seu
arquivamento?
Em regra, não. Existem duas exceções nas quais o STF pode determinar o arquivamento da propositura:
a) Proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea;
b) Proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo com violação às
regras constitucionais sobre o processo legislativo.
STF. Plenário. MS 32033/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki,
20/6/2013 (Info 711).
Segundo o art. 12, § 4º, I, da CF/88, após ter sido deferida a naturalização, seu desfazimento só pode
ocorrer mediante processo judicial, mesmo que o ato de concessão da naturalização tenha sido
embasado em premissas falsas (erro de fato).
O STF entendeu que os §§ 2º e 3º do art. 112 da Lei n. 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) não foram
recepcionados pela CF/88.
STF. Plenário. RMS 27840/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio,
7/2/2013.
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Imunidade material e manifestações proferidas fora do parlamento
A imunidade material de parlamentar (art. 53, “caput”, da CF/88) quanto a crimes contra a honra só
alcança as supostas ofensas irrogadas fora do Parlamento quando guardarem conexão com o exercício da
atividade parlamentar.
No caso concreto, determinado Deputado Federal afirmou, em seu blog pessoal, que certo Delegado de
Polícia teria praticado fato definido como prevaricação.
A 1ª Turma do STF recebeu a denúncia formulada contra o Deputado por entender que, no caso
concreto, deveria ser afastada a tese de imunidade parlamentar apresentada pela defesa.
A Min. Rel. Rosa Weber ressaltou que a imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) só é absoluta
quando as afirmações de um parlamentar sobre qualquer assunto ocorrem dentro do Congresso
Nacional. No entendimento da Ministra, fora do parlamento é necessário que as afirmações tenham
relação direta com o exercício do mandato. Na hipótese, o STF entendeu que as declarações do Deputado
não tinha relação direta com o exercício de seu mandato.
STF. 1ª Turma. Inq 3672/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/10/2014 (Info 763).

8

O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não
proíbe a prisão decorrente da sentença transitada em julgado, como no caso de Deputado Federal
condenado definitivamente pelo STF.
STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712).

Perda do mandato em caso de condenação criminal de deputado federal ou senador
Se uma pessoa perde ou tem suspensos seus direitos políticos, a consequência disso é que ela perderá o
mandato eletivo que ocupa, já que o pleno exercício dos direitos políticos é uma condição de
elegibilidade (art. 14, § 3º, II, da CF/88).
A CF/88 determina que o indivíduo que sofre condenação criminal transitada em julgado fica com seus
direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação (art. 15, III).
A condenação criminal transitada em julgado NÃO é suficiente, por si só, para acarretar a perda do
mandato eletivo de Deputado Federal ou de Senador.
O STF, ao condenar um Parlamentar federal, NÃO poderá determinar a perda do mandato eletivo. Ao
ocorrer o trânsito em julgado da condenação, se o réu ainda estiver no cargo, o STF deverá oficiar à Mesa
Diretiva da Câmara ou do Senado Federal para que tais Casas deliberem acerca da perda ou não do
mandato, nos termos do § 2º do art. 55 da CF/88.
STF. Plenário. AP 565/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7 e 8/8/2013 (Info 714).
A competência para legislar sobre TRÂNSITO e TRANSPORTE é privativa da União.
Logo, é inconstitucional lei estadual que verse sobre este tema.
STF. Plenário. ADI 2960/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013; ADI 3708/MT, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013;
ADI 2137/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013.
Comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias
É CONSTITUCIONAL a lei estadual que permite o comércio de artigos de conveniência em farmácias e
drogarias.
STF. Plenário. ADI 4954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 20/8/2014 (Info 755).
Crimes de responsabilidade
Súmula vinculante 46-STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.
Polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal
Súmula vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
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É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que determinava que todos os órgãos que
prestassem serviços de atendimento de emergência no Estado deveriam estar unificados em uma única
central de atendimento telefônico, que teria o número 190. Essa lei trata sobre “estruturação e
atribuições” de órgãos da administração pública, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, “e”, da CF/88).
A correta interpretação que deve ser dada ao art. 61, § 1º, II, “e” c/c o art. 84, VI, da CF/88 é a de que a
iniciativa para leis que disponham sobre “estruturação e atribuições” dos órgãos públicos continua sendo
do Poder Executivo, não tendo a EC 32/2001 tido a intenção de retirar essa iniciativa privativa. Ao
contrário, tais matérias tanto são de interesse precípuo do Executivo que podem ser tratadas por meio
de Decreto.
STF. Plenário. ADI 2443/RS, Rel. Marco Aurélio, julgado em 25/9/2014 (Info 760).
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Horário de funcionamento de estabelecimento comercial
Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de
estabelecimento comercial.
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É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa dos Poderes Executivo e
Judiciário, desde que cumpram dois requisitos:
a) guardem pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto);
b) não acarretem em aumento de despesas.
STF. Plenário. ADI 5087 MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 (Info 756).
STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 765).
É vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, tendo em conta o princípio da segurança jurídica.
A União poderá até ampliar a terra indígena, mas isso não deverá ser feito por meio de demarcação (art. 231
da CF/88), salvo se ficar demonstrado que, no processo originário de demarcação, houve algum vício de
ilegalidade e, ainda assim, desde que respeitado o prazo decadencial de 5 anos (art.
STF. 2ª Turma. RMS 29542/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014 (Info 761).
Fiscalização do TCU sobre valores de contribuição sindical
As contribuições sindicais compulsórias possuem natureza tributária, constituem receita pública e,
portanto, os responsáveis pela sua gestão sujeitos à competência fiscalizatória do TCU.
Ademais, a atividade de controle do TCU sobre a atuação das entidades sindicais não representa violação
à autonomia sindical.
STF. Plenário. MS 28465/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/3/2014 (Info 739).
Fiscalização do tribunal de contas sobre pessoas jurídicas de direito privado que recebem recursos públicos
Os Tribunais de Contas possuem competência para fiscalizar pessoas jurídicas de direito privado que
recebam recursos públicos. Ex.: associações. Todo aquele que administra recursos e bens públicos está
sujeito à fiscalização perante o Tribunal de Contas, independentemente de ser pessoa jurídica de direito
público ou privado. Essa competência sempre esteve prevista de forma implícita no inciso II do art. 71 da
CF/88. Em 1998, o parágrafo único do art. 70 foi alterado pela EC 18 para deixar isso ainda mais explícito.
O simples fato de a associação que recebeu recursos públicos estar sendo processada por improbidade
administrativa não impede que ela seja condenada pelo Tribunal de Contas a ressarcir o erário se
constatada alguma irregularidade. Isso porque as instâncias administrativa (TCU) e judicial (improbidade)
são independentes (arts. 12 e 21, II, da Lei 8.429/92).
STF. 1ª Turma. MS 26969/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/11/2014 (Info 768).
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Medida cautelar de indisponibilidade de bens
O TCU possui competência para decretar, no início ou no curso de qualquer procedimento de apuração
que lá tramite, a indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a 1 ano (art. 44, § 2º
da Lei 8.443/92).
O STF entende que essa previsão é constitucional, de forma que se admite, ainda que de forma
excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação
fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que necessárias à neutralização imediata de situações que
possam causar lesão ao interesse público ou ainda para garantir a utilidade prática do processo que
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Anulação de acordo extrajudicial pelo TCU
O TCU tem legitimidade para anular acordo extrajudicial firmado entre particulares e a Administração
Pública, quando não homologado judicialmente.
Se o acordo foi homologado judicialmente, o TCU não pode anulá-lo porque a questão já passou a ser de
mérito da decisão judicial, o que não pode ser revisto pelo Tribunal de Contas.
Contudo, sendo o acordo apenas extrajudicial, a situação está apenas no âmbito administrativo, de sorte
que o TCU tem legitimidade para anular o ajuste celebrado.
STF. 1ª Turma. MS 24379/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/4/2015 (Info 780).

tramita no TCU. Isso não viola, por si só, o devido processo legal nem qualquer outra garantia
constitucional, como o contraditório ou a ampla defesa.
STF. 2ª Turma. MS 33092/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/3/2015 (Info 779).
Competência para declarar a inidoneidade de empresa para licitar
O TCU tem competência para declarar a inidoneidade de empresa privada para participar de licitações
promovidas pela Administração Pública. Essa previsão está expressa no art. 46 da Lei 8.443/92, sendo
considerada constitucional:
Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do
licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.
STF. Plenário. MS 30788/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado
em 21/5/2015 (Info 786).
BNDES é obrigado a fornecer ao tcu documentos sobre financiamentos concedidos
O BNDES celebrou um contrato de financiamento com um grande grupo empresarial de carnes bovinas. A
Comissão de Controle Externo da Câmara dos Deputados solicitou ao TCU que realizasse auditoria neste
contrato. O TCU instaurou o procedimento e determinou ao BNDES que enviasse os documentos
relacionados com a operação.
O BNDES impetrou mandado de segurança no STF contra o TCU pedindo para não ser obrigado a fornecer
as informações solicitadas, sob o fundamento de que isso violaria o sigilo bancário e empresarial da
empresa que recebeu o financiamento.
O STF concordou com as razões invocadas no MS?
NÃO. O STF denegou (indeferiu) o mandado de segurança impetrado e determinou que o BNDES enviasse
as informações.
O envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos não é
coberto pelo sigilo bancário. O acesso a tais dados é imprescindível à atuação do TCU na fiscalização das
atividades do BNDES.
O STF possui precedentes no sentido de que o TCU não detém legitimidade para requisitar diretamente
informações que importem quebra de sigilo bancário. No entanto, a Corte reputou que a situação acima
relatada seria diferente dos demais precedentes do Tribunal, já que se trata de informações do próprio BNDES
em um procedimento de controle legislativo financeiro de entidades federais por iniciativa do Parlamento.
STF. 1ª Turma. MS 33340/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/5/2015 (Info 787).
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Ilegitimidade do Tribunal de Contas para executar
O próprio Tribunal de Contas poderá propor a execução de seu acórdão?
NÃO. O art. 71, § 3º, da CF/88 não outorgou ao TCU legitimidade para executar suas decisões das quais
resulte imputação de débito ou multa. A competência para isso é do titular do crédito constituído a partir
da decisão, ou seja, o ente público prejudicado.
STF. 2ª Turma. AI 826676 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 08/02/2011.
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EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
A execução da decisão do Tribunal de Contas é feita mediante o procedimento da execução fiscal (Lei nº
6.830/80)?
NÃO. O que se executa é o próprio acórdão do Tribunal de Contas (e não uma CDA). Assim, trata-se de
execução civil de título extrajudicial, seguindo as regras dos arts. 566 e ss do CPC.
Não se aplica a Lei n. 6.830/80 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando
não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que
prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa – CDA, o que determina a adoção do rito do CPC quando o
administrador discricionariamente opta pela não inscrição.
STJ. 2ª Turma. REsp 1390993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/09/2013 (Info 530).

Ilegitimidade do MP para execução de condenação proferida pelo Tribunal de Contas
O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar a execução de título executivo extrajudicial
decorrente de condenação proferida pelo Tribunal de Contas?
NÃO. A legitimidade para a propositura da ação executiva é apenas do ente público beneficiário.
O Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual, é parte
ilegítima.
Essa é a posição tanto do STF (Plenário. ARE 823347 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
02/10/2014. Repercussão geral), como do STJ (2ª Turma. REsp 1.464.226-MA, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 20/11/2014).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.464.226-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/11/2014 (Info 552).
Livre concorrência
Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação
de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

Serviços de segurança viária
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Expropriação de propriedades onde houver exploração de trabalho escravo
Em 2014, foi promulgada a EC 81, que alterou o art. 243 da CF/88 prevendo que deverão ser expropriadas
as propriedades rurais e urbanas onde houver a exploração de trabalho escravo. Confira:
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de
plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à
reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei.
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Sistema financeiro nacional
O art. 5º da MP 2.170-36/2001 é formalmente constitucional, não tendo violado o art. 62 da CF/88
O art. 5º da MP 2.170-36/2001 permite que haja capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
A MP 2.170-36/2001 era impugnada sob a alegação de que o tema “capitalização de juros” não possuía
relevância e urgência, de forma que não poderia ter sido tratado por meio de medida provisória (art. 62
da CF/88).
O STF, contudo, decidiu que o art. art. 5º da MP 2.170-36/2001 é formalmente constitucional, não tendo
violado o art. 62 da CF/88.
Do ponto de vista da relevância, esta estaria presente, considerando que a MP trata sobre a regulação
das operações do Sistema Financeiro, tema de suma importância para a economia do país.
No que se refere à urgência, a norma foi editada há 15 anos, em um período cuja realidade financeira era
diferente da atual, sendo difícil afirmar com segurança que não havia o requisito da urgência naquela
oportunidade. O cenário econômico, caracterizado pela integração da economia nacional ao mercado
financeiro mundial, exigia medidas céleres, destinadas à adequação do Sistema Financeiro Nacional aos
padrões globais.
Além disso, se a Corte declarasse a inconstitucionalidade da norma, isso significaria atuar sobre um
passado em que milhares de operações financeiras poderiam, em tese, ser atingidas.
Obs: existe uma ADI no STF que, além dos requisitos da MP, alega também a inconstitucionalidade
material da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Trata-se da ADI 2316, cujo
julgamento ainda não foi concluído.
STF. Plenário. RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado
em 4/2/2015 (repercussão geral) (Info 773).

Foi publicada em 2014, a EC 82, que incluiu o § 10 ao art. 144 da CF/88. O objetivo da Emenda foi tratar, na
Constituição Federal, sobre os serviços de SEGURANÇA VIÁRIA.
Segurança viária é o termo utilizado para designar o conjunto de ações adotadas com o objetivo de
proteger a integridade física e patrimonial das pessoas que se utilizam das vias públicas. Exemplo: os
agentes de trânsito, quando desempenham suas funções de orientação e fiscalização, estão atuando para a
garantia da “segurança viária”.
O § 10, que foi inserido ao art. 144 da CF/88, possui a seguinte redação:
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em
lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou
entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

D2 - DIREITO TRIBUTÁRIO
Regra da anterioridade nonagesimal e lei de conversão da MP
Nos casos em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida somente na lei de conversão, o termo
inicial da contagem é a data da conversão da medida provisória em lei.
STF. Plenário. RE 568503/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12/2/2014 (Info 735).
Norma que altera o prazo de pagamento do tributo
Súmula vinculante 50-STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se
sujeita ao princípio da anterioridade.
É INCONSTITUCIONAL lei estadual que concede isenção de ICMS para operações de aquisição de
automóveis por oficiais de justiça estaduais.
STF. Plenário. ADI 4276/MT, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/8/2014 (Info 755).
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (OU INTERGOVERNAMENTAL)
NOÇÕES GERAIS
A CF/88, em seu art. 150, VI, “a”, prevê a chamada imunidade tributária recíproca. Isso significa que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a
renda ou os serviços, uns dos outros.
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EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
Embora a CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas (Administração direta),
autarquias e fundações, a jurisprudência estende o benefício também às empresas públicas e às sociedades
de economia mista, desde que prestadoras de serviço público.
Assim, as empresas públicas e sociedades de economia mista que desempenham serviços públicos também
desfrutam da referida imunidade.
Por outro lado, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade econômica, não
irá gozar do benefício, porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico da iniciativa privada (art.
173, § 1º, II, da CF/88).
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AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
As autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público também gozam da imunidade tributária recíproca,
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes. Isso está previsto expressamente no § 2º do art. 150 da CF/88.

CORREIOS E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA
O exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca é a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos — ECT. Isso porque os Correios são entendidos como uma empresa prestadora de
serviço público obrigatório e exclusivo do Estado e não como exploradora de atividade econômica, embora
também ofereçam serviços dessa natureza.
CORREIOS E IPVA
Os veículos automotores pertencentes aos Correios são imunes à incidência do IPVA por força da
imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88).
STF. Plenário. ACO 879/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 26/11/2014
(Info 769).
CORREIOS E IMUNIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS
Como vimos acima, os Correios gozam de imunidade tributária porque são uma empresa pública que
desempenha serviços públicos. Até aqui, tudo bem.
Ocorre que os Correios, além das atividades que desenvolvem de forma exclusiva, como é o caso da
entrega de cartas, também realizam alguns serviços em concorrência com a iniciativa privada (ex.: entrega
de encomendas).
Quando os Correios realizam o serviço de transporte de bens e mercadorias, concorrendo, portanto, com
a iniciativa privada, ainda assim gozam de imunidade? Ficam livres de pagar ICMS?
SIM. O STF decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT goza de imunidade tributária
recíproca mesmo quando realiza o transporte de bens e mercadorias.
Assim, não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizado pelos Correios.
STF. Plenário. RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/11/2014 (Info 767).
CORREIOS E IPTU
IPTU significa imposto sobre propriedade territorial urbana de bens imóveis, sendo tributo de competência
dos Municípios.
Imagine que o Município cobrou IPTU dos Correios relativo a um imóvel pertence à empresa. Os Correios
invocaram sua imunidade tributária. O Município respondeu argumentando que a imunidade não poderia
ser aplicada em relação àquele imóvel porque ele não estaria relacionado às finalidades essenciais da
empresa.
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O STF, de certa forma, concordou com a tese já abraçada pelo STJ e assim decidiu:
A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT alcança
o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade, bem assim os por ela utilizados.
Se houver dúvida acerca de quais imóveis estariam afetados ao serviço público, cabe à administração
fazendária (Fisco) produzir prova em contrário, haja vista militar em favor do contribuinte a presunção de
imunidade anteriormente conferida em benefício dele.
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Diante disso, a pergunta que surge é a seguinte:
Para que a entidade goze de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”), ela terá que provar que o
seu imóvel está relacionado às suas finalidades essenciais ou existe uma presunção nesse sentido?
Existe uma presunção nesse sentido. Assim, o ônus de provar que o imóvel não está afetado a destinação
compatível com os objetivos e finalidades institucionais de entidade autárquica recai sobre o ente tributante.
Em palavras mais simples, se o Município quer tributar o imóvel pertencente à autarquia, fundação,
empresa pública ou sociedade de economia mista, ele é quem deverá provar que o referido bem não
merece gozar da imunidade.
Há uma presunção de que o imóvel da entidade está vinculado às suas finalidades essenciais (STJ. 1ª
Turma. AgRg no AREsp 304.126-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/8/2013. Info 527).

Assim, para que o Município possa cobrar IPTU sobre o imóvel, ele deverá identificar e provar que aquele
imóvel específico não se destina às finalidades essenciais dos Correios. Ex.: o Ministro Relator Dias Toffoli
citou que a imunidade alcança os imóveis próprios da ECT, não abrangendo os imóveis pertencentes às
empresas que são franquias dos Correios ou que são meros prestadores de serviços para a entidade.
(STF. Plenário. RE 773992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2014)
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
As empresas concessionárias de serviço público NÃO gozam de imunidade tributária recíproca,
considerando que são empresas privadas que desempenham tais atividades em busca do lucro.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA E DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DECORRENTES DE SUCESSÃO
A antiga RFFSA era uma sociedade de economia mista federal, que foi extinta, e a União tornou-se sua
sucessora legal nos direitos e obrigações.
A União goza de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88). A RFFSA não desfrutava do
benefício pois se tratava de entidade exploradora de atividade econômica.
Os débitos tributários que a RFFSA possuía foram transferidos para a União e devem ser pagos, não
podendo este ente invocar a imunidade tributária recíproca.
O STF concluiu que a imunidade tributária recíproca não afasta a responsabilidade tributária por
sucessão, na hipótese em que o sujeito passivo era contribuinte regular do tributo devido.
STF. 1ª Turma. RE 599.176/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 5/6/2014 (Info 749).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA
O art. 150, VI, “b”, da CF/88 prevê que “os templos de qualquer culto” gozam de imunidade tributária
quanto aos impostos. Chamada pela doutrina de imunidade tributária religiosa.
Se a entidade religiosa possui um imóvel e o aluga a um terceiro, esse bem é imune (estará livre do
pagamento de IPTU)?
SIM, desde que o dinheiro seja utilizado nas atividades essenciais da Igreja.
Súmula 724-STF: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a
qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.
Obs.: apesar da súmula referir-se à imunidade do art. 150, VI, c, seu enunciado também se aplica à
imunidade religiosa prevista no art. 150, VI, b.

CASO CONCRETO JULGADO PELO STJ ENVOLVENDO ITBI
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A maçonaria goza da imunidade religiosa?
NÃO. A 1ª Turma do STF decidiu que as organizações maçônicas não estão incluídas no conceito de
“templos de qualquer culto” ou de “instituições de assistência social” para fins de concessão da imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, b e c, da CF.
Segundo entendeu o STF, a maçonaria seria uma ideologia de vida e não uma religião.
Logo, as organizações maçônicas devem pagar IPTU e os demais impostos.
STF. 1ª Turma. RE 562351/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 4/9/2012.
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A entidade religiosa goza de imunidade tributária sobre o cemitério utilizado em suas celebrações?
Sim, desde que este cemitério seja uma extensão da entidade religiosa (STF. Plenário. RE 578.562, Rel. Min.
Eros Grau, julgado em 21/5/2008).
No caso julgado pelo STF, o cemitério analisado era uma extensão da capela destinada ao culto da religião
anglicana, situada no mesmo imóvel.

Determinada Igreja efetuou a compra de um terreno baldio (imóvel vago) que seria utilizado para a
construção de um templo, conforme um projeto que já estava aprovado. O Município efetuou o
lançamento do ITBI afirmando que a Igreja somente gozaria de imunidade quanto a esse bem quando o
projeto já estivesse concluído e o templo construído. A tese do Município foi aceita pelo STJ?
NÃO. Segundo decidiu o STJ, haveria imunidade no presente caso.
Em se tratando de entidade religiosa, há presunção relativa de que o imóvel da entidade está vinculado
às suas finalidades essenciais, o que impede a cobrança de impostos sobre aquele imóvel de acordo com
o art. 150, VI, “c”, da CF.
A descaracterização dessa presunção para que incida ITBI sobre imóvel de entidade religiosa é ônus da
Fazenda Pública municipal, nos termos do art. 333, II, do CPC.
Em suma, para fins de cobrança de ITBI, é do município o ônus da prova de que imóvel pertencente a
entidade religiosa está desvinculado de sua destinação institucional.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 444.193-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/2/2014 (Info 534).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS
O art. 150, VI, “c” da CF/88 prevê que as “instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos” gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos
previstos na lei.
A instituição de ensino continuará com a imunidade do imposto sobre o imóvel caso ele esteja alugado a
terceiros?
SIM.
Súmula vinculante 52-STF: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos aluguéis
seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
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SENAC GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SUA SEDE
O art. 150, VI, “c” da CF/88 prevê que as instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos
previstos na lei.
A imunidade somente incide sobre o patrimônio, a renda e os serviços da instituição de ensino que
estejam relacionados com as suas finalidades essenciais (art. 150, § 4º da CF/88).
As entidades do chamado “Sistema S”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE, também gozam de
imunidade porque promovem cursos para a inserção de profissionais no mercado de trabalho, sendo
consideradas instituições de educação e assistência social.
Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto nesse
sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado às suas
finalidades essenciais.
STF. 1ª Turma. RE 470520/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/9/2013 (Info 720).
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E se o imóvel da instituição de ensino estiver vago ou não edificado, ele, mesmo assim, gozará da
imunidade?
SIM. O fato de o imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para retirar a garantia
constitucional da imunidade tributária. Não é possível considerar que determinado imóvel está voltado a
finalidade diversa da exigida pelo interesse público apenas pelo fato de, momentaneamente, estar sem
edificação ou ocupação.
Em suma, essa imunidade tributária é aplicada aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de
propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os
requisitos legais.
STF. 1ª Turma. RE 385091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/8/2013 (Info 714).
STF. Plenário. RE 767332/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 31/10/2013 (não divulgado em Info).

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO RELACIONADA COM SUAS FINALIDADES
INSTITUCIONAIS

Determinada entidade de assistência social sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência
explora uma agência franqueada dos Correios. Em outras palavras, ela é proprietária de uma agência
franqueada dos Correios. A renda obtida com essa atividade é revertida integralmente aos fins
institucionais dessa entidade. A venda das mercadorias nessa agência franqueada será imune de ICMS?
NÃO. O STJ decidiu que não há imunidade nesse caso. Isso porque a atividade econômica fraqueada dos
Correios não está relacionada com as finalidades institucionais da entidade de assistência social, ou seja, o
serviço prestado não possui relação com seus trabalhos na área de assistência social, ainda que o resultado
das vendas seja revertido em prol das suas atividades essenciais. Logo, não se pode conceder a imunidade
porque não está preenchido o requisito exposto no ar. 150, § 4º da CF/88 e art. 14, § 2º do CTN.
STJ. 2ª Turma. RMS 46.170-MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2014 (Info 551).
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIU, POR MEIO DE UMA PERÍCIA, PROVAR OS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN
Determinada instituição de assistência social apresentou requerimento administrativo junto à Secretaria de
Fazenda do DF para que passasse a gozar da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88.
A autoridade fiscal exigiu a apresentação de uma série de documentos, dentre eles um “certificado de
entidade beneficente de assistência social”, expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, nos termos da Lei nº 12.101/2009.
Como a instituição não conseguiu obter o referido certificado, ela ajuizou ação contra o DF pedindo que
fosse reconhecido que ela atendia os requisitos da CF/88 e do art. 14 do CTN para obter a imunidade
tributária.
Na ação foi realizada perícia contábil na instituição e o laudo pericial concluiu que a autora preenchia os
requisitos técnico-contábeis previstos no art. 14 do CTN.
A referida instituição terá direito à imunidade tributária?
SIM. Se a instituição de assistência social conseguiu, por meio de uma perícia contábil, provar que atende
os requisitos do art. 150, VI, “c”, da CF/88 e do art. 14, do CTN, ela terá direito à imunidade tributária,
mesmo que não apresente certificado de entidade de assistência social, documento emitido pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Não é possível condicionar a concessão de imunidade tributária prevista para as instituições de educação
e de assistência social sem fins lucrativos à apresentação de certificado de entidade de assistência social
na hipótese em que prova pericial tenha demonstrado o preenchimento dos requisitos para a incidência
da norma imunizante.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 187.172-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014
(Info 535).

www.dizerodireito.com.br

Página

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE LIVROS
O art. 150, VI, “d”, da CF/88 prevê que os “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão”
gozam de imunidade tributária quanto aos impostos. Chamada pela doutrina de imunidade tributária
“cultural” ou “de imprensa”.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Súmula 730-STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos
pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada
se não houver contribuição dos beneficiários.

O conteúdo do jornal, da revista ou do periódico influencia no reconhecimento da imunidade? O Fisco
pode cobrar o imposto se a revista não tiver “conteúdo cultural”?
NÃO. Não importa o conteúdo do livro, jornal ou periódico. Assim, um livro sobre anedotas, um álbum de
figurinhas ou uma revista pornográfica gozam da mesma imunidade que um compêndio sobre Medicina ou
História. Em suma, todo livro, revista ou periódico é imune, considerando que a CF/88 não estabeleceu esta
distinção, não podendo ela ser feita pelo intérprete (STF RE 221.239/SP).
JORNAIS
Os jornais gozam de imunidade, mesmo que contenham publicidade em seu corpo (anúncios, classificados
etc.), considerando que isso constitui fonte de renda necessária para continuar a difusão da cultura
(Ricardo Alexandre).
Contudo, algumas vezes, junto com o jornal vêm alguns folhetos separados contendo publicidade de
supermercados, lojas etc. Tais encartes publicitários não são parte integrante (indissociável) do jornal e não
se destinam à difusão da cultura (possuem finalidade apenas comercial), razão pela qual NÃO gozam de
imunidade (RE 213.094/ES).
PERIÓDICOS
Como já visto, gozam de imunidade independentemente de seu conteúdo.
Listas telefônicas: o STF já decidiu que são imunes (AI 663747 AgR).
Álbum de figurinhas: o STF considerou que também gozam de imunidade (RE 221.239/SP).
PAPEL
O papel utilizado para a impressão de livros, jornais e periódicos também é imune.
Não importa o tipo e a qualidade do papel. Basta que ele seja utilizado para a produção de livros, jornais e
periódicos.
Esta imunidade não alcança o barbante, a liga, a cola e outros insumos utilizados na produção e que não
sejam papel.
STF. 1ª Turma. RE 504615 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/05/2011.
Súmula 657-STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal abrange os filmes e
papeis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.
Peças sobressalentes de máquina de impressão são imunes?
SIM, são imunes, conforme decidiu a 1ª Turma do STF: RE 202149, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 26/04/2011.
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SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA: NÃO SÃO IMUNES
Segundo o STF, as prestadoras de serviços de composição gráfica, que realizam serviços por encomenda
de empresas jornalísticas ou editoras de livros, não estão abrangidas pela imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, d, da CF.
As empresas que fazem composição gráfica para editoras, jornais etc. são meras prestadoras de serviço
e, por isso, a elas não se aplica a imunidade tributária.
STF. 2ª Turma. RE 434826 AgR/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Celso de Mello,
julgado em 19/11/2013 (Info 729).
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SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS: NÃO SÃO IMUNES
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a distribuição de periódicos,
revistas, publicações, jornais e livros não está abrangida pela imunidade tributária da alínea “d” do inciso
VI do art. 150 da CF/88.
STF. 2ª Turma. RE 630462 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 07/02/2012.

OUTROS JULGADOS SOBRE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações acessórias, dentre
elas a de manter os livros fiscais.
STF. 1ª Turma. RE 250844/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012.
IMUNIDADES E COOPERATIVAS
A CF/88 determina, em seu art. 146, III, “c”, que a Lei Complementar estabeleça adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo. Isso, contudo, não significa que esteja sendo dada imunidade tributária às
sociedades cooperativas.
STF. 2ª Turma. AI 740269 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/9/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE CE QUE PREVÊ IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA VEÍCULOS DE RADIODIFUSÃO
Constituição estadual não pode prever imunidade tributária para tributos estaduais e municipais
incidente sobre os veículos de radiodifusão.
STF. Plenário. ADI 773/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/8/2014 (Info 755).
IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º DA CF/88 É REGULAMENTADA POR LEI ORDINÁRIA E ABRANGE O PIS
As entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei
(entidades filantrópicas) gozam de imunidade tributária com relação à contribuição para o PIS.
A lei necessária para regulamentar o referido § 7º é uma lei ordinária.
STF. Plenário. RE 636941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/2/2014 (Info 735).

TAXAS
Iluminação pública
Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
Taxa de desarquivamento de processos findos
O valor cobrado pelo Tribunal de Justiça para que o interessado possa desarquivar autos de processos
findos possui natureza jurídica de TAXA.
As taxas somente podem ser instituídas por meio de lei em sentido estrito (princípio constitucional da
legalidade tributária).
Se essa taxa de desarquivamento é instituída por Portaria do TJ, é inconstitucional.
STJ. Corte Especial. AI no RMS 31.170-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18/4/2012.
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Esse critério escolhido é constitucional?
NÃO. O STF entendeu que o número de empregados não pode ser utilizado como base de cálculo para a
cobrança da taxa de localização e funcionamento de estabelecimento industrial e comercial.
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Valor da taxa deve estar relacionado com o custo do serviço que as motiva
Em um determinado Município, foi instituída uma taxa de localização e funcionamento de estabelecimento
industrial e comercial. Assim, os estabelecimentos comerciais e industriais eram obrigados a pagar uma
taxa ao Município por conta da fiscalização que ele exercia nesses empreendimentos (taxa de poder de
polícia). Comumente, era conhecida como “alvará de funcionamento”.
Ocorre que a lei municipal previu que a base de cálculo dessa taxa seria o número de empregados da
empresa. Assim, quanto mais trabalhadores, maior a base de cálculo.

O legislador municipal, ao escolher o número de empregados para fixar a base de cálculo, levou em
consideração qualidades externas e estranhas ao exercício do poder de polícia, sem pertinência quanto
ao aspecto material da hipótese de incidência.
A taxa é tributo contraprestacional (vinculado), usado na remuneração de atividade específica, seja
serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não pode fixar a base de cálculo usando como critério
os sinais presuntivos de riqueza do contribuinte.
O valor das taxas deve estar relacionado com o custo do serviço que as motiva, ou com a atividade de
polícia desenvolvida.
STF. 1ª Turma. RE 554951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/10/2013 (Info 724).
É vedado que a base de cálculo da taxa seja idêntica à do imposto
Súmula vinculante 29-STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade
entre uma base e outra.
É inexigível a cobrança de FUNDAF com base em atos regulamentares da RFB
São inexigíveis os valores cobrados de concessionária, com fundamento em atos regulamentares da
Receita Federal, a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização (FUNDAF).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.275.858-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19/9/2013 (Info 531).
Pedágio possui natureza jurídica de tarifa
O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias NÃO tem natureza tributária, mas de preço
público, consequentemente, não está sujeito ao princípio da legalidade estrita.
STF. Plenário. ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/6/2014 (Info 750).
Contribuição de melhoria (requisitos para instituição)
A instituição de contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica, bem como da ocorrência de
efetiva valorização imobiliária em razão da obra pública, cabendo ao ente tributante o ônus de realizar a
prova respectiva.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.326.502-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 18/4/2013 (Info 522).

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Constituição do crédito tributário com base em confissão de dívida
Não é possível a constituição de crédito tributário com base em documento de confissão de dívida tributária
apresentado, para fins de parcelamento, após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.355.947–SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/6/2013 (Info 522).
Súmula 436-STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
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Reclamação administrativa incapaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário
A reclamação administrativa interposta contra ato de exclusão do contribuinte do parcelamento NÃO é
capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo inaplicável o disposto no art. 151, III, do
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Súmula 360-STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

CTN. Isso porque as reclamações e recursos previstos nesse dispositivo legal são aqueles que discutem o
próprio lançamento tributário, ou seja, a exigibilidade do crédito tributário.
Sendo a reclamação proposta contra o ato que exclui o contribuinte do parcelamento, essa reclamação
está questionando a exclusão em si (e não o lançamento tributário). Logo, não suspende a exigibilidade
do crédito.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.372.368-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5/5/2015 (Info 561).
Súmula 112-STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro.
Súmula vinculante 28-STF: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de
admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
Súmula 464-STJ: A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se
aplica às hipóteses de compensação tributária.
Súmula 213-STJ: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária.
Súmula 212-STJ: A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por
medida liminar cautelar ou antecipatória.
Súmula 460-STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada
pelo contribuinte.
Súmula vinculante 8-STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Impossibilidade de compensação de precatórios estaduais com dívidas oriundas de tributos federais
É possível que uma pessoa que tenha 500 mil reais de precatórios para receber de um estado-membro
utilize esse crédito para compensar 500 mil reais que ele esteja devendo de tributos federais?
NÃO. Não é possível a compensação de precatórios estaduais com dívidas oriundas de tributos federais.
A razão é muito simples: nessa hipótese, não há identidade entre devedor e credor. A pessoa é credora
do estado-membro e devedora da União. Logo, a União nada tem a ver com esse crédito que a pessoa
tem para receber.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 334.227-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 6/8/2013 (Info 528).
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Prazo para a restituição do valor pago indevidamente no caso de tributos lançados por homologação
Qual é o prazo prescricional para obter a restituição do valor pago indevidamente no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação?
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Art. 170-A do CTN
O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de crédito
tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, a qual acrescentou
o referido artigo ao CTN.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.240.038-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 8/4/2014 (Info 541).

• Para ações de repetição de indébito ajuizadas até 8/6/2005: 10 anos.
• Para ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 9/6/2005: 5 anos.
No dia 09/06/2005 entrou em vigor a LC 118/2005, que estabeleceu que, para efeito de repetição de
indébito, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado.
Obs: não importa se o pagamento indevido foi feito antes da LC 118/2005 (09/06/2005). O que interessa
saber é se a ação foi ajuizada antes da LC 118/2005 entrar em vigor.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.269.570-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/5/2012.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Pagamento indevido e restituição de tributos indiretos
1) O consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada
com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda
contratada e não utilizada de energia elétrica.
2) O usuário do serviço de energia elétrica (consumidor em operação interna), na condição de
contribuinte de fato, é parte legítima para discutir pedido de compensação do ICMS supostamente pago
a maior no regime de substituição tributária.
STJ. 1ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1.269.424-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/10/2012.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 28.044-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/11/2012.
Ação de repetição de indébito e ITCMD
Se uma decisão judicial anula a promessa de doação de bem imóvel e o ITCMD desta futura doação já
havia sido pago, surge o direito à repetição do imposto recolhido a partir da data do trânsito em julgado
da decisão anulatória.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.236.816-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 15/3/2012.
Somente o proprietário tem legitimidade para a ação de repetição de indébito de IPTU
Somente o proprietário do imóvel tem legitimidade ativa para a ação de repetição de indébito de IPTU.
Logo, o locatário não pode propor a ação de repetição de indébito tributário do IPTU, uma vez que, à luz
do art. 34 do CTN, ele não é o contribuinte do imposto.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 143.631-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/10/2012.
É cabível a repetição do indébito tributário no caso de pagamento de contribuição para custeio de saúde
considerada inconstitucional
É cabível a repetição do indébito tributário no caso de pagamento de contribuição para custeio de saúde
considerada inconstitucional em controle concentrado, independentemente de os contribuintes terem
usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado.
Se o tributo pago era indevido, o contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos (repetição do
indébito) sem qualquer empecilho ou outras considerações.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 242.466-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 27/11/2012.
Súmula 546-STF: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão,
que o contribuinte "de jure" não recuperou do contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.
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Súmula 188-STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do transito
em julgado da sentença.
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Súmula 162-STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento
indevido.

Súmula 523-STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve
corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO-GERENTE
Súmula 430-STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Súmula 435-STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para
o sócio-gerente.

OUTROS TEMAS
Formação de CDA sem processo administrativo
A ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 370.295-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 1º/10/2013 (Info 531).
Multa por inadimplemento do crédito tributário
Em caso de inadimplemento do crédito tributário, os juros de mora deverão incidir sobre a totalidade da
dívida, ou seja, sobre o tributo acrescido da multa fiscal punitiva, a qual também integra o crédito
tributário.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.335.688-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/12/2012.

PENA DE PERDIMENTO
PENA DE PERDA DE VEÍCULO CONDUTOR DE MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO AINDA QUE O VALOR DO CARRO
SEJA BEM SUPERIOR AO DAS MERCADORIAS

A conduta dolosa do transportador que utiliza carro próprio para conduzir ao território nacional
mercadoria estrangeira sujeita à pena de perdimento acarreta a pena de perda do veículo,
independentemente de o valor do carro ser desproporcional (muito superior) ao valor das mercadorias
apreendidas.
A pena de perda do veículo é prevista expressamente no art. 104, V, do Decreto-Lei 37/66 e no art. 688, V
do Decreto 6.759/2009, sendo essa punição severa com o objetivo de coibir o descaminho e o
contrabando.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.498.870-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/2/2015 (Info 556).
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É APLICÁVEL A PENA DE MULTA (E NÃO DE PERDIMENTO) NO CASO DE SUBFATURAMENTO DE MERCADORIA IMPORTADA
A pena de perdimento, prevista no art. 105, VI, do Decreto-Lei 37/66, incide nos casos de falsificação ou
adulteração de documento necessário ao embarque ou desembaraço da mercadoria, enquanto a multa
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PENA DE PERDIMENTO PODE SER APLICADA A VEÍCULOS SUJEITOS A LEASING
É possível a aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil
com cláusula de aquisição ao seu término utilizado pelo arrendatário para transporte de mercadorias
objeto de descaminho ou contrabando.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.268.210–PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/2/2013 (Info 517).

prevista no parágrafo único do art. 108 do mesmo diploma legal destina-se a punir declaração inexata
em seu valor, natureza ou quantidade da mercadoria importada.
Assim, é aplicável a pena de multa (art. 108 do Decreto-Lei 37/1966) – e não a pena de perdimento (art.
105, VI) – na hipótese de subfaturamento de mercadoria importada.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.240.005-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 5/9/2013 (Info 530).
Descumprimento de obrigação tributária acessória e cassação de registro
A cassação de registro especial para a fabricação e comercialização de cigarros, em virtude de
descumprimento de obrigações tributárias por parte da empresa, não constitui sanção política.
STF. Plenário. RE 550769/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 22/5/2013 (Info 707).

IMPOSTOS FEDERAIS
IMPOSTO DE RENDA
INCIDE IR SOBRE JUROS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM ATRASO
Incide imposto de renda da pessoa física (IRPF) sobre os juros moratórios decorrentes de benefícios
previdenciários pagos em atraso.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 248.264-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012
(Info 514).
Súmula 498-STJ: Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO IR INCIDENTE SOBRE VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO TRABALHISTA
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 Fator de Atualização
e Conversão dos Débitos Trabalhistas (FACDT). Essa sistemática não implica violação do art. 13 da Lei
9.065/1995, do art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996, dos arts. 8º, I, e 39, § 4º, da Lei 9.250/1995, uma vez que
se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apuradas pelo regime de competência e
pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte, seja do Fisco. Ressalte-se que a taxa SELIC, como
índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.470.720-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/12/2014 (Info 553).

FONTE PAGADORA FORNECE DECLARAÇÃO INDEVIDA DE QUE RENDIMENTO ERA ISENTO
Neste interessante julgado foram expostas três conclusões:
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IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RETROATIVAS E ALÍQUOTAS APLICÁVEIS
No caso de benefício previdenciário pago em atraso e acumuladamente, não é legítima a cobrança de
imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Isso porque a
incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, devendo ser observada a renda auferida mês a mês pelo segurado.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 300.240-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/4/2013 (Info 519).
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VERBA PAGA AO EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO DE ESTABILIDADE É ISENTA DE IR
Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização paga ao empregado demitido sem justa causa
no período de estabilidade provisória.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.215.211-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/8/2013 (Info
528).

I — Incide imposto de renda sobre a quantia recebida pelo empregado em razão de acordo coletivo de
trabalho firmado com o empregador, no qual fora ajustado a constituição de fundo de aposentadoria e
pensão e, alternativamente, o pagamento de determinado valor em dinheiro correspondente ao que
seria vertido para o aludido fundo.
II — Mesmo que a fonte pagadora (substituta tributária) equivocadamente tenha deixado de efetuar a
retenção de determinada quantia, a título de imposto de renda, sobre importância paga a empregado,
tendo, ainda, expedido comprovante de rendimentos informando que a respectiva renda classifica-se
como rendimento isento e não tributável, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária (substituído
tributário) deverá arcar com o imposto de renda devido e não recolhido.
III — Na hipótese em que a fonte pagadora deixa de efetuar a retenção do imposto de renda, expedindo
comprovante de rendimentos o qual os classifica como isentos e não tributáveis, de modo a induzir o
empregado/contribuinte a preencher equivocadamente sua declaração de imposto de renda, não é este
— mas sim o empregador — o responsável pelo pagamento da multa prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/1996.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.218.222-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/9/2014 (Info 548).
IR E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI 7.713/88
O art. 12 da Lei nº 7.713/1988 afirma que se a pessoa receber rendimentos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos. Assim, se o indivíduo recebe,
em um só mês, uma indenização trabalhista ou algum benefício previdenciário que estava atrasado,
acaba sendo punido duas vezes. Isso porque ele deveria ter recebido as parcelas na época própria, mas
não aconteceu. Quando finalmente consegue auferi-las, é tributado com uma alíquota superior de
imposto de renda em virtude do valor recebido considerado globalmente.
Por essa razão, para ao STF, o art. 12 é INCONSTITUCIONAL.
A alíquota do IR deve ser a correspondente ao rendimento recebido pela pessoa mês a mês (regime de
competência), e não aquela que incidiria sobre valor total pago de uma única vez (regime de caixa), e,
portanto, mais alta.
STF. Plenário. RE 614406/RS, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em
23/10/2014 (repercussão geral) (Info 764).
ISENÇÃO DE IR PARA PORTADORES DE CARDIOPATIA GRAVE
O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 (Lei do IR) prevê que as pessoas portadoras de determinadas doenças ali
elencadas não pagarão imposto de renda sobre o rendimentos que receberem a título de aposentadoria,
pensão ou reforma.
Para que haja a isenção é indispensável que o portadora da doença grave esteja na inatividade,
recebendo rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Assim, não haverá isenção se o contribuinte é portador de uma das moléstias elencadas, mas ainda não
se aposentou, optando por continuar trabalhando.
STJ. 2ª Turma. RMS 31.637-CE, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 5/2/2013 (Info 516).
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS ORIUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR PARA
PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES
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DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM DENTISTA QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO NO CRO
Na declaração anual de imposto de renda, é possível a dedução de despesas feitas pelo contribuinte com
profissional de saúde, mesmo que este não seja regularmente inscrito no respectivo conselho
profissional. Ex: dentista que não esteja registrado no CRO.
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São isentos do imposto de renda os proventos percebidos de fundo de previdência privada a título de
complementação da aposentadoria por pessoa física acometida de uma das doenças arroladas no art. 6º,
XIV, da Lei 7.713/1988.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.507.320-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/2/2015 (Info 556).

STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.375.793-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/6/2013 (Info 524).
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
O valor devido a título de CSLL não pode ser considerado como despesa operacional ou necessária para
fins de apuração do IRPJ, não sendo, portanto, dedutível.
O art. 1º da Lei nº 9.316/96 é constitucional.
STF. Plenário. RE 582525/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 9/5/2013 (Info 705).
IR E CSLL
O STF, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme, no
sentido de que o art. 74 da MP nº 2.158-35/2001 não se aplica às empresas "coligadas" localizadas em
países sem tributação favorecida (não "paraísos fiscais"), e que o referido dispositivo se aplica às
empresas "controladas" localizadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles
societários e fiscais adequados ("paraísos fiscais", assim definidos em lei).
Também, por maioria, o STF declarou inconstitucional a retroatividade prevista no parágrafo único do
art. 74 da MP 2.158-35, de 2001. O dispositivo prevê que “os lucros apurados por controlada ou coligada
no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na
legislação em vigor”. Nesse ponto, os Ministros destacaram que a retroatividade fica afastada tanto para
controladas e coligadas situadas em paraísos fiscais quanto para aquelas instaladas em países de
tributação não favorecida.
STF. Plenário. ADI 2588/DF, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 10/4/2013
(Info 701).
ISENÇÕES DE IPI E DE II PARA INSTITUIÇÕES CULTURAIS
A Lei 8.032/90 prevê que as “instituições de educação” possuem isenção de II e de IPI caso importem
bens do exterior. A redação literal da lei fala em “instituições de educação”. Apesar disso, é possível
estender essa isenção também para “instituições culturais”?
SIM. As entidades com finalidade eminentemente cultural também fazem jus às isenções de Imposto de
Importação (II) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) previstas nos arts. 2º, I, “b”, e 3º, I, da
Lei 8.032/90.
Conquanto a Lei 8.032/90 preveja isenções de II e de IPI para as “instituições de educação” (art. 2º, I,
“b”), as entidades com finalidade eminentemente cultural também estão inseridas nessa expressão legal,
considerando que não se pode dissociar cultura de educação.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.100.912-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28/4/2015 (Info 561).

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
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DESCONTOS INCONDICIONAIS E SUA NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO IPI
Os descontos incondicionais não devem integrar a base de cálculo do IPI. Ex.: se o preço “cheio” do
produto era 120, mas foi dado um desconto de 20 para o adquirente, a base de cálculo do IPI será 100 (e
não 120).
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IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO PRÓPRIO DE PESSOA FÍSICA NÃO ESTÁ SUJEITA AO IPI
Não incide IPI na importação de veículo automotor, por pessoa física, para uso próprio.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 204.994-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 9/10/2012.

É inconstitucional, por ofensa ao art. 146, III, a, da CF/88, o § 2º do art. 14 da Lei 4.502/1964, com a
redação dada pelo art. 15 da Lei 7.798/1989, no ponto em que determina a inclusão de descontos
incondicionais na base de cálculo do IPI.
STF. Plenário. RE 567935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/9/2014 (repercussão geral) (Info 757).
PRODUTOS IMPORTADOS ESTÃO SUJEITOS À NOVA INCIDÊNCIA DE IPI NA OPERAÇÃO DE REVENDA
Houve importação do produto de procedência estrangeira e, no momento do desembaraço, ocorreu a
incidência do IPI. Será possível nova cobrança do tributo quando ele sair do estabelecimento do
importador para ser vendido?
• Regra: NÃO.
• Exceção: será possível nova cobrança do tributo se, entre o desembaraço aduaneiro e a saída do
estabelecimento do importador, o produto tiver sido objeto de uma das formas de industrialização.
Em síntese: havendo incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira
(art. 46, I, do CTN), não é possível nova cobrança do tributo na saída do produto do estabelecimento do
importador (arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do CTN), salvo se, entre o desembaraço aduaneiro e a
saída do estabelecimento do importador, o produto tiver sido objeto de uma das formas de
industrialização (art. 46, parágrafo único, do CTN).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.411.749-PR, Rel. originário Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler,
julgado em 11/6/2014 (Info 553).
SELO PARA CONTROLE DE RECOLHIMENTO DE IPI NÃO PODE SER COBRADO DO CONTRIBUINTE
É incompatível com a CF/88 o art. 3º do Decreto-Lei 1.437/75, que autorizava que o Fisco exigisse do
contribuinte o ressarcimento pelo custo dos selos do IPI.
Assim, o selo para controle de recolhimento de IPI não pode ser cobrado do contribuinte, sob pena de
violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88).
STF. Plenário. RE 662113/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/2/2014 (Info 735).
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
Súmula 494-STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP.
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE NÃO GERA CREDITAMENTO DE IPI
Súmula 495-STJ: A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a
creditamento de IPI.
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IPI POR PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE TEVE O SEU VEÍCULO ROUBADO
Se uma pessoa que seja portadora de necessidades especiais for adquirir um automóvel, ela não
precisará pagar o IPI sobre o veículo comprado. Isso fará com que o preço por ela pago seja menor. Essa
isenção está prevista no art. 1º da Lei 8.989/95.
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ISENÇÃO DE IPI PARA PESSOA COM INCAPACIDADE TOTAL PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO COMUM
Na aquisição de veículo automotor, tem direito à isenção de IPI o portador de periartrite e artrose da
coluna lombossacra na hipótese em que a enfermidade implicar limitação dolorosa dos movimentos dos
ombros, de modo a causar a incapacidade total para a direção de automóvel sem direção hidráulica e
sem transmissão automática.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.370.760-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/8/2013 (Info 530).

Vale ressaltar, no entanto, que essa isenção somente poderá ser utilizada uma vez a cada 2 anos,
conforme determina o art. 2º.
Imagine, no entanto, que uma pessoa portadora de necessidades especiais comprou o carro com isenção
de IPI e, alguns meses depois, ele é roubado. Ela poderá comprar novo veículo com isenção mesmo não
tendo ainda se passado o prazo de 2 anos?
SIM. A isenção de IPI para aquisição de automóvel por pessoa com necessidades especiais poderá ser
novamente concedida antes do término do prazo de 2 anos contado da aquisição se o veículo vier a ser
roubado durante esse período.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.390.345-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/3/2015 (Info 559).
PRESCRIÇÃO PARA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI
Prescreve em 5 anos a pretensão de reconhecimento de créditos presumidos de IPI a título de benefício
fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante ressarcimento.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 292.142-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 21/5/2013 (Info 523).
Súmula 411-STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Súmula 494-STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP.
Súmula 495-STJ: A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a
creditamento de IPI.
Súmula 591-STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor,
contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE ITR SOBRE ÁREA DE RESERVA LEGAL SE ESTIVER AVERBADA NO RI
A isenção de Imposto Territorial Rural (ITR) prevista no art. 10, § 1º, II, a, da Lei 9.393/1996, relativa a
área de reserva legal, depende de prévia averbação desta no registro do imóvel.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.243.685-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/12/2013 (Info 533).
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ICMS E OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EQUIPARADA A ISENÇÃO PARCIAL
A redução da base de cálculo de ICMS equivale à hipótese de isenção parcial, a acarretar a anulação
proporcional de crédito desse mesmo imposto, relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO PREVISTAS NO ART. 44 DA LEI
9.430/96
Quando a situação jurídico-tributária se alinhar com ambas as hipóteses de incidência da multa do art. 44
da Lei 9.430/1996 (previstas no inciso I e no inciso II), incidirá apenas a “multa de ofício” pela falta de
recolhimento de tributo (inciso I).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.496.354-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

estadual em sentido contrário. Assim, reduzida a base de cálculo, tem-se impossibilitado o creditamento
integral, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, II, “b”, da
CF/88).
Para o STF, a redução de base de cálculo deve ser considerada como se fosse uma “isenção parcial”. Logo,
também acarreta a anulação proporcional do crédito do ICMS relativo às operações anteriores, salvo
disposição em lei estadual em sentido contrário.
Assim, se foi reduzida a base de cálculo do ICMS, não será permitido que a empresa faça o creditamento
integral, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, II, “b”).
Em outras palavras, se houver redução na base de cálculo em uma das operações da cadeia de circulação
de mercadorias, aplica-se a regra do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/88.
STF. Plenário. RE 635688/RS, Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2014 (repercussão geral) (Info 763).
STF. Plenário. RE 477323/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/10/2014 (Info 763).
APÓS A EC 33/2001, É CONSTITUCIONAL O ICMS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS
Após a EC 33/2001, é CONSTITUCIONAL a instituição do ICMS incidente sobre a importação de bens,
sendo irrelevante a classificação jurídica do ramo de atividade da empresa importadora. Antes da EC
33/2001 essa prática era inconstitucional.
As leis estaduais anteriores à LC federal 114/2002 que previam a cobrança de ICMS importação para
pessoas que não fossem contribuintes habituais de imposto são inválidas, considerando que o sistema
jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente.
Para ser constitucionalmente válida a incidência do ICMS sobre operações de importação de bens, as
modificações no critério material na base de cálculo e no sujeito passivo da regra-matriz deveriam ter
sido realizadas em lei posterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002.
A súmula 660 do STF está superada.
STF. Plenário. RE 439796/PR; RE 474267/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgados em 6/11/2013
(repercussão geral) (Info 727)
SOMENTE LEI EM SENTIDO FORMAL PODE INSTITUIR O REGIME DE RECOLHIMENTO DO ICMS POR ESTIMATIVA
Quando se fala em regime de apuração, isso significa a forma por meio da qual o valor tributo será
calculado. No caso do ICMS, existem vários regimes de apuração do imposto.
A LC 87/96 autoriza que os Estados membros adotem o regime de apuração por estimativa.
O Estado-membro pode estabelecer o regime de estimativa por meio de Decreto?
NÃO. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.
STF. Plenário. RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/6/2015 (Info 790).
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ICMS E LEASING INTERNACIONAL
Há incidência de ICMS no caso de leasing internacional?
REGRA: NÃO. Em regra, não incide o ICMS importação na operação de arrendamento mercantil
internacional, uma vez que no leasing não há, necessariamente, a transferência de titularidade do bem.
Em outras palavras, pode haver ou não a compra. Assim, não incide o imposto se existe a possibilidade
de o bem ser restituído ao proprietário e o arrendatário não efetuar a opção de compra.
EXCEÇÃO: incidirá ICMS importação se ficar demonstrado que houve a antecipação da opção de compra.
Isso ocorre quando não existe a possibilidade de o bem ser restituído ao proprietário, seja por
circunstâncias naturais (físicas), seja porque se trata de insumo.
STF. Plenário. RE 540829/SP, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 11/9/2014 (repercussão geral)
(Info 758).
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ICMS IMPORTAÇÃO E DESEMBARAÇO ADUANEIRO
Súmula vinculante 48-STF: Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do
ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

STF. Plenário. RE 226899/SP, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em
1º/10/2014 (Info 761).
NÃO INCIDE ICMS SOBRE O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE CELULAR
O ICMS é um imposto estadual que tem como um dos fatos geradores a prestação onerosa de serviços de
comunicação.
Existem alguns serviços prestados pelas empresas que são acessórios aos serviços de comunicação. Exs.:
troca de titularidade de aparelho celular, conta detalhada, troca de aparelho etc.
Não incide ICMS sobre a prestação de serviços acessórios aos serviços de comunicação.
STF. Plenário. RE 572020/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em
6/2/2014 (Info 734).
NÃO INCIDE ICMS SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
Serviço de fornecimento
Fornecimento de
de água encanada
água envasada (embalada)
NÃO está sujeito ao pagamento de ICMS Está sujeito ao pagamento de ICMS (há
(não é objeto de comercialização, mas sim circulação de mercadoria).
de prestação de serviço público).
STF. Plenário. RE 607056/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/4/2013 (Info 701).
ICMS E ENERGIA ELÉTRICA
A energia furtada antes da entrega ao consumidor final não pode ser objeto de incidência do ICMS.
O fato gerador do ICMS é o consumo de energia elétrica, portanto o momento do consumo é o elemento
temporal da obrigação tributária, sendo o aspecto espacial o local onde ela é consumida (o Estado de
destino é que recolhe o imposto).
Dessa forma, o ICMS deve incidir sobre o valor da energia efetivamente consumida.
Assim, a energia elétrica furtada nas operações de transmissão e distribuição não sofre incidência de
ICMS por absoluta “intributabilidade” em face da não ocorrência do fato gerador.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.306.356-PA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 28/8/2012.
ICMS E SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS
É devida a cobrança de ICMS nas operações ou prestações de serviço de transporte terrestre
interestadual e intermunicipal de passageiros e de cargas.
STF. Plenário. ADI 2669/DF, rel. orig. Min. Nelson Jobim, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em
5/2/2014 (Info 734).
GARANTIA ESTENDIDA E BASE DE CÁLCULO DO ICMS
O valor pago pelo consumidor final ao comerciante a título de “seguro de garantia estendida” não integra
a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda da mercadoria.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.346.749-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/2/2015 (Info 556).

É INCONSTITUCIONAL LEI ESTADUAL QUE CONCEDE BENEFÍCIOS FISCAIS RELACIONADOS COM O ICMS SEM A PRÉVIA
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É inconstitucional lei estadual que concede benefícios fiscais relacionados com o ICMS sem a prévia
celebração de convênio intergovernamental (art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88 e LC 24/1975).
No caso concreto, o STF julgou inconstitucionais dispositivos da lei estadual que previam parcelamento
do pagamento de ICMS em quatro anos sem juros e correção monetária e também os artigos que
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conferiam créditos fictícios de ICMS de forma a reduzir artificialmente o valor do tributo. Além disso, a
Corte entendeu inconstitucional dispositivo que autorizava o Governador do Estado a conceder benefício
fiscal por ato infralegal, tendo havido violação à regra da reserva legal (art. 150, § 6º, da CF/88).
Por outro lado, o STF considerou constitucional dispositivo de lei estadual que estabeleceu a suspensão
do pagamento do ICMS incidente sobre a importação de matéria-prima ou de material intermediário, e
transferiu o recolhimento do tributo do momento do desembaraço aduaneiro para o momento de saída
dos produtos industrializados do estabelecimento. O Supremo entendeu que tais dispositivos são
constitucionais porque a jurisprudência permite o legislador estadual, mesmo sem convênio, preveja o
diferimento (retardamento) do recolhimento do valor devido a título de ICMS se isso não implicar
redução ou dispensa do valor devido. Diferir o recolhimento do valor não significa benefício fiscal e,
portanto, não precisa da prévia celebração de convênio.
Modulação dos efeitos. O STF decidiu modular os efeitos da decisão para que ela tenha eficácia somente
a partir da data da sessão de julgamento. Ponderou que se trata de benefícios tributários
inconstitucionais, mas que se deveria convalidar os atos jurídicos já praticados, tendo em vista a
segurança jurídica e a pouca previsibilidade, no plano fático, quanto às consequências de eventual
decretação de nulidade desses atos, existentes no mundo jurídico há anos. Deve-se chamar atenção para
esse fato porque, em regra, a jurisprudência do Supremo não tem admitido a modulação dos efeitos
nessas hipóteses.
STF. Plenário. ADI 4481/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/3/2015 (Info 777).
RESTITUIÇÃO DO ICMS PAGO A MAIOR NA HIPÓTESE EM QUE A BASE DE CÁLCULO REAL SEJA INFERIOR À PRESUMIDA
O STF, ao julgar a ADI 1.851/AL, entendeu que o contribuinte somente tem direito à restituição de
valores recolhidos de ICMS no regime de substituição tributária na hipótese de não ocorrência do fato
gerador, ainda que o preço de venda tenha sido inferior à base de cálculo presumida. Entretanto, a
jurisprudência do STJ, na aplicação da orientação do STF na mencionada ADI, entendeu que o referido
entendimento não se aplica aos Estados não signatários do Convênio 13/97, a exemplo: São Paulo.
No caso de São Paulo, a restituição do imposto pago a maior, na hipótese em que a base de cálculo real é
inferior à presumida, é possível. Todavia, tal restituição não é imediata e automática, pois há no Estado
de São Paulo legislação específica determinando a forma de restituição dos valores recolhidos a maior a
título de ICMS-ST.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.371.922-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/8/2013 (Info 526).
CREDITAMENTO DE ICMS E NOTA FISCAL POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA
Súmula 509-STJ: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

IPTU
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO
A base de cálculo do IPTU é o VALOR VENAL do imóvel (art. 33 do CTN).
www.dizerodireito.com.br
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ITCMD PODE SER PROGRESSIVO
A lei pode prever a técnica da progressividade tanto para os impostos pessoais como também para os reais.
O § 1º do art. 145 da CF/88 não proíbe que os impostos reais sejam progressivos.
O ITCMD (que é um imposto real) pode ser progressivo mesmo sem que esta progressividade esteja
expressamente prevista na CF/88.
Ao contrário do que ocorria com o IPTU (Súmula 668-STF), não é necessária a edição de uma EC para que
o ITCMD seja progressivo.
STF. Plenário. RE 562045/RS, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia,
6/2/2013 (Info 694).

Os Municípios não podem alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do IPTU, sob pena de
violação ao art. 150, I da CF/88.
A simples atualização do valor monetário da base de cálculo poderá ser feita por decreto do Prefeito.
Assim, os Municípios podem atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de
correção monetária, visto que a atualização não constitui aumento de tributo (art. 97, § 1º do CTN) e,
portanto, não se submete à reserva legal imposta pelo art. 150, I da CF/88.
Conclusão: é inconstitucional a majoração, sem edição de lei em sentido formal, do valor venal de
imóveis para efeito de cobrança do IPTU acima dos índices oficiais de correção monetária.
STF. Plenário. RE 648245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 1/8/2013 (repercussão geral) (Info 713).
IPTU E UNIDADES AUTÔNOMAS
O Fisco, verificando a divisão do imóvel preexistente em unidades autônomas, pode cobrar o IPTU sobre
as novas unidades autônomas, mesmo que estas ainda não tenham sido previamente registradas no
cartório de imóveis.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.347.693-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2013 (Info 520).
INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARCIALMENTE SITUADO EM APP COM NOTA NON AEDIFICANDI
João é dono de um imóvel urbano que foi declarado área de preservação permanente (APP). Além disso,
em 2/3 do seu imóvel foi instituída nota “non edificandi”, ou seja, ele ficou proibido de construir
qualquer coisa em 2/3 desse terreno. Diante disso, João ajuizou ação contra o Município pedindo que o
IPTU fosse cobrado proporcionalmente e incidisse somente sobre 1/3 da área. O pedido de João pode ser
aceito?
NÃO. O IPTU continuará sendo pago sobre a totalidade do imóvel. Segundo decidiu o STJ, o fato de parte
de um imóvel urbano ter sido declarada como Área de Preservação Permanente (APP) e, além disso,
sofrer restrição administrativa consistente na proibição de construir (nota “non aedificandi”) não impede
a incidência de IPTU sobre toda a área do imóvel.
Mesmo com todas essas restrições, o fato gerador do imposto (propriedade de imóvel urbano)
permanece íntegro, de forma que deve incidir o tributo normalmente.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.482.184-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17/3/2015 (Info 558).
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING
A prestação de serviços de marketing é fato gerador de ISS.
A base de cálculo do ISS, nos termos da LC nº 116/2003 é o PREÇO DO SERVIÇO, ou seja, todos os valores
pagos pelo tomador ao prestador pela utilidade oferecida.
Logo, a base de cálculo do ISS, na prestação de serviços de marketing, é o valor global cobrado pelos
serviços, não sendo legítima a dedução (desconto) dos valores recebidos a título de reembolso por
ausência de previsão legal.
STJ. 1ª Turma. AREsp 227.724-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/11/2012.
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ISS
COBRANÇA DE ISS SOBRE LEASING QUANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É EM LOCALIDADE DIVERSA DA EMPRESA PRESTADORA
Qual é o Município competente para a cobrança de ISS sobre operações de arrendamento mercantil se a
sede da empresa prestadora é em um local e a prestação de serviços em outro?
• Na vigência do Decreto-Lei 406/68: o ISS era devido ao Município onde estivesse sediado o
estabelecimento prestador.
• A partir da LC 116/2003: o ISS é devido para o Município onde o serviço é efetivamente prestado.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.060.210-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/11/2012.

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
www.dizerodireito.com.br

Os “serviços de registros públicos, cartorários e notariais” não gozam de imunidade tributária, devendo
pagar, portanto, o ISS.
A regra geral é que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço (art. 7º, LC 116/2003).
O § 1º do art. 9º do DL n.° 406/68 traz uma exceção a essa regra e prevê que os contribuintes que
prestam serviço sob a forma de trabalho pessoal (pessoas físicas) têm direito ao regime do chamado
“ISSQN Fixo”, segundo o qual é fixada uma alíquota sem relação com o preço do serviço.
Para o STJ, NÃO SE APLICA à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a
sistemática de recolhimento de ISS prevista no § 1º do art. 9º do DL 406/68.
Desse modo, os serviços notariais e registrais sofrem a incidência do ISS e a base de cálculo do imposto é
o preço do serviço, ou seja, o valor dos emolumentos.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.328.384-RS, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 4/2/2013 (Info 514).
BASE DE CÁLCULO NO CASO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO
Súmula 524-STJ: No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento
quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação,
devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por
ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 22/04/2015, DJe 27/4/2015.
CONTRIBUIÇÕES
COFINS
EM QUE CONSISTE
A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é uma espécie de tributo instituída pela
Lei Complementar 70/91, nos termos do art. 195, I, “b”, da CF/88.
O fato gerador da COFINS é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º da Lei nº
10.833/2003). Isso com base no art. 195, I, “b”, da CF/88.
A base de cálculo da COFINS é o valor do faturamento (art. 1º, § 2º da Lei nº 10.833/2003).
Obs.: no § 3º do art. 1º são listadas algumas receitas que não integram a base de cálculo da COFINS. Ex.: as
receitas referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos não são incluídas na
base de cálculo da contribuição.
VALOR RETIDO DE ICMS E BASE DE CÁLCULO
O valor retido em razão do ICMS pode ser considerado como faturamento e integrar a base de cálculo da
COFINS?
NÃO. O valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS sob pena de
violar o art. 195, I, “b”, da CF/88.
STF. Plenário. RE 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2014 (Info 762).
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INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER
A receita proveniente da locação de vagas em estacionamento em centros comerciais (shopping centers),
mesmo que estes estejam estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo da COFINS,
por força do art. 2º da LC n. 70/1991, porquanto referidos centros comerciais são unidades econômicas
autônomas para fins de tributação, nos termos do art. 126, inciso III, do CTN.
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Essa posição acima está pacificada no STF?
NÃO. O julgado acima proferido contou com a participação de inúmeros Ministros que atualmente estão
aposentados. Logo, ele não reflete, necessariamente, a posição atual da Corte. Os especialistas apontam
que o STF poderá decidir de forma diferente ao julgar o RE 544.706/PR, que está aguardando apreciação
pelo Plenário com repercussão geral reconhecida.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.301.956/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/2/2015 (Info 556).
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO DE COFINS PARA SOCIEDADES PROFISSIONAIS
Súmula 508-STJ: A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de
prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996.

PIS/COFINS
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
Obs.: este julgado somente interessa aos candidatos a concursos que exijam Direito Tributário de forma
mais intensa.
Os juros e a correção monetária decorrentes de contratos de alienação de imóveis realizados no exercício
da atividade empresarial do contribuinte compõem a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.432.952-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/2/2014 (Info 537).
INCIDE PIS SOBRE A RECEITA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Incide contribuição ao PIS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços advocatícios de
sociedade de advogados.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.283.410-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/9/2012.
PIS/PASEP E COFINS NO CASO DE VENDA DE VEÍCULOS NOVOS
(obs: somente interessa a quem presta concursos que exijam direito tributário de forma mais intensa)
Na venda de veículos novos, a concessionária deve recolher as contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS sobre a receita bruta/faturamento (arts. 2º e 3º da Lei 9.718/98) — compreendido o valor de
venda do veículo ao consumidor –, e não apenas sobre a diferença entre o valor de aquisição do veículo
junto à fabricante concedente e o valor da venda ao consumidor (margem de lucro).
STJ. 1ª Seção. REsp 1.339.767-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/6/2013 (Info 526).
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS NÃO PODE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Não é possível a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS e da
Cofins.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.329.781-RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 27/11/2012.
PRAZO PRESCRICIONAL E PIS/PASEP
É de CINCO anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas
vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo
das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.205.277-PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 27/6/2012.
Súmula 659-STF: É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS
www.dizerodireito.com.br
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INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 22 DA LEI 8.212/91
A contribuição previdenciária prevista no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 é inconstitucional por não se
enquadrar no art. 195, I, “a”, da CF/88.
STF. Plenário. RE 595838/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/4/2014 (Info 743).
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Súmula 508-STJ: A isenção da Cofins concedida pelo artigo 6º, II, da LC 70/91 às sociedades civis de
prestação de serviços profissionais foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430/96.

Súmula 499-STJ: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
A contribuição destinada ao SEBRAE possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico (art. 149 da CF/88) e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
STF. Plenário. RE 635682/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 25/4/2013. (Info 703)
CIDE PARA O INCRA
Súmula 516-STJ: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989,
8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 22/02/2015 (Info 556).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FGTS
A contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001 – baseada no percentual sobre o saldo de FGTS
em decorrência da despedida sem justa causa –, a ser suportada pelo empregador, não se encontra
revogada, mesmo diante do cumprimento da finalidade para a qual a contribuição foi instituída.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.487.505-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

OUTROS TEMAS
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
IMPOSSIBILIDADE DE CERTIDÃO COM EFEITOS DE NEGATIVA SE O SÓCIO FIGURA COMO FIADOR EM TERMO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA TRIBUTÁRIA
Determinada empresa tinha inúmeros débitos tributários federais.
A União editou uma lei permitindo o parcelamento dos débitos.
O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN).
A empresa aderiu ao parcelamento. Para isso, teve que assinar um termo de confissão de dívida,
reconhecendo os débitos e comprometendo-se a pagá-los em 60 prestações.
João, sócio da empresa, assinou o termo de confissão de dívida e parcelamento na condição de fiador da
empresa, ou seja, oferecendo garantia pessoal ao Fisco caso a pessoa jurídica não pagasse.
Ocorre que a empresa não conseguiu quitar as parcelas, tornando-se novamente inadimplente.
João queria contratar um financiamento bancário e requereu ao Fisco uma certidão negativa ou certidão
positiva com efeito negativa, o que lhe foi negado.
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IMPOSSIBILIDADE DE CERTIDÃO COM EFEITOS DE NEGATIVA CASO A PENHORA TENHA SIDO INSUFICIENTE
A União ajuizou execução fiscal contra a empresa devedora cobrando o valor de R$ 100 mil.
A Justiça conseguiu realizar a penhora de um imóvel da executada no valor de R$ 50 mil.
Nesse caso, será possível que a empresa obtenha uma certidão positiva com efeitos de negativa? A
penhora de bem de valor inferior ao débito permite a expedição dessa certidão?
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Agiu corretamente o Fisco?
SIM. Não é possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor de sócio que tenha
figurado como fiador em Termo de Confissão de Dívida Tributária na hipótese em que o parcelamento
dele decorrente não tenha sido adimplido.
O art. 4º, II, da Lei nº 6.830/80 dispõe que a execução fiscal poderá ser promovida contra o fiador. Assim
sendo, a responsabilidade do sócio fiador, na hipótese, decorre da sua presença como fiador do
parcelamento não adimplido.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.444.692-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/5/2014 (Info 543).

NÃO. A penhora de bem de valor inferior ao débito não autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa. Isso porque a expedição da referida certidão está condicionada à existência de penhora
suficiente ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.479.276-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/10/2014 (Info 550).
A empresa não terá direito à certidão. Entendido. Mas ela poderá apresentar embargos à execução,
mesmo tendo sido a penhora insuficiente?
SIM. O STJ entende que, uma vez efetuada a penhora, ainda que insuficiente, encontra-se presente a
condição de admissibilidade dos embargos à execução, haja vista a possibilidade posterior da integral
garantia do juízo, mediante reforço da penhora.
GARANTIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
O contribuinte pode, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de
forma antecipada mediante o oferecimento de fiança bancária, a fim de obter certidão positiva com
efeitos de negativa.
De fato, a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante
integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Entretanto, tem o efeito de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora,
permitindo-se, neste caso, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
STJ. 1ª Turma. AgRg no Ag 1.185.481-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/10/2013
(Info 532).
PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009
São constitucionais os arts. 10 e 11, I, segunda parte, da Lei nº 11.941/2009, que não exigem a
apresentação de garantia ou arrolamento de bens para o parcelamento de débito tributário, embora
autorizem, nos casos de execução fiscal já ajuizada, a manutenção da penhora efetivada.
STJ. Corte Especial. AI no REsp 1.266.318-RN, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para
acórdão Min. Sidnei Beneti, julgado em 6/11/2013 (Info 532).
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É CONSTITUCIONAL A LEI QUE VEDA O SIMPLES NACIONAL PARA EMPRESAS EM DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA
O Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável
às microempresas e empresas de pequeno porte.
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SIMPLES
INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
O Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável
às microempresas e empresas de pequeno porte.
As empresas com débitos junto à Fazenda Pública (federal, estadual, distrital ou municipal) não podem
aderir ou permanecer no Simples (art. 17, V, da LC 123/2006).
Como o Simples envolve tributos federais, estaduais e municipais, se for constada a existência de débitos
o termo de indeferimento será expedido pela autoridade fiscal do ente federativo que detectou a
existência de pendências e, por isso, decidiu pela recusa.
Assim, se a empresa foi recusada por ter débitos estaduais, mas não concordar com o indeferimento, caso
deseje impetrar um mandado de segurança deverá fazê-lo contra a autoridade fiscal do Estado-membro.
Vale ressaltar que o STF já decidiu que é CONSTITUCIONAL o art. 17, V da LC 123/2006, que nega o
ingresso da empresa no Simples caso ela possua débito com o INSS ou com a Fazenda Pública (RE
627543/RS).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.319.118-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/6/2014 (Info 545).

O art. 17, V da LC 123/2006 afirma que a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
com o INSS, ou com a Fazenda Pública (cuja exigibilidade não esteja suspensa), não poderá recolher os
tributos na forma do Simples.
O Plenário do STF decidiu que essa vedação é CONSTITUCIONAL.
STF. Plenário. RE 627543/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/10/2013 (Info 726).
REFIS E TESE DA PARCELA ÍNFIMA
É possível excluir o contribuinte do REFIS, com fulcro no art. 5º, II, da Lei 9.964/2000 (inadimplência) caso
ele esteja pagando prestações mensais ínfimas se comparadas ao valor total do débito. Isso porque,
nesse caso, fica demonstrada a ineficácia do parcelamento para a quitação da dívida.
Desse modo, o STJ entende que é válida a “tese da parcela ínfima” para excluir o contribuinte do REFIS.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.447.131-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/5/2014 (Info 542).
EXCLUSÃO DO REFIS POR ERRO DO FISCO
O contribuinte não pode, com fundamento no art. 5º, III, da Lei 9.964/2000, ser excluído do Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS) em razão de, por erro, ter indicado valores a menor para as operações já
incluídas em sua confissão de débitos.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 228.080-MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/11/2013 (Info 533).
FISCO DEMORA MAIS QUE CINCO ANOS PARA EXAMINAR PEDIDO DE PARCELAMENTO E NÃO EXECUTA
A suspensão da lei que autoriza o pagamento em prestações do débito tributário, por força de medida
liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade, implica o imediato indeferimento do pedido de
parcelamento; a inércia da Fazenda Pública em examinar esse requerimento, por mais de cinco anos,
acarreta a prescrição do crédito tributário.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.389.795-DF, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 5/12/2013 (Info 534).

D3 - DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO
RESTRIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS A MUNICÍPIO QUE POSSUI PENDÊNCIAS NO CAUC
A restrição para transferência de recursos federais a Município que possui pendências no Cadastro Único
de Exigências para Transferências Voluntárias (CAUC) não pode ser suspensa sob a justificativa de que os
recursos destinam-se à reforma de prédio público. Essa atividade (reforma) não pode ser enquadrada no
conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei 10.522/2002.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.439.326-PE, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24/2/2015 (Info 556).
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ANTES DA INCLUSÃO DE ENTES FEDERATIVOS
NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA
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INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES
O Estado de Pernambuco celebrou convênio com a União por meio do qual recebeu determinadas verbas
para realizar projetos de interesse público no Estado, assumindo o compromisso de prestar contas da
utilização de tais valores perante a União e o TCU. Ocorre que o Estado não prestou contas corretamente,
o que fez com que a União o inserisse no CAUC. Ao julgar uma ação proposta pelo Estado-membro contra
a União, o STF exarou duas importantes conclusões:
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A União, antes de incluir Estados-membros ou Municípios nos cadastros federais de inadimplência (exs:
CAUC, SIAF) deverá observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
STF. Plenário. ACO 1995/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/3/2015 (Info 779).

1) Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa em cadastros de
inadimplentes antes de iniciada e julgada tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União.
Em casos como esse, mostra-se necessária a tomada de contas especial e sua respectiva conclusão, a fim
de reconhecer que houve realmente irregularidades. Só a partir disso é possível a inscrição do ente nos
cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União.
2) O princípio da intranscendência subjetiva impede que sanções e restrições superem a dimensão
estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito.
Assim, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções proíbe a aplicação de sanções às
administrações atuais por atos de gestão praticados por administrações anteriores. A inscrição do Estado
de Pernambuco no CAUC ocorreu em razão do descumprimento de convênio celebrado por gestão
anterior, ou seja, na época de outro Governador. Ademais, ficou demonstrado que os novos gestores
estavam tomando as providências necessárias para sanar as irregularidades verificadas. Logo, deve-se
aplicar, no caso concreto, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, impedindo que a
Administração atual seja punida com a restrição na celebração de novos convênios ou recebimento de
repasses federais.
STF. 1ª Turma. AC 2614/PE, AC 781/PI e AC 2946/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 23/6/2015 (Info 791).
INSCRIÇÃO NO CADIN DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE
As operadoras de plano de saúde que estejam em débito quanto ao ressarcimento de valores devidos ao
SUS podem, em razão da inadimplência, ser inscritas no Cadin.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 307.233-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 6/6/2013 (Info 524).

D4 - DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO
VEDAÇÃO AO NEPOTISMO
É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo que sejam
nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de até dois parentes das autoridades
estaduais, além do cônjuge do Governador.
STF. Plenário. ADI 3745/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 15/5/2013 (Info 706).

PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/99
Qual o prazo de que dispõe a Administração Pública federal para anular um ato administrativo ilegal?
www.dizerodireito.com.br
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DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COM RELAÇÃO NOMINAL
É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes de
seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.
STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral) (Info 782)
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PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA E NECESSIDADE DE GARANTIR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a
invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a
instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa.
Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância
do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.
STF. 2ª Turma. RMS 31661/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/12/2013 (Info 732).
STF. Plenário. MS 25399/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/10/2014 (Info 763).

O prazo é de 5 anos, contados da data em que o ato foi praticado (art. 54 da Lei 9.784/99)
A Lei 9.784/99 entrou em vigor em 01/02/1999. Se o ato administrativo tiver sido praticado antes da
vigência dessa Lei, qual será o prazo e a partir de quando ele é contado?
O STJ possui o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, quanto
aos atos administrativos anteriores à sua promulgação, inicia-se a partir da data de sua entrada em vigor,
ou seja, na data de sua publicação, em 1/2/99.
Assim, caso o ato ilegal tenha sido praticado antes da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o prazo de
5 anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.270.474-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).
AUDITORIA REALIZADA PELO TCU E ART. 54 DA LEI 9.784/99
O disposto no art. 54 da Lei 9.784/99 aplica-se às hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito
de controle de legalidade administrativa. Em outras palavras, ao realizar controle de legalidade
administrativa, o TCU somente poderá questionar a validade de atos que não tenham mais de 5 anos.
Passado este prazo, verifica-se a decadência.
STF. 1ª Turma. MS 31344/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/4/2013 (Info 703).
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Não é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débitos pretéritos, o débito originar-se de suposta fraude no medidor de
consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária e inexistir aviso prévio ao consumidor
inadimplente.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).
SUSPENSÃO CAUTELAR DE GRATIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA
Durante o processo administrativo instaurado para apurar a legalidade de determinada gratificação, a
Administração Pública pode determinar, com fundamento no poder cautelar previsto no art. 45 da Lei nº
9.784/1999, a suspensão do pagamento da verba impugnada até a decisão definitiva do órgão sobre a
sua validade no âmbito do procedimento aberto.
STF.2ª Turma.RMS 31973/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/2/2014 (Info 737).

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Personalidade judiciária das câmaras municipais e das assembleias legislativas
Súmula 525-STJ: A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade
judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.
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Os serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária recíproca?
NÃO. Os Serviços Sociais Autônomos, por não serem integrantes da Administração direta ou indireta, NÃO
gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88 e nos arts. 9º , IV, “c” e 14 do CTN.
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SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS
Os recursos geridos pelos serviços sociais autônomos são considerados recursos públicos?
NÃO. Segundo entende o STF, os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora
compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos
como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Assim, quando o produto das
contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público (STF.
Plenário. ACO 1953 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/12/2013).

Por outro lado, é importante ressaltar que as entidades integrantes do cognominado Sistema “S” gozam de
isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55.
(STF. 1ª Turma. ARE 739369 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/06/2013).
Os serviços sociais autônomos gozam das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública (ex:
prazo em dobro para recorrer)?
NÃO. As entidades paraestatais não gozam dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública. Nesse
sentido: STF. AI 841548 RG, julgado em 09/06/2011.
Os funcionários dos serviços sociais autônomos são estatutários ou celetistas?
Celetistas, ou seja, os funcionários dos serviços sociais autônomos são contratos e regidos pela CLT
considerando que, repita-se, tais entidades não integram a Administração Pública.
Os serviços sociais autônomos precisam realizar concurso público para contratar seu pessoal?
NÃO. Os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a
Administração Pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse público em cooperação com o
ente estatal, NÃO estão sujeitos à observância da regra de concurso público (art. 37, II, da CF/88) para
contratação de seu pessoal (STF. Plenário. RE 789874/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/9/2014)
(repercussão geral) (Info 759).
Vale ressaltar, no entanto, que o fato de as entidades do Sistema “S” não estarem submetidas aos ditames
constitucionais do art. 37, não as exime de manterem um padrão de objetividade e eficiência na
contratação e nos gastos com seu pessoal.
De quem é a competência para julgar as causas envolvendo os serviços sociais autônomos?
Em regra, a competência é da Justiça Comum Estadual (STF. RE 414375/SC, rel. Min. Gilmar Mendes,
31/10/2006). Nesse sentido:
Súmula 516-STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito a jurisdição da justiça estadual.
RESPONSABILIDADE CIVIL
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE SUICÍDIO DE PRESO É OBJETIVA
A Administração Pública está obrigada ao pagamento de pensão e indenização por danos morais no caso
de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento prisional mantido pelo Estado.
Nessas hipóteses, não é necessário perquirir eventual culpa da Administração Pública.
Na verdade, a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presidiários é OBJETIVA.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.305.259-SC, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2013 (Info 520).

Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a
partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo.
www.dizerodireito.com.br
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PRETENSÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE TORTURA NO REGIME MILITAR
As ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime
Militar de exceção são imprescritíveis.
Não se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.374.376-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/6/2013 (Info 523).
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LESÕES SOFRIDAS POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM TREINAMENTO
Não é cabível indenização por danos morais/estéticos em decorrência de lesões sofridas por militar das
Forças Armadas em acidente ocorrido durante sessão de treinamento, salvo se ficar demonstrado que o
militar foi submetido a condições de risco excessivo e desarrazoado.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 29.046-RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 21/2/2013 (Info 515).

Normalmente, no direito em geral, quando o prazo prescricional é interrompido, ele volta a correr do zero,
ou seja, reinicia-se o prazo. A Fazenda Pública, no entanto, goza de um benefício quanto a este aspecto. Se
o prazo prescricional para ajuizar ação contra a Fazenda Pública é interrompido, ele voltará a correr pela
metade do tempo. Ex: João sofreu um ato ilícito praticado pelo Estado em 2004. Logo, ele teria até 2009
para ajuizar a ação de indenização. Em 2008, ocorre algum fato que interrompe a prescrição (art. 202 do
CC). Isso significa que o prazo de João para ajuizar a ação será reiniciado, mas não integralmente e sim pela
metade. Dessa forma, João terá mais 2 anos e 6 meses para ajuizar a ação. Esse privilégio da Fazenda
Pública (bastante criticável) está previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.
SERVIDOR OBRIGADO A PEDIR EXONERAÇÃO POR INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA DEVERÁ SER INDENIZADO
No caso em que o servidor público foi impedido irregularmente de acumular dois cargos públicos em
razão de interpretação equivocada da Administração Pública, o Estado deverá ser condenado e, na
fixação do valor da indenização, não se deve aplicar o critério referente à teoria da perda da chance, e
sim o da efetiva extensão do dano causado, conforme o art. 944 do CC.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.308.719-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/6/2013 (Info 530).
RESPONSABILIDADE POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS
A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico
ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a Lei 8.080/90, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é
do Município, a quem compete responder em tais casos.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015 (Info 563).
PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 (CINCO) anos,
conforme previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos (regra do Código Civil), por se tratar de
norma especial, que prevalece sobre a geral.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.251.993-PR, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 12/12/2012 (recurso repetitivo)
(Info 512).
PRAZO PRESCRICIONAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO
É de 5 anos o prazo prescricional para que a vítima de um acidente de trânsito proponha ação de
indenização contra concessionária de serviço público de transporte coletivo (empresa de ônibus).
O fundamento legal para esse prazo está no art. 1º-C da Lei 9.494/97 e também no art. 14 c/c art. 27, do CDC.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.277.724-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/5/2015 (Info 563).
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RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA FAZENDA E RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL
Caso o Poder Público tenha reconhecido administrativamente o débito, o termo inicial do prazo
prescricional de 5 anos para que servidor público exija seu direito será a data desse ato de
reconhecimento.
Para o STJ, o reconhecimento do débito implica renúncia, pela Administração, ao prazo prescricional já
transcorrido.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 51.586-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012
(Info 509).
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INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado
ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.333.609-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012 (Info 507).

PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO AJUIZADA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR
Se o INSS paga pensão por morte aos dependentes do segurado que morreu em virtude de acidente de
trabalho, a autarquia poderá ajuizar ação contra o empregador pedindo o ressarcimento desses valores
(art. 120 da Lei 8.213/91).
O prazo prescricional dessa ação é de 5 anos, contados da data da concessão do benefício.
Deve-se chamar atenção para o fato de que, passados os 5 anos, haverá a prescrição do próprio fundo de
direito.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.457.646-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/10/2014 (Info 550).
COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E CABOS AÉREOS
Concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de
domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivada com o intuito de
ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão da rodovia preveja a
possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de
faixas marginais.
STJ. 1ª Seção. EREsp 985.695-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/11/2014 (Info 554).

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA
DESAPROPRIAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO ARRENDATÁRIO DE TERRA DESAPROPRIADA
A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que o arrendatário objetive ser
indenizado pelos prejuízos decorrentes da desapropriação por interesse social, para a reforma agrária, do
imóvel arrendado.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.130.124-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 4/4/2013 (Info 522).
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VALOR DA INDENIZAÇÃO
O art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 determina que o valor da indenização será calculado com base no
preço do imóvel no momento da perícia (avaliação): “no valor da indenização, que será contemporâneo
da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”
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DISPENSA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado
dispensa a do respectivo cônjuge.
A desapropriação por utilidade pública rege-se pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.
A ação de desapropriação é uma ação de natureza real, uma vez que tem por objeto (pedido) a
propriedade de um bem imóvel.
O CPC determina que, nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, tanto o réu como o seu
cônjuge devem ser citados (§ 1º do art. 10).
Essa regra não se aplica nas ações de desapropriação por utilidade pública. Se a Fazenda Pública ajuíza ação
de desapropriação por utilidade pública contra o proprietário, o seu cônjuge não precisará ser citado. Isso
porque o art. 16 do DL 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a “citação far-se-á por mandado
na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher”. Logo, não se aplica o § 1º do art.
10 do CPC considerando que esta é norma geral em relação ao art. 16 do DL 3.365/41, que é lei
específica.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.404.085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014 (Info 547).

A avaliação de que trata esse artigo é a administrativa ou a judicial? Em outras palavras, o valor da
indenização a ser paga será calculado com base no preço do imóvel no momento da avaliação
administrativa ou judicial?
No momento da avaliação judicial. Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da
indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado
pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da
avaliação administrativa.
De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada
– e não ao passado – para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista
que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode
prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório.
Logo, quando o art. 26 do DL 3.365/41 afirma que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor
do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.459.124-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/9/2014 (Info 549).
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser
excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.235.220-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
O novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) modificou o tratamento legal e passou a dizer que as
reservas florestais devem ser registradas no órgão ambiental. Apesar disso, o STJ decidiu recentemente
que o Novo Código Florestal manteve inalterada a intenção do legislador de exigir a perfeita identificação
da área de reserva legal, modificando apenas o órgão responsável pelo registro e manutenção desses
dados, não se justificando a alteração do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria.
STJ. 2ª Turma. REsp 1297128/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06/06/2013.
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DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
A limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da
propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; e naquela há, apenas,
restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer
indenização.
Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.
Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que
esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta.
A edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação
administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal,
e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1359433/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/03/2013).
TOMBAMENTO
RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL TOMBADO
A responsabilidade de reparar e conservar o imóvel tombado é do proprietário, salvo quando
demonstrado que ele não dispõe de recurso para proceder à reparação.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 176.140-BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/10/2012 (Info 507).
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DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
INDENIZAÇÃO PAGA AO PROMISSÁRIO COMPRADOR NO CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
O promissário comprador do imóvel tem direito de receber a indenização no caso deste imóvel ter sofrido
desapropriação indireta, ainda que esta promessa não esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.204.923-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/3/2012 (Info 493).

LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA
INDENIZAÇÃO
Em regra, o proprietário não tem direito à indenização por conta das limitações administrativas que
incidam sobre sua propriedade (a limitação administrativa é gratuita).
No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência reconhece o direito à indenização quando a limitação
administrativa reduzir o valor econômico do bem.
O prazo prescricional para que o proprietário busque a indenização por conta das limitações
administrativas é de 5 anos.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.317.806-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/11/2012 (Info 508).
Súmula 496-STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não
são oponíveis à União.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
DENÚNCIA ANÔNIMA
É possível a instauração de processo administrativo com base em “denúncia anônima”?
SIM. Segundo o STJ, não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em
denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por via de
consequência, ao administrador público.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1307503/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 06/08/2013.
PROVA EMPRESTADA
É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada validamente
produzida em processo criminal?
SIM. A jurisprudência do STJ e do STF são firmes no sentido de que é admitida a utilização no processo
administrativo de “prova emprestada” do inquérito policial ou do processo penal, desde que autorizada
pelo juízo criminal e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
STJ. 1ª Seção. MS 17.472/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 13/6/2012.
Este “empréstimo” da prova é permitido mesmo que o processo penal ainda não tenha transitado em
julgado?
SIM. É possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada validamente
produzida em processo criminal, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Isso porque, em regra, o resultado da sentença proferida no processo criminal não repercute
na instância administrativa, tendo em vista a independência existente entre as instâncias.
STJ. 2ª Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013 (Info 521).

Página

DEFESA TÉCNICA
Súmula Vinculante nº 5 do STF: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição.

44

UTILIZAÇÃO NO PAD DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DECRETADA NO JUÍZO CRIMINAL
É possível utilizar, em processo administrativo disciplinar, na qualidade de “prova emprestada”, a
interceptação telefônica produzida em ação penal, desde que devidamente autorizada pelo juízo criminal
e com observância das diretrizes da Lei nº 9.296/1996. (Lei de Interceptação Telefônica).
STJ. 1ª Seção. MS 16.146-DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22/5/2013. (não divulgado em Info)

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS
www.dizerodireito.com.br

Após o relatório ter sido produzido pela comissão, ele deverá ser apresentado ao servidor processado
para que este possa impugná-lo? Existe previsão na Lei nº 8.112/90 de alegações finais a serem
oferecidas pelo servidor após o relatório final ter sido concluído?
NÃO. Segundo entende o STJ, NÃO é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações
finais após o relatório final de processo administrativo disciplinar. Isso porque não existe previsão legal
nesse sentido.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013. (Info 523)
IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL POR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES
O servidor que realizou a sindicância pode também determinar a instauração de processo disciplinar,
designando a comissão processante, e, ao final dos trabalhos, aprovar o relatório final?
NÃO. O STJ decidiu que o servidor que participou das investigações na sindicância e concluiu que o
sindicado havia cometido a infração disciplinar, tanto que determinou a instauração do PAD, não pode,
posteriormente, ser a autoridade designada para aprovar o relatório final produzido pela comissão no
processo administrativo, uma vez que ele já formou seu convencimento no sentido da culpabilidade do
acusado.
STJ. 3ª Seção. MS 15.107-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 26/9/2012 (Info 505).
APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, EM PAD, PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
É possível a demissão de servidor por improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar.
Infração disciplinar grave que constitui ato de improbidade é causa de demissão do servidor, em
processo administrativo, independente de processo judicial prévio.
STJ. 3ª Seção. MS 14.140-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/9/2012 (não divulgado em Info).
SERVIDOR JÁ PUNIDO NÃO PODE SER NOVAMENTE JULGADO PARA AGRAVAR SUA PENA
Depois do servidor já ter sido punido, é possível que a Administração, com base na autotutela, anule a
sanção anteriormente cominada e aplique uma nova penalidade mais gravosa?
NÃO. A decisão administrativa que põe fim ao processo administrativo, à semelhança do que ocorre no
âmbito jurisdicional, possui a característica de ser definitiva.
Logo, o servidor público já punido administrativamente não pode ser julgado novamente para que sua
pena seja agravada mesmo que fique constatado que houve vícios no processo e que ele deveria receber
uma punição mais severa.
Assim, a anulação parcial do processo administrativo disciplinar para adequar a penalidade aplicada ao
servidor, consoante pareceres do órgão correspondente, ensejando aplicação de sanção mais grave
ofende o devido processo legal e a proibição da reformatio in pejus.
STJ. 3ª Seção. MS 10.950-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/5/2012 (não divulgado em Info).
Tal posicionamento tem por base a Súmula 19 do STF, que dispõe: “É inadmissível segunda punição de
servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”
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EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo
administrativo disciplinar não gera, por si só, qualquer nulidade no feito. O excesso de prazo só tem o
condão de macular o processo administrativo se ficar comprovado que houve fundado e evidenciado
prejuízo, pois não há falar em nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief).
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INTIMAÇÃO DO PROCESSADO
Em processo administrativo disciplinar não é considerada comunicação válida a remessa de telegrama para
o servidor público recebido por terceiro.
STJ. 3ª Seção. MS 14.016-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 29/2/2012.

STJ. 2ª Turma. RMS 33.628-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/4/2013 (Info 521).
NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Deve ser aplicada a penalidade de demissão ao servidor público federal que obtiver proveito econômico
indevido em razão do cargo, independentemente do valor auferido (no caso, eram apenas R$ 40,00). Isso
porque não incide, na esfera administrativa, o princípio da insignificância quando constatada falta
disciplinar prevista no art. 132 da Lei 8.112/1990.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 (Info 523).
PAD E DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
Deve ser aplicada a penalidade de destituição de cargo em comissão na hipótese em que se constate que
servidor não ocupante de cargo efetivo, valendo-se do cargo, tenha indicado irmão, nora, genro e
sobrinhos para contratação por empresas recebedoras de verbas públicas, ainda que não haja dano ao
erário ou proveito pecuniário e independentemente da análise de antecedentes funcionais.
STJ. 1ª Seção. MS 17.811-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/6/2013 (Info 526).
PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
Para infrações disciplinares praticadas por servidores públicos:
A regra geral do prazo prescricional para a punição administrativa de demissão é de 5 anos, nos termos
do art. 142, I da Lei nº 8.112/90, entre o conhecimento do fato e a instauração do processo
administrativo disciplinar.
Quando o servidor público comete infração disciplinar também tipificada como crime, somente se
aplicará o prazo prescricional da legislação penal se os fatos também forem apurados em ação penal.
Se não há notícia de apuração criminal, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto
no art. 142, I da Lei nº 8.112/90.
Para outras infrações administrativas apuradas pela Administração Pública:
Aplica-se o mesmo raciocínio acima exposto.
Desse modo, a pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa que
também configura crime em tese, somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a
respectiva ação penal.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.116.477-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 16/8/2012 (Info 502).
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ART. 170 DA LEI 8.112/90 É INCONSTITUCIONAL
O art. 170 da Lei nº 8.112/90 é compatível com a CF/88?
NÃO. O art. 170 da Lei nº 8.112/1990 é INCONSTITUCIONAL.
Para o STF, esse dispositivo viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, além de
atentar contra a imagem funcional do servidor.
STF. Plenário. MS 23262/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/4/2014 (Info 743).
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TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
Para que o prazo prescricional tenha início, é necessário que a irregularidade praticada pelo servidor
chegue ao conhecimento da autoridade competente para instaurar o PAD ou o prazo já se inicia caso
outras autoridades do serviço público saibam do fato?
O prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal começa a fluir na data em que a irregularidade
praticada pelo servidor tornou-se conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não,
necessariamente, pela autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar.
STJ. 1ª Seção. MS 20.162-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12/2/2014 (Info 543).

Tema muito importante!!! Pode ser cobrado na prova discursiva:
Art. 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos
assentamentos individuais do servidor.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
Não deve ser paralisado o curso de processo administrativo disciplinar apenas em função de ajuizamento
de ação penal destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados administrativamente.
As esferas administrativa e penal são independentes, não havendo falar em suspensão do processo
administrativo durante o trâmite do processo penal.
STJ. 1ª Seção. MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 (Info 523).
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS INDEPENDE DO RESULTADO DO PAD
Se o servidor público responder a processo administrativo disciplinar e for absolvido, ainda assim poderá
ser condenado a ressarcir o erário, em tomada de contas especial, pelo Tribunal de Contas da União.
STF. 1ª Turma. MS 27867 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 18/9/2012 (Info 680).
PAD É INDEPENDENTE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
As punições aplicáveis no PAD são independentes em relação às sanções determinadas na ação judicial
de improbidade administrativa, não havendo bis in idem caso o servidor seja punido nas duas esferas.
STJ. 1ª Seção. MS 15.848/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 24/04/2013.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DE PENALIDADE IMPOSTA EM PAD
Determinado servidor público federal recebeu pena de demissão em processo administrativo disciplinar
contra si instaurado. O servidorinterpôs recurso administrativo com a decisão proferida. Ocorre que,
antes mesmo de ser julgado o recurso, a Administração Pública já cessou o pagamento da remuneração
do servidor e o afastou das funções.
É possível que a sanção aplicada seja desde logo executada mesmo que ainda esteja pendente recurso
interposto no âmbito administrativo?
SIM. É possível o cumprimento imediato da penalidade imposta ao servidor logo após o julgamento do
PAD e antes do julgamento do recurso administrativo cabível.
Não há qualquer ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em PAD a
servidor público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente.
STJ. 1ª Seção. MS 19.488-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/3/2015 (Info 559).
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CONCURSOS PÚBLICOS
REQUISITOS DO CARGO DEVEM ESTAR PREVISTOS NA LEI
No caso em que lei estadual que regule a carreira de professor estabeleça, como requisito para a
admissão no cargo, apenas a apresentação de diploma em ensino superior, não é possível que o edital do
respectivo concurso exija do candidato diploma de pós-graduação.
STJ. 2ª Turma. RMS 33.478-RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/3/2013 (Info 518).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SÚMULA VINCULANTE 14 STF
A SV 14 NÃO pode ser aplicada para os casos de sindicância, que objetiva elucidar o cometimento de
infrações administrativas.
Pela simples leitura da súmula percebe-se que a sindicância não está incluída em seu texto já que não se
trata de procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.
STF. 1ª Turma. Rcl 10771 AgR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/2/2014 (Info 734).

VEDAÇÃO PARA MULHERES DEVE SER JUSTIFICADA, PROPORCIONAL E PREVISTA EM LEI
A imposição de discrímen de gênero para fins de participação em concurso público somente é compatível
com a Constituição nos excepcionais casos em que demonstradas a fundamentação proporcional e a
legalidade da imposição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
STF. 2ª Turma. RE 528684/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/9/2013 (Info 718).
NEGATIVA DE NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE DEMISSÃO ANTERIOR
Ocorre abuso de poder se a Administração Pública se nega a nomear candidato aprovado em concurso
para o exercício de cargo no serviço público estadual em virtude de anterior demissão no âmbito do
Poder Público Federal se inexistente qualquer previsão em lei ou no edital de regência do certame.
STJ. 6ª Turma. RMS 30.518-RR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/6/2012.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PREENCHIMENTO DE CARGOS POR CONCURSO INTERNO
É inconstitucional a lei estadual que prevê que determinados cargos da Administração Pública serão
preenchidos mediante concurso do qual somente participarão servidores públicos (concurso interno).
Essa espécie de “promoção interna” viola o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37,
II, da CF/88).
STF. Plenário. ADI 917/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em
6/11/2013 (Info 727).
MOMENTO PARA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE
O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de
ser comprovado no momento da inscrição no certame.
STF. 1ª Turma. ARE 840.592/CE, Min. Roberto Barroso, julgado em 23/6/2015 (Info 791).
CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO É CONSTITUCIONAL
É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de concurso público, que
limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas
os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame.
STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (Info 736).
PROVA DE TÍTULOS
As provas de títulos em concurso público para provimento de cargos públicos efetivos na Administração
Pública, em qualquer dos Poderes e em qualquer nível federativo, não podem ter natureza eliminatória.
A finalidade da prova de títulos é, unicamente, a de classificar os candidatos, sem jamais justificar sua
eliminação do certame.
STF. 1ª Turma. MS 31176/DF e MS 32074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 2/9/2014 (Info 757).
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EXAME MÉDICO ADMISSIONAL POSSUI CARÁTER ELIMINATÓRIO EM CONCURSOS PÚBLICOS FEDERAIS
O candidato a cargo público federal pode ser eliminado em exame médico admissional, ainda que a lei
que discipline a carreira não confira caráter eliminatório ao referido exame.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.414.990-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2014 (Info 538).
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VALIDADE DO TESTE PSICOTÉCNICO
É admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos se forem atendidos os seguintes
requisitos: previsão em lei, previsão no edital com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e
possibilidade de recurso.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.656-PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (I. 535).

SURDEZ UNILATERAL
O candidato com surdez unilateral NÃO tem direito a participar do concurso público nas vagas reservadas aos
deficientes. A surdez unilateral não é considerada como deficiência auditiva segundo o Decreto 3.298/99.
STJ. Corte Especial. MS 18.966-DF, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins,
julgado em 2/10/2013 (Info 535).
VISÃO MONOCULAR
A pessoa que possui visão em apenas um dos olhos (visão monocular) pode ser considerada deficiente
para fins de reserva de vaga em concurso público?
SIM. Existe um enunciado do STJ espelhando essa conclusão:
Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
A jurisprudência entende que o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação
penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação.
A eliminação nessas circunstâncias, sem o necessário trânsito em julgado da condenação, violaria o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, em regra, para que seja configurado antecedente criminal, é necessário o trânsito em julgado.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 39.580-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/2/2014 (Info 535).
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL
Viola os princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso
público ou para nomeação de candidato aprovado apenas mediante publicação do chamamento em
Diário Oficial quando passado muito tempo entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa
imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato
acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 37.227-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2012 (Info 515).
TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO E INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA
Os candidatos em concurso público NÃO têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão
física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se
houver previsão no edital permitindo essa possibilidade.
STF. Plenário. RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (Info 706).
TERMO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA ENVOLVENDO CONCURSO PÚBLICO
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança no qual se discuta
regra editalícia que tenha fundamentado eliminação em concurso público é a DATA EM QUE O
CANDIDATO TOMA CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA SUA EXCLUSÃO DO CERTAME, e
não a da publicação do edital do certame.
STJ. Corte Especial. REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (Info 545).

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE CONTRATA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM VEZ DE CONVOCAR ADVOGADOS
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Se existem candidatos aprovados para advogado da sociedade de economia mista e esta, no entanto, em
vez de convocá-los, contrata escritório de advocacia, tal contratação é ilegal, surgindo o direito subjetivo
de que sejam nomeados os aprovados.
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Segundo entende o STF, a ocupação precária por terceirização para desempenho de atribuições idênticas
às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura
ato equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, ensejando o direito à nomeação.
A competência para julgar essa ação é da Justiça do Trabalho. Isso porque essa Justiça laboral
especializada é competente para julgar não apenas as demandas relacionadas com o contrato de
trabalho já assinado, mas também para as questões que envolvam o período pré-contratual.
STF. 2ª Turma. ARE 774137 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 14/10/2014 (Info 763).
TEORIA DO FATO CONSUMADO: INAPLICABILIDADE EM CONCURSO PÚBLICO
A posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório não implica a
manutenção, em definitivo, do candidato que não atende a exigência de prévia aprovação em concurso
público (CF, art. 37, II), valor constitucional que prepondera sobre o interesse individual do candidato,
que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a
precariedade da medida judicial.
Em suma, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por
força de decisão judicial provisória posteriormente revista.
STF. Plenário. RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014 (repercussão geral) (Info 753).
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR EM CASO DE NOMEAÇÃO TARDIA
A nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial NÃO gera direito à indenização.
STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 30.054-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/2/2013
(Info 515).
Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
cargo público.
CONTROLE DE QUESTÕES DE CONCURSO PELO PODER JUDICIÁRIO
É possível que o Poder Judiciário anule questão objetiva de concurso público que foi elaborada de
maneira equivocada? É possível que seja alterada a pontuação dada ao candidato na questão sob o
argumento de que a correção feita pela banca foi inadequada?
Regra: NÃO. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos
pelo Poder Judiciário. Não é possível controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige
questões de concurso público. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.
Exceção: apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no
mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.
STF. Plenário. RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/4/2015 (repercussão geral) (Info 782).
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IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Súmula Vinculante 37-STF: Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.

50

SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA EXERCER ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DE SEU CARGO
A Administração Pública não pode, sob a simples alegação de insuficiência de servidores em determinada
unidade, designar servidor para o exercício de atribuições diversas daquelas referentes ao cargo para o
qual fora nomeado após aprovação em concurso.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.248-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/8/2013 (Info 530).

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DURANTE AS FÉRIAS
O servidor público tem direito de continuar recebendo o auxílio-alimentação mesmo durante o período
em que estiver de férias.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.360.774-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/6/2013 (Info 525).
PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR FÉRIAS NÃO GOZADAS
Se um servidor público federal passar à inatividade no serviço público, o prazo prescricional para pleitear
indenização referente a férias não gozadas por ele tem início na data da sua inatividade. Isso porque o
termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização referente a férias não gozadas inicia-se com
a impossibilidade de o servidor usufruí-las.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 255.215-BA, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/12/2012. (Info 514)
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido
de manter o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público. No entanto, as
mudanças no regime jurídico do servidor não podem reduzir a sua remuneração, considerando que o art.
37, XV, da CF/88 assegura o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
No caso concreto, os servidores de determinado órgão público tinham jornada de trabalho de 20 horas
semanais. Foi editada, então, uma Lei aumentando a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem,
contudo, majorar a remuneração paga.
O STF entendeu que a lei que alterou a jornada de trabalho não poderia ser aplicada aos servidores que,
antes de sua edição, já estivessem legitimamente subordinados à carga horária inferior. Isso porque, se
fossem obrigados a trabalhar mais sem aumento da remuneração, haveria uma redução proporcional dos
vencimentos recebidos.
Assim, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se
houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por
violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental.
STF. Plenário. ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014 (repercussão geral) (Info 762).
STF. Plenário. MS 25875/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2014 (Info 762).
INCONSTITUCIONALIDADE DA ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO
A ascensão e a transposição constituem formas inconstitucionais de provimento derivado de cargos por
violarem o princípio do concurso público.
STF. Plenário. ADI 3341/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/5/2014 (Info 748).
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO E INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90
O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 deve ser aplicado também nas hipóteses em que a pessoa foi contratada
temporariamente, nos termos do art. 37, IX da CF/88?
A 1ª Turma do STF decidiu que SIM. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos
servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a
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CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EFEITOS TRABALHISTAS
É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em
concurso público, razão pela qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao empregado
eventualmente contratado, ressalvados:
• o direito de ele receber os salários referentes ao período trabalhado; e
• o direito de ele levantar os depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).
STF. Plenário. RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014 (repercussão geral) (Info 756).

Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 705.140-RG, Rel. Min.
Teori Zavascki (STF. 1ª Turma. ARE 839606 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/11/2014).
É importante, no entanto, ressaltar que o STJ possui precedente mais antigo em sentido contrário: STJ. 1ª
Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 45.467-MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 5/3/2013 (I 518).
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GENÉRICA DEVE SER ESTENDIDA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira
ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores
inativos e pensionistas;
b) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da
publicação da EC 20/1998 e da EC 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes
da EC 41/2003;
c) com relação aos servidores que se aposentaram após a EC 41/2003, devem ser observados os
requisitos estabelecidos na regra de transição contida em seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade
integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF, redação original, para os servidores que
ingressaram no serviço público após a publicação da EC 41/2003; e
d) com relação aos servidores que tivessem ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se
aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a
incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data
de vigência da EC 41/2003.
STF. Plenário. RE 596962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
STJ. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.372.058-CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/2/2014 (I. 534).
GDASST
Súmula Vinculante 34-STF: A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho —
GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60
(sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando
tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).
STF. Plenário. Aprovada em 16/10/2014.
TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO
O teto de retribuição fixado pela EC nº 41/2003 é de eficácia imediata e todas as verbas de natureza
remuneratória recebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios devem se submeter a ele, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
A aplicação imediata da EC nº 41/2003 e a redução das remunerações acima do teto não afrontou o
princípio da irredutibilidade nem violou a garantia do direito adquirido.
Em outras palavras, com a EC nº 41/2003, quem recebia acima do teto fixado, teve a sua remuneração
reduzida para respeitar o teto. Essa redução foi legítima.
STF. Plenário. RE 609381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 2/10/2014 (Info 761).
TETO REMUNERATÓRIO E SERVIDOR QUE OCUPA DOIS CARGOS ACUMULÁVEIS
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CONCEITO DE CARGO TÉCNICO PARA OS FINS DO ART. 37, XVI, “B”, DA CF/88
A CF/88 permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI,
“b”).
Somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas
atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.
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A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois
cargos de profissionais da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados pela CF/88, não
se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.
STJ. 2ª Turma. RMS 38.682-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012 (Info 508).

Não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente
burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.
Nesse sentido, atividades de agente administrativo, descritas como atividades de nível médio, não se
enquadram no conceito constitucional.
STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em
20/5/2014 (Info 747).
EC 77/2014
Inseriu no art. 142, § 3º, VIII, a previsão expressa de que a permissão para a acumulação de
cargos/empregos de profissionais da saúde aplica-se também aos militares (art. 37, inciso XVI, “c”).
IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS SE A JORNADA SEMANAL ULTRAPASSAR 60H
É vedada a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da carga horária referente aos dois cargos
ultrapassar o limite máximo de 60 horas semanais.
No caso concreto, a servidora acumulava dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde e a
soma da carga horária semanal de ambos era superior a 60 horas. A servidora foi notificada para optar
por um dos dois cargos, tendo se mantido inerte. Diante disso, foi demitida de um deles por acumulação
ilícita de cargos públicos. A servidora impetrou mandado de segurança, mas o STJ reconheceu que a
demissão foi legal.
STJ. 1ª Seção. MS 19.336-DF, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 26/2/2014 (Info 549).
CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA FINS DE REMOÇÃO ABRANGE EMPREGADO PÚBLICO
O servidor público federal tem direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da
Administração, para acompanhar o seu cônjuge empregado de empresa pública federal que foi
deslocado para outra localidade no interesse da Administração.
O art. 36, parágrafo único, III, “a”, da Lei 8.112/1990 confere o direito ao servidor público federal de ser
removido para acompanhar o seu cônjuge SERVIDOR público que foi deslocado no interesse da
Administração.
A jurisprudência do STJ vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público
para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração Direta, mas também os que exercem suas
atividades nas entidades da Administração Indireta.
Desse modo, o disposto no referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma a possibilitar o
reconhecimento do direto de remoção também ao servidor público que pretende acompanhar seu
cônjuge empregado de empresa pública federal.
STJ. 3ª Seção. MS 14.195-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/3/2013 (Info 519).
Súmula vinculante 43-STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor
investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não
integra a carreira na qual anteriormente investido.

REMUNERAÇÕES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL E BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IR E DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
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Súmula vinculante 51-STF: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis
8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais
compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.
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Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores
estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Existem determinados servidores, especialmente aposentados, que, por terem vantagens pessoais
incorporadas em seus vencimentos (ex: quintos), “no papel”, deveriam receber mais do que o teto. Ex:
João, Desembargador aposentado, incorporou diversas gratificações pessoais ao longo de sua carreira.
Assim, a remuneração bruta de João é de R$ 50 mil, mas ele só receberá, de fato, até o valor do teto,
devendo ser ressaltado que a quantia que superar o limite constitucional não lhe será paga. O valor que,
no momento do pagamento, é descontado da remuneração total do servidor por estar superando o teto
constitucional é chamado de “abate-teto”.
O servidor público, antes de receber sua remuneração líquida, é obrigado a pagar imposto de renda e
contribuição previdenciária. Esse valor já é descontado na folha pela entidade pagadora. Assim, o
Tribunal de Justiça, antes de pagar a remuneração de um Desembargador, já desconta os valores que ele
deverá pagar de IR e contribuição previdenciária. As alíquotas do IR e da contribuição previdenciária
incidem sobre o valor da remuneração do servidor público. Ex: valor do IR = 27,5% multiplicado pela
remuneração do servidor. Em termos tributários, podemos dizer que a base de cálculo do IR e da
contribuição previdenciária é a remuneração do servidor.
Se o servidor tem uma remuneração “no papel” superior ao teto, o imposto de renda e a contribuição
previdenciária incidirão sobre essa remuneração total ou sobre a remuneração total menos o abate-teto?
Em outras palavras, a remuneração de João é 50 mil; ocorre que o teto do funcionalismo é 33 mil; João
pagará IR e CP sobre 50 mil ou sobre 33 mil?
Sobre os 33 mil. A base de cálculo para se cobrar o IR e a contribuição previdenciária é o valor da
remuneração do servidor depois de ser excluída a quantia que exceder o teto.
Como o recurso extraordinário foi julgado sob a sistemática de repercussão geral, o STF definiu, em uma
frase, a tese que será aplicada em todos os demais casos idênticos. A tese firmada foi a seguinte:
“Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal, tem-se o valor que vale como base para o Imposto de Renda e para a contribuição
previdenciária”.
STF. Plenário. RE 675978/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/4/2015 (repercussão geral) (Info 781).

Licença não remunerada para
acompanhar cônjuge
Prevista no caput e 1º do art. 84.

Licença remunerada para
acompanhar cônjuge
Prevista no art. 84, § 2º.
www.dizerodireito.com.br

Remoção para acompanhar
cônjuge
Prevista no art. 36, parágrafo
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Licença x remoção
Não se deve confundir a licença para acompanhar cônjuge (art. 84), que estudamos há pouco, com a
remoção para acompanhar cônjuge (art. 36) com. Compare:
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LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE
A Lei 8.112/90 prevê que poderá ser concedida licença ao servidor público federal para acompanhar seu
cônjuge ou companheira que foi deslocado para outro ponto do território nacional, podendo ali exercer
provisoriamente atividade compatível com seu cargo em órgão ou entidade da Administração Federal
direta, autárquica ou fundacional. Tal licença remunerada está prevista no § 2º do art. 84.
Contudo, o servidor não terá direito a essa licença remunerada se o cônjuge se mudou para outro
Município para assumir um cargo público decorrente de concurso público para o qual foi aprovado.
Em suma, a licença para o acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o § 2º do art. 84 da
Lei 8.112/1990 não se aplica aos casos de provimento originário de cargo público.
STF. 1ª Turma. MS 28620/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/9/2014 (Info 760).

Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade.
O cônjuge do servidor federal
não era servidor público, ou sua
mudança não tem relação direta
com esse vínculo que possuía
com o serviço público (ex.: se
mudou para fazer um mestrado).

Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade
A mudança do cônjuge do
servidor federal ocorreu pelo
fato de ele também ser servidor
público (de qualquer esfera) e
ter sido removido para outro
local a pedido (participou do
concurso de remoção).*

O servidor ficará sem trabalhar e O
servidor
ficará
lotado
sem receber.
provisoriamente na cidade de
seu cônjuge.
Dica: motivo “fraco” (interesse Dica: motivo “forte” (o cônjuge
alheio à Administração Pública). foi removido a pedido).*

único, III, “a”.
Ocorre
quando
o
cônjuge/companheiro
do
servidor público federal se
transfere para outra localidade
A mudança do cônjuge do
servidor federal ocorreu pelo
fato de ele também ser servidor
público (de qualquer esfera) e
ter sido removido para outro
local
no
interesse
da
Administração (remoção ex
officio).*
O servidor será removido para a
cidade de seu cônjuge (não é
algo provisório).
Dica: motivo “muito forte” (o
cônjuge foi removido de ofício).*

* Essa distinção que está destacada em cinza é polêmica, havendo decisões afirmando isso (STJ. 1ª Turma.
REsp 1438400/PA) e outras dizendo que a remoção a pedido (concurso de remoção) também poderia gerar
o direito à remoção para acompanhar cônjuge (STJ. 2ª Turma. REsp 1382425/RN).
ADICIONAL NOTURNO (ART. 75 DA LEI 8.112/90)
O adicional noturno previsto no art. 75 da Lei 8.112/1990 será devido ao servidor público federal que
preste o seu serviço em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, ainda
que o serviço seja prestado em regime de plantão.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.292.335-RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9/4/2013 (Info 519).
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CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM
Os servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física (art. 40, § 4º, III da CF/88) podem se valer destes índices para fazer a conversão do
“tempo especial” trabalhado em “tempo comum”?
NÃO. O STF afirmou que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, III da CF/88 que exista o dever
constitucional de que o Presidente da República e o Congresso Nacional editem uma lei prevendo
contagem diferenciada para quem trabalhou parte de sua vida em atividades insalubres e, ao final,
averbe (registre e some) este período de forma maior para fins de aposentadoria. Em outras palavras,
para o STF, o art. 40, § 4º, III não garante necessariamente aos servidores este direito à conversão com
contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum. O que este dispositivo garante é apenas o
direito à “aposentadoria especial” (com requisitos e critérios diferenciados).
Dessa feita, não se pode aplicar as regras de conversão do tempo especial em tempo comum previstas para os
trabalhadores em geral para os servidores públicos, considerando que a lei que vier a ser editada
regulamentando o art. 40, § 4º, III da CF/88 não estará obrigada a conceder este fator de conversão aos
servidores. Logo, não cabe mandado de injunção para que servidor público pleiteie a verificação de contagem
de prazo diferenciado de serviço exercido em condições prejudiciais à saúde e à integridade física.
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APOSENTADORIA ESPECIAL PARA SERVIDOR PÚBLICO
Súmula Vinculante 33-STF: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de
Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da
Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
STF. Plenário. Aprovada em 9/4/2014.

STF. Plenário. MI 3162 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/9/2014 (Info 758).
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (LEI 8.112/90)
A CF/88 prevê, em seu art. 40, § 1º, I, a possibilidade de os servidores públicos serem aposentados caso
se tornem total e permanentemente incapazes para o trabalho. Trata-se da chamada aposentadoria por
invalidez.
Em regra, a aposentadoria por invalidez será paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Excepcionalmente, ela será devida com proventos integrais se essa invalidez for decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.
Assim, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença
incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
O art. 41, § 1º, I, da CF/88 é bastante claro ao exigir que a lei defina as doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Logo, esse rol legal deve ser tido como exaustivo
(taxativo).
STF. Plenário. RE 656860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/8/2014 (Info 755).
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PRAZO DA AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO
O prazo para que o servidor público proponha ação contra a Administração Pública pedindo a revisão do
ato de sua aposentadoria é de 5 anos, com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
Após esse período ocorre a prescrição do próprio fundo de direito.
STJ. 1ª Seção. Pet 9.156-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014 (Info 542).
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OFICIAIS DE JUSTIÇA NÃO TÊM DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL
Aposentadoria especial é aquela cujos requisitos e critérios exigidos do beneficiário são mais favoráveis
que os estabelecidos normalmente para as demais pessoas.
A CF/88 prevê que os servidores que exerçam atividades de risco têm direito à aposentadoria especial,
segundo requisitos e condições previstas em lei complementar (art. 40, § 4º, II, “b”).
O sindicato dos Oficiais de Justiça ajuizou, no STF, mandado de injunção coletivo alegando que os oficiais
de justiça exercem atividades de risco, nos termos do art. 40, § 4º, II, da CF/88 e que, apesar disso, até
agora, não foi editada uma lei complementar nacional prevendo aposentadoria especial para eles.
Argumentou, então, que estaria havendo omissão legislativa.
O STF concordou com o pedido formulado?
NÃO. Os Oficiais de Justiça, no exercício de suas funções, até sofrem, eventualmente, exposição a
situações de risco, mas isso, por si só, não confere a eles o direito subjetivo à aposentadoria especial.
Os Oficiais de Justiça podem até, a depender do caso concreto, estar sujeitos a situações de risco,
notadamente quando no exercício de suas funções em áreas dominadas pela criminalidade, ou em locais
marcados por conflitos fundiários. No entanto, o STF entendeu que esse risco é contingente (eventual), e
não inerente ao serviço. Não se pode dizer que as funções dos Oficiais de Justiça são perigosas (isso não
está na sua essência). Elas podem ser eventualmente perigosas.
Se uma atividade é eventualmente perigosa, o legislador pode prever que os servidores que a
desempenham tenham direito à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, II, da CF/88. Se o
legislador não fizer isso, não haverá omissão de sua parte porque o texto constitucional não exige. Ex:
Oficiais de Justiça. Reconhecer ou não o direito à aposentadoria especial é uma escolha da
discricionariedade legislativa.
Se uma atividade é perigosa por sua própria natureza, o legislador tem o dever de prever que os
servidores que a desempenham terão direito à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, II, da
CF/88. Se o legislador não fizer isso, haverá omissão inconstitucional de sua parte porque o texto da
CF/88 exige. Aqui não existe discricionariedade, mas sim um dever do legislador. Ex: carreira policial.
STF. Plenário. MI 833/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em
11/6/2015 (Info 789).

PENSÃO POR MORTE E FILHO INVÁLIDO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Não se exige prova de dependência econômica para a concessão de pensão por morte a filho inválido de
servidor público federal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.440.855-PB, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/4/2014 (Info 539).
PENSÃO POR MORTE E MENOR SOB GUARDA
O menor que, na data do óbito do servidor, esteja sob a guarda deste último, tem direito à pensão
temporária até completar 21 anos de idade (art. 217, II, "b" da Lei nº 8.112/90).
Vale ressaltar que é irrelevante o fato de a guarda ser provisória ou definitiva.
STF. 1ª Turma. MS 31687 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/3/2014 (Info 738).
STF. 2ª Turma. MS 31770/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/11/2014 (Info 766).
PENSÃO POR MORTE E SURGIMENTO DE OUTRO BENEFICIÁRIO
A viúva do servidor público federal tem direito à pensão vitalícia por morte (art. 217 da Lei 8.112/90).
O filho menor de 21 anos do servidor falecido também tem direito à pensão temporária por morte.
Se o servidor deixou viúva e filho menor, o valor da pensão por morte será dividido entre eles.
No caso concreto, o servidor faleceu deixando viúva e, até então, nenhum filho conhecido. A esposa
supérstite passou a receber a pensão quando foi surpreendida por uma citação a respeito de ação de
investigação de paternidade na qual se alegava que seu marido tinha um filho não reconhecido.
Após algum tempo, a ação é julgada procedente, reconhecendo-se que realmente o menor é filho do
falecido. A partir daí, a viúva terá que dividir o valor da pensão por morte com o outro herdeiro. No
entanto, a viúva, que vinha recebendo a totalidade do benefício, não terá que pagar ao filho
posteriormente reconhecido a quota das parcelas recebidas antes da sentença de reconhecimento da
paternidade. Os valores que ela já recebeu e que pertenciam ao filho reconhecido não poderão ser
exigidas porque são verbas alimentares, recebidas de boa-fé, sendo, portanto, irrepetíveis.
STJ. 3ª Turma. REsp 990.549-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 5/6/2014 (Info 545).
PENSÃO POR MORTE, PARIDADE E INTEGRALIDADE
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 terão direito à paridade e à
integralidade?
PARIDADE
 Em regra, eles não têm direito à paridade com servidores em atividade;
 Exceção: terão direito à paridade caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC
47/2005.
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A tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral foi a seguinte:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à
paridade com servidores em atividade (artigo 7º EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição
prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (artigo 40, parágrafo 7º,
inciso I, CF).”
STF. Plenário. RE 603580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/5/2015 (repercussão geral)
(Info 786).
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INTEGRALIDADE
 Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 não possuem direito à
integralidade (CF, art. 40, § 7º, I), não havendo regra de transição para isso.

DESPEDIDA DE EMPREGADO PÚBLICO E MOTIVAÇÃO
Os servidores concursados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos não gozam da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88, salvo aqueles admitidos em período
anterior ao advento da EC nº 19/1998.
No entanto, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, a dispensa do empregado de
empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada.
A motivação do ato de dispensa tem por objetivo resguardar o empregado de uma possível quebra do
postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir.
STF. Plenário. RE 589998/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 20/3/2013 (Info 699).
SERVIDORES TEMPORÁRIOS (ART. 37, IX, DA CF/88)
É possível que, com fundamento no inciso IX, a Administração Pública contrate servidores temporários
para o exercício de atividades de caráter regular e permanente ou isso somente é permitido para
atividades de natureza temporária (eventual)?
O STF entende que o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem
concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional,
como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
STF. Plenário. ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, julgado em 25/08/2004.
STF. Plenário. ADI 3247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2014 (Info 740).

ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EMPREGO PÚBLICO COM REMUNERAÇÃO DE “CARGO” TEMPORÁRIO
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LEI QUE INSTITUA HIPÓTESES ABRANGENTES E GENÉRICAS É INCONSTITUCIONAL
O STF decidiu que a lei do ente federativo regulamentando o art. 37, IX, da CF/88 não poderá prever
hipóteses abrangentes e genéricas de contratações temporárias sem concurso público.
Além disso, essa lei deverá especificar a contingência fática que caracteriza a situação de emergência.
A Lei questionada no STF era do Município de Bertópolis/MG e dizia que seria possível a contratação
temporária para “suprir necessidades de pessoal na área do magistério”.
Os Ministros entenderam que a lei municipal permitia de forma genérica e abrangente a contratação
temporária de profissionais para a realização de atividade essencial e permanente (magistério), sem
descrever as situações excepcionais e transitórias que fundamentam esse ato, como calamidades e
exonerações em massa, por exemplo.
STF. Plenário. RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9/4/2014 (Info 742).
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Servidores temporários para o HFA, SIVAM e SIPAM
O STF declarou inconstitucionais as contratações por tempo determinado autorizadas para atender as
atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas — HFA e aquelas desenvolvidas nos projetos do
Sistema de Vigilância da Amazônia — SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia — SIPAM, previstas
no art. 2º, VI, “d” e “g”, da Lei nº 8.745/1993, com as alterações da Lei nº 9.849/1999.
Segundo o Min. Joaquim Barbosa, o inciso IX do art. 37 impõe duas limitações ao administrador público:
 limitação formal: exigência de uma lei que regulamente o tema;
 limitação material: exigência de que essa lei descreva as hipóteses em que será permitida a
contratação, o tempo máximo determinado e qual é a necessidade temporária de excepcional
interesse público que a justifica.
Essa limitação material é feita pela CF para impedir que o legislador edite normas que, disfarçadas de
situações do inciso IX, permitam burlar a regra do concurso público.
No caso dos servidores para o HFA, SIVAM e SIPAM, o STF entendeu que a Lei nº 8.745/93 não atendeu a
limitação material.
STF. Plenário. ADI 3237/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 26/3/2014.

Maria é empregada pública federal aposentada. Como se aposentou cedo e ainda está cheia de
vitalidade, ela decide que deseja continuar trabalhando e, por isso, se inscreve no processo seletivo
aberto pelo Ministério do Meio Ambiente para contratar servidores temporários.
A empregada pública aposentada poderá ser contratada e receber, ao mesmo tempo, os proventos da
aposentadoria e também a remuneração proveniente do serviço temporário?
SIM. É possível a cumulação de proventos de aposentadoria de emprego público com remuneração
proveniente de exercício de “cargo” temporário.
O § 3º do art. 118 da Lei 8.112/90 proíbe apenas a acumulação de proventos de aposentadoria com
remuneração de cargo ou emprego público efetivo.
Os servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, não estão vinculados a um cargo ou
emprego público, exercendo apenas uma função administrativa temporária (função autônoma,
justamente por não estar vinculada a cargo ou emprego).
Além disso, ainda que se considere que isso é um “cargo” público, não se trata de cargo público efetivo já
que as pessoas são selecionas mediante processo seletivo simplificado e irão exercer essa função por um
prazo determinado, não possuindo direito à estabilidade.
Em suma, não é cargo; mas mesmo que fosse, não seria cargo efetivo.
Ademais, a aposentadoria da interessada se deu pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS (ela era
empregada pública), não se lhe aplicando, portanto, o disposto no § 10 do art. 37 da CF/88, segundo o
qual “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração”. Isso porque a aposentadoria dos empregados públicos, concedida no
regime do RGPS, é disciplinada não pelo art. 40 da CF/88, mas sim pelo art. 201. Logo, não se pode
atribuir interpretação extensiva em prejuízo do empregado público aposentado pelo RGPS.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.298.503-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/4/2015 (Info 559).
COMPETÊNCIA PARA JULGAR DEMANDAS PROPOSTAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS
A Justiça competente para julgar qualquer direito relacionado à contratação do servidor nos casos do art.
37, IX, é sempre a JUSTIÇA COMUM (estadual ou federal), não importando que a lei estadual ou
municipal estabeleça o regime da CLT, uma vez que o fez de forma indevida.
STF. 2ª Turma. AI 784188 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 10/05/2011.
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RECEBIMENTO DE VALORES POR MEIO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
Se o servidor público recebe valores por força de decisão administrativa posteriormente revogada, tal
quantia poderá ser exigida de volta pela Administração Pública?
NÃO. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei
por parte da Administração Pública.
Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público, em regra, tem a justa expectativa de
que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita.
Assim, diante da ausência da comprovação da má-fé no recebimento dos valores pagos indevidamente
por erro de direito da Administração, não se pode efetuar qualquer desconto na remuneração do
servidor público, a título de reposição ao erário.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012 (recurso
repetitivo).
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ANÁLISE DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI Nº 8.745/93
Segundo decidiu o STJ, é possível nova contratação temporária, mesmo em prazo inferior a 24 meses,
uma vez que essa contratação será para outra função pública e para outro órgão sem qualquer relação de
dependência com aquele para o qual fora contratado anteriormente.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.433.037-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/2/2014 (Info 540).

RECEBIMENTO DOS VALORES POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL
Se o servidor público recebe valores por força de decisão judicial posteriormente revogada, tal quantia
poderá ser exigida pela Administração Pública?
SIM. É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração Pública
a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente revogada.
O STJ entende que, neste caso, não se pode falar em boa-fé do servidor, considerando que ele sabia que
poderia haver alteração da decisão que tinha caráter precário (provisório).
STJ. 1ª Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.
O servidor público recebe valores por sentença judicial transitada em julgado. Posteriormente, esta
sentença é desconstituída em ação rescisória. O servidor deverá devolver as quantias percebidas?
NÃO. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não é devida a restituição dos
valores que, por força de decisão transitada em julgado, foram recebidos de boa-fé, ainda que
posteriormente tal decisão tenha sido desconstituída em ação rescisória (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp
2.447/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 17/04/2012).
O entendimento consolidado segundo o qual é legítimo o desconto de valores pagos em razão do
cumprimento de decisão judicial precária, posteriormente revogada, não tem aplicação neste caso
porque aqui o pagamento decorreu de sentença judicial definitiva, que só depois foi desconstituída em
ação rescisória.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 463.279/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 02/09/2014.
SITUAÇÃO
I — Servidor recebe por decisão ADMINISTRATIVA depois revogada
II — Servidor recebe por decisão JUDICIAL não definitiva depois reformada
III — Servidor recebe por sentença TRANSITADA EM JULGADO e que
posteriormente é rescindida

TERÁ QUE DEVOLVER?
NÃO
SIM
NÃO
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NOÇÕES GERAIS
ILEGALIDADE X IMPROBIDADE
Toda conduta ilegal é um ato de improbidade administrativa?
NÃO. Conforme explica o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, a distinção entre conduta ilegal e conduta
ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga.
A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo o
seu significado.
A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, atuando com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente praticar um ato ilegal, ele terá cometido um ato
ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
A confusão entre os dois conceitos existe porque o art. 11 da Lei nº 8.429/92 prevê como ato de
improbidade qualquer conduta que ofenda os princípios da Administração Pública, entre os quais se
inscreve o da legalidade (art. 37 da CF). Mas isso não significa, repito, que toda ilegalidade é ímproba.
A conduta do agente não pode ser considerada ímproba analisando-se a questão apenas do ponto de
vista objetivo, o que iria gerar a responsabilidade objetiva.
Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, corre-se o risco de adotar-se a
responsabilidade objetiva.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014 (Info 540).
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

SUJEITOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
TERCEIRO
O que é o “terceiro” para fins de improbidade administrativa?
Terceiro é a pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo agente público, induziu ou concorreu para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficiou direta ou indiretamente.
Desse modo, o papel do terceiro no ato de improbidade pode ser o de:
 induzir (instigar, estimular) o agente público a praticar o ato de improbidade;
 concorrer para o ato de improbidade (auxiliar o agente público a praticar);
 ser beneficiário do ato de improbidade (obter vantagem direta ou indireta).
O “terceiro” pode ser uma pessoa jurídica?
SIM. Apesar de existirem vozes em sentido contrário (ex.: Carvalho Filho), prevalece que “as pessoas
jurídicas que participem ou se beneficiem dos atos de improbidade sujeitam-se à Lei 8.429/1992” (STJ. REsp
1.122.177/MT, DJE 27/04/2011).
IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO APENAS CONTRA O TERCEIRO
É possível imaginar que exista ato de improbidade com a atuação apenas do “terceiro” (sem a
participação de um agente público)? É possível que, em uma ação de improbidade administrativa, o
terceiro figure sozinho como réu?
NÃO. Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/92 é indispensável que seja
identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade.
Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (Info 535).
O AGENTE PÚBLICO DEVE TER PRATICADO O ATO NESSA QUALIDADE
Não comete ato de improbidade administrativa o médico que cobra honorários por procedimento
realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o
atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde.
Em outras palavras, médico de hospital conveniado com o SUS que cobra do paciente por uma cirurgia
que já foi paga pelo plano de saúde não pratica improbidade administrativa.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.414.669-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 537).
ELEMENTO SUBJETIVO
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AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA AGENTES POLÍTICOS É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA
Para o STJ, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias,
ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de
responsabilidade.
STJ. Corte Especial. AgRg na Rcl 12.514-MT, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 16/9/2013 (Info 527).
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Critério objetivo
Critério subjetivo
Art. 9º — Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito Exige DOLO
do agente público
Art. 10 — Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário
Pode ser DOLO ou, no
mínimo, CULPA
Art. 11 — Atos de improbidade que atentam contra princípios da Exige DOLO
administração pública

COMPETÊNCIA PARA JULGAR IMPROBIDADE E VERBAS TRANSFERIDAS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO
De quem será a competência para julgar ação de improbidade em caso de desvio de verbas transferidas
pela União ao Município por meio de convênio?
• Se, pelas regras do convênio, a verba transferida deve ser incorporada ao patrimônio municipal, a
competência para a ação será da Justiça Estadual (Súmula 209-STJ).
• Ao contrário, se o convênio prevê que a verba transferida não é incorporada ao patrimônio municipal,
ficando sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, a competência para a ação será da Justiça
Federal (Súmula 208-STJ).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.391.212-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014 (Info 546).

PROCEDIMENTO
PETIÇÃO INICIAL
A petição inicial na ação por ato de improbidade administrativa, além dos requisitos do art. 282 do CPC,
deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato
de improbidade. Assim, diz-se que a ação de improbidade administrativa, além das condições genéricas da
ação, exige ainda a presença da justa causa (STJ. 1ª Turma. REsp 952.351-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 4/10/2012).
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, existindo meros indícios de cometimento de atos
enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo
juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro
societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (AgRg no REsp 1.317.127-ES).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min.
Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014 (Info 547).
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A indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira?
NÃO. A 1ª Turma do STJ decidiu que os valores investidos em aplicações financeiras cuja origem remonte
a verbas trabalhistas não podem ser objeto de medida de indisponibilidade em sede de ação de
improbidade administrativa. Isso porque a aplicação financeira das verbas trabalhistas não implica a
perda da natureza salarial destas, uma vez que o seu uso pelo empregado ou trabalhador é uma defesa
contra a inflação e os infortúnios.
Desse modo, é possível a indisponibilidade do rendimento da aplicação, mas o estoque de capital
investido, de natureza salarial, é impenhorável.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.164.037-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 20/2/2014 (Info 539).
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INDISPONIBILIDADE DE BENS
A indisponibilidade pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis?
NÃO. Segundo decidiu o STJ, as verbas absolutamente impenhoráveis não podem ser objeto da medida de
indisponibilidade na ação de improbidade administrativa. Isso porque, sendo elas impenhoráveis, não
poderão assegurar uma futura execução (STJ. 1ª Turma. REsp 1164037/RS, Rel. p/ Ac. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 20/02/2014).
Vale ressaltar que esse entendimento acima exposto (REsp 1164037/RS) é contraditório com julgados do STJ
que afirmam que é possível que a indisponibilidade recaia sobre bem de família, por exemplo, que, como se
sabe, é impenhorável (REsp 1204794/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/05/2013).
Melhor posição para concursos: a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do
patrimônio do acusado, excluídos, contudo, os bens impenhoráveis.

Ex.: o trabalhador recebeu R$ 100 mil de rescisão trabalhista (verba de natureza trabalhista). Após alguns
meses investidos, o dinheiro aplicado está em R$ 110 mil. Desse modo, em tese, é possível que seja feita a
indisponibilidade de apenas R$ 10 mil (rendimento da aplicação).
PREFEITO QUE PRATICA ASSÉDIO MORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO
O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho — sarcasmo, crítica, zombaria e trote —,
é campanha de terror psicológico pela rejeição.
A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em
razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir
deliberadamente em prejuízo de alguém.
STJ. 2ª Turma. REsp 1286466/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/09/2013.
PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL QUE NÃO TENHA FINS EDUCACIONAIS, INFORMATIVOS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL
Configura ato de improbidade administrativa a propaganda ou campanha publicitária que tem por
objetivo promover favorecimento pessoal, de terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização
indevida da máquina pública.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 496.566/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/05/2014. Não
divulgado em Info)
PREFEITO QUE INTERCEDE JUNTO AO DELEGADO PARA QUE ESTE LIBERE TEMPORARIAMENTE UM PRESO PARA COMPARECER
AO ENTERRO DE SUA AVÓ

Não configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para
comparecimento em enterro de sua avó, uma vez que não está presente o dolo, ou seja, a manifesta
vontade, omissiva ou comissiva, de violar princípio constitucional regulador da Administração Pública.
A conduta do agente, apesar de ilegal, teve um fim até mesmo humanitário, pois conduziu-se no sentido
de liberar provisoriamente o preso para que este pudesse comparecer ao enterro de sua avó, não
consistindo, portanto, em ato de improbidade, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o
dolo.
STJ. 1ª Turma. REsp 1414933/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/11/2013.
AUSÊNCIA DOLOSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da
Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples atraso na entrega das contas, sem que exista dolo
na espécie, não configura ato de improbidade.
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.382.436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013. Info 529)
Assim, se o Prefeito não presta contas e fica provado que assim agiu com dolo ou má-fé ele poderá ser
condenado por improbidade administrativa.
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VÍNCULO
PRAZO
INÍCIO DA CONTAGEM
TEMPORÁRIO
(detentores
de
mandato, cargo em comissão,
5 anos
Primeiro dia após o fim do vínculo
função de confiança)
PERMANENTE (ocupantes de cargo O prazo e a o início da contagem serão os mesmos que são
efetivo ou de emprego público)
previstos no estatuto do servidor para prescrição de faltas
disciplinares puníveis com demissão (ex.: na Lei 8.112/90, salvo se
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PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional irá variar de acordo com a natureza do vínculo do agente público:

a infração administrativa for também crime, o prazo é de 5 anos,
contado da data em que o fato se tornou conhecido, mas leis
estaduais/municipais podem trazer regra diferente).
Qual é o prazo prescricional das ações com relação aos particulares (chamados pela lei de “terceiros”)?
A Lei nº 8.429/92 não tratou sobre o tema. A doutrina majoritária defende que o prazo deverá ser o mesmo
previsto para o agente público que praticou, em conjunto, o ato de improbidade administrativa. É a posição
de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Essa parece ser também a posição do STJ:
(...) Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide também a norma do art.
23 da Lei nº 8.429/1992 para efeito de aferição do termo inicial do prazo prescricional. (...)"
STJ. 2ª Turma. REsp 1156519/RO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/06/2013.
O prazo prescricional é interrompido com a propositura da ação ou com a citação do réu?
Com a simples propositura. Segundo o STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa,
interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo
de 5 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança, ainda que a citação do réu seja efetivada após esse prazo.
Assim, se a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual demora na citação do
réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora.
Existe prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa? Ex.: se, depois de ajuizada a ação, a
sentença demorar mais que 5 anos para ser prolatada, poderemos considerar que houve prescrição?
NÃO. O art. 23 da Lei nº 8.429/92 regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade
administrativa. Logo, não haverá prescrição se a ação foi ajuizada no prazo, tendo demorado, contudo,
mais que 5 anos do ajuizamento para ser julgada (STJ. 2ª Turma. REsp 1.289.993/RO, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 19/09/2013).
Ressarcimento ao erário: imprescritível
Para aqueles que praticaram atos de improbidade administrativa existe uma sanção que é imprescritível: o
ressarcimento ao erário. Foi a própria CF/88 quem determinou que essa sanção não estivesse sujeita à
prescrição e pudesse ser buscada a qualquer momento. Isso está previsto nos §§ 4º e 5º do art. 37.
NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O ART. 19 DA LACP
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não
está sujeita ao reexame necessário previsto no art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/9/2014 (Info 546).
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, prestadoras de
atividades de interesse público e que, por terem preenchido determinados requisitos previstos na Lei
9.637/98, recebem a qualificação de “organização social”.

64

REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
As penalidades aplicadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa podem ser
revistas em recurso especial desde que esteja patente a violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
O STJ entende que isso não configura reexame de prova, não encontrando óbice na Súmula 7 da Corte (A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.215.121-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/8/2014 (Info 549).
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A pessoa jurídica, depois de obter esse título de “organização social”, poderá celebrar com o Poder
Público um instrumento chamado de “contrato de gestão” por meio do qual receberá incentivos públicos
para continuar realizando suas atividades.
Foi ajuizada uma ADI contra diversos dispositivos da Lei 9.637/98 e também contra o art. 24, XXIV, da Lei
8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de organizações sociais.
O Plenário do STF não declarou os dispositivos inconstitucionais, mas deu interpretação conforme a
Constituição para deixar explícitas as seguintes conclusões:
a) o procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva
e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros
fixados em abstrato segundo o disposto no art. 20 da Lei 9.637/98;
b) a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com
observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
c) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de
permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) são válidas, mas devem ser conduzidas
de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF;
d) a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e
impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento
próprio a ser editado por cada entidade; e
e) qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da
União, da aplicação de verbas públicas deve ser afastada.
STF. Plenário. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 15 e
16/4/2015 (Info 781).
PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
As guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito?
SIM. As guardas municipais, desde que autorizadas por lei municipal, têm competência para fiscalizar o
trânsito, lavrar auto de infração de trânsito e impor multas.
O STF definiu a tese de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de
polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas (ex:
multas de trânsito).
STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso,
julgado em 6/8/2015 (Info 793).

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E LEI 5.292/67 (MFDV)
www.dizerodireito.com.br
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REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO
É legal a exigência feita por universidade, com base em resolução por ela editada, de prévia aprovação
em processo seletivo como condição para apreciar pedido de revalidação de diploma obtido em
instituição de ensino estrangeira.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.349.445-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/5/2013 (Info 520).
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DIREITO EDUCACIONAL
MUDANÇA DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO E RESERVA DE VAGA EM UNIVERSIDADE
Servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício têm direito à matrícula em instituição de
ensino superior do local de destino, desde que observado o requisito da congeneridade em relação à
instituição de origem, salvo se não houver curso correspondente em estabelecimento congênere no local
da nova residência ou em suas imediações, hipótese em que deve ser assegurada a matrícula em
instituição não congênere.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.335.562–RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 6/11/2012 (Info 508).

Estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária dispensados por excesso de contingente e
que se formaram antes da entrada em vigor da Lei n. 12.336/2010, NÃO ESTÃO sujeitos à prestação do
serviço militar obrigatório após o término do curso.
Se a pessoa foi dispensada por excesso de contingente antes da Lei n. 12.336/2010, mas concluiu o curso
após esta nova Lei, ela poderá ser convocada para o serviço militar obrigatório.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1186513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
12/12/2012.
AGREGAÇÃO DO MILITAR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O militar aprovado em concurso público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão de
curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.470.618-RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/10/2014 (Info 551).
REFORMA DE MILITAR INCAPACITADO
O militar considerado incapaz total e permanentemente para qualquer trabalho faz jus à reforma na
mesma graduação, mas com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir na ativa.
STJ. 6ª Turma. RMS 28.470-AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1°/3/2012 (Info 492).
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO
É ilegal a conduta das Forças Armadas de condicionar o deferimento do licenciamento do serviço ativo
formulado por militar ao prévio pagamento de valor indenizatório gasto com a sua preparação e
formação.
STJ. 3ª Seção. MS 14.830-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/3/2012 (Info 493).
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RESPONSABILIDADE PELOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS
Súmula 514-STJ: A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas
vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive
para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA EM JUÍZO
O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos. Isso
porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo ser aplicado o art. 7º, XXIX, da CF/88.
Antes, entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos.
Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF, por razões de segurança jurídica, modulou os
efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale a partir deste julgado
do Supremo.
O art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30
anos, foram julgados inconstitucionais.
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FGTS
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO PERMITE A LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO FGTS
O art. 20, inc. III, da Lei 8.036⁄90 permite a liberação do saldo da conta fundiária quando o trabalhador
permanecer, por 3 anos ininterruptos, “fora do regime do FGTS”.
O empregado nomeado para cargo em comissão fica com seu contrato de trabalho suspenso, sem
receber remuneração e sem depósitos no FGTS. Apesar disso, não se pode dizer que ele esteja “fora do
regime do FGTS” porque seu contrato de trabalho permanece válido.
Por essa razão, a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de nomeação em cargo em comissão
não autoriza o levantamento do saldo da conta vinculada ao FGTS com base no art. 20, VIII, da Lei
8.036/1990.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.419.112-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 24/9/2014 (recurso repetitivo) (Info 548).

STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).
Qual é o prazo prescricional para que os empregados e tomadores de serviços
cobrem os valores devidos referentes ao FGTS?
Antes da decisão no ARE 709212/DF

ATUALMENTE

30 anos

5 anos

Fundamento: art. 23, § 5º da Lei 8.036/90.

Fundamento: art. 7º, XXIX, da CF/88.

NÃO SE APLICA A TAXA PROGRESSIVA DE JUROS ÀS CONTAS DO FGTS DE TRABALHADORES AVULSOS
Não se aplica a taxa progressiva de juros às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados
como avulsos. Isso porque o trabalhador avulso não preenche os requisitos legais para tanto.
Com efeito, a legislação de regência, desde a criação do fundo, prevê que a taxa progressiva de juros
estaria condicionada à existência de vínculo empregatício, inclusive impondo percentuais diversos a
depender do tempo de permanência na mesma empresa.
Por definição legal, inserta no art. 9º, VI, do Decreto 3.048/1999, trabalhador avulso é "aquele que,
sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim considerados".
STJ. 1ª Seção. REsp 1.349.059-SP, Min. Og Fernandes, julgado em 26/3/2014 (recurso repetitivo) (I. 546).

GRUPO II
(32 questões)

D5 - DIREITO INTERNACIONAL
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Pedido de extradição formulado com base em terrorismo
O terrorismo não é tipificado como crime pela legislação brasileira, não sendo válido o art. 20 da Lei
7.170/83 para criminalizar essa conduta.
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Legitimidade da INTERPOL para requerer prisão cautelar para fins de extradição
A Interpol tem legitimidade para requerer, no Brasil, prisão cautelar para fins de extradição.
O Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80) foi recentemente alterado pela Lei 12.878/2013 e passou a
prever expressamente que o pedido de prisão cautelar pode ser apresentado ao Ministério da Justiça
pela Interpol, desde que exista ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro (art. 83, § 2º).
Um dos requisitos para que o Brasil conceda a extradição é a chamada “dupla tipicidade”, ou seja, que o
fato seja considerado crime no Estado estrangeiro de origem e também aqui no Brasil (art. 77 do Estatuto
do Estrangeiro). Se na data em que foi praticado (2011, p. ex.), o fato era considerado crime apenas no
país estrangeiro (não sendo delito no Brasil), não caberá a extradição mesmo que, posteriormente, ou
seja, em 2012 (p. ex.), ele tenha se tornado crime também aqui em nosso país. Resumindo: a dupla
tipicidade deve ser analisada no momento da prática do crime (e não no instante do requerimento).
O tratado bilateral de extradição é qualificado como lei especial em face da legislação doméstica nacional, o
que lhe atribui precedência jurídica sobre o Estatuto do Estrangeiro em hipóteses de omissão ou antinomia.
STF. 2ª Turma. PPE 732 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 11/11/2014 (Info 767).

Logo, não é cabível que seja concedida extradição de um estrangeiro que praticou crime de terrorismo no
Estado de origem, considerando que, pelo fato de o Brasil não ter definido esse crime, não estará
presente o requisito da dupla tipicidade.
Vale ressaltar que, mesmo o Brasil não prevendo o crime de terrorismo, seria possível, em tese, que a
extradição fosse concedida se o Estado requerente tivesse demonstrado que os atos terroristas
praticados pelo réu amoldavam-se em outros tipos penais em nosso país (exs: homicídio, incêndio etc.).
Isso porque a dupla tipicidade não é analisada sob o ponto de vista do “nomen juris”, ou seja, do “nome
do crime”. O que importa é que aquela conduta seja punida no país de origem e aqui, sendo irrelevantes
as diferenças terminológicas. No entanto, no caso concreto, o pedido feito pelo Estado estrangeiro
estava instruído de forma insuficiente.
STF. 2ª Turma. PPE 730/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16/12/2014 (Info 772).
Não é possível conceder a extradição se o crime está prescrito no Brasil
O Governo da Itália pediu a extradição de nacional italiano que está no Brasil em virtude de ele ter sido
condenado por crimes de falência fraudulenta naquele país.
O STF negou o pedido já que houve a prescrição da pretensão executória da pena do referido delito
segundo a lei brasileira.
Em outras palavras, estando o crime prescrito, não é possível conceder a extradição por faltar o requisito
da dupla tipicidade (art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro).
STF. 2ª Turma. Ext 1324/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/4/2015 (Info 780).
Crime tributário, ausência de constituição definitiva e extradição
Se o estrangeiro está respondendo a ação penal por crime tributário no exterior, ele poderá ser
extraditado mesmo que ainda não tenha havido a constituição do crédito tributário no país requerente.
O que se exige, para o reconhecimento do pedido, é que o fato seja típico em ambos os países, não sendo
necessário que o Estado requerente siga as mesmas regras fazendárias existentes no Brasil.
STF. 2ª Turma. Ext 1222/República Federal da Alemanha, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 20/8/2013 (I. 716).
Imunidade de jurisdição e ONU/PNUD
A Organização das Nações Unidas – ONU e sua agência Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD possuem imunidade de jurisdição e de execução, abrangendo, inclusive, as
causas trabalhistas.
STF. Plenário. RE 597368/MT, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 15/5/2013;
RE 578543/MT, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 15/5/2013 (Info 706).
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Homologação de sentença estrangeira
É possível a homologação de sentença estrangeira de divórcio, ainda que não exista prova de seu trânsito em
julgado, na hipótese em que, preenchidos os demais requisitos, tenha sido comprovado que a parte requerida
foi a autora da ação de divórcio e que o provimento judicial a ser homologado teve caráter consensual.
Isso porque quando a sentença a ser homologada tratar de divórcio consensual, será possível inferir a
característica de trânsito em julgado.
STJ. Corte Especial. SEC 7.746-US, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/5/2013 (Info 521).

68

Convenção da Haia
Não se deve ordenar o retorno ao país de origem de criança que fora retida ilicitamente no Brasil por sua
genitora na hipótese em que, entre a transferência da criança e a data do início do processo para sua
restituição, tenha decorrido mais de um ano e, além disso, tenha sido demonstrado, por meio de
avaliação psicológica, que a criança já estaria integrada ao novo meio em que vive e que uma mudança
de domicílio poderia causar malefícios ao seu desenvolvimento.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.293.800-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 28/5/2013 (Info 524).

Peculiaridade da sentença estrangeira que trate sobre guarda e alimentos
A sentença estrangeira — ainda que preencha adequadamente os requisitos indispensáveis à sua
homologação, previstos no art. 5° da Resolução 9/2005 do RISTJ — não pode ser homologada na parte em
que verse sobre guarda ou alimentos quando já exista decisão do Judiciário Brasileiro acerca do mesmo
assunto, mesmo que esta decisão tenha sido proferida em caráter provisório e após o trânsito em julgado
daquela.
Como visto acima, o fato de já ter sido proferida uma sentença estrangeira tratando sobre guarda e
alimentos, não impede que a questão seja reapreciada pela Justiça brasileira, considerando que esses
temas (guarda e alimentos) são relações de caráter continuativo, ou seja, que variam de acordo com a
situação do momento (ex: no dia de ontem, era melhor que a guarda estivesse com o pai, o que não
significa necessariamente que hoje isso continue sendo verdadeiro).
Na presente situação, como já há uma decisão do Poder Judiciário brasileiro em sentido contrário à
sentença estrangeira, se esta fosse homologada nesta parte (guarda) haveria uma ofensa à soberania da
jurisdição nacional.
Logo, no caso concreto, a sentença estrangeira poderá ser homologada no capítulo que trata sobre o
divórcio, mas não no que se refere à guarda.
STJ. Corte Especial. SEC 6.485-EX, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 03/09/2014 (Info 548).
Execução fiscal proposta contra estado-estrangeiro
Os Estados estrangeiros gozam de imunidade tributária. Em virtude disso, em regra, não pagam impostos
nem taxas no Brasil.
Essa imunidade tributária não abrange taxas que são cobradas por conta de serviços individualizados e
específicos que sejam prestados ao Estado estrangeiro. Sendo esse o caso, o país estrangeiro terá que
pagar o valor da taxa, não gozando de isenção.
Com base nesse entendimento, o Município não pode cobrar IPTU de Estado estrangeiro, mas poderá
exigir o pagamento de taxa de coleta domiciliar de lixo.
Os Estados estrangeiros gozam também de imunidade de execução, ou seja, possuem a garantia de que
os seus bens não serão expropriados, isto é, não serão tomados à força para pagamento de suas dívidas.
Vale ressaltar, no entanto, que a imunidade de execução pode ser renunciada. Assim, antes de se extinguir a
execução fiscal para a cobrança de taxa decorrente de prestação de serviço individualizado e específico, devese cientificar o Estado estrangeiro executado, para lhe oportunizar eventual renúncia à imunidade.
STJ. 2ª Turma. RO 138-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/2/2014 (Info 538).

Expulsão
O estrangeiro expulso do Brasil não tem direito de reingressar se o processo de expulsão obedeceu às
normas previstas no Decreto 66.689/1970 e o estrangeiro não apresentou defesa capaz de desfazer o
conceito de pessoa “nociva e perigosa” a ele imputado.
STF. 1ª Turma. HC 119773/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014 (Info 761).

EXPULSÃO

EXTRADIÇÃO

O Estado manda embora um
estrangeiro que entrou ou
permaneceu no Brasil de
forma irregular.

O Estado manda embora um
estrangeiro
que
tem
comportamento nocivo ou
inconveniente aos interesses
nacionais.

O Estado entrega a outro
país um indivíduo que
cometeu um crime que é
punido segundo as leis
daquele país (e também do
Brasil) a fim de que lá ele
seja processado ou cumpra a
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ENTREGA
(surrender ou remise)
O Estado entrega um
estrangeiro
ou
mesmo
brasileiro para que seja
julgado pelo Tribunal Penal
Internacional (TPI), sediado
em Haia (Holanda). Previsto
no Estatuto de Roma.

Página

DEPORTAÇÃO

69

Deportação, expulsão, extradição e entrega: diferenças
Nas provas, costuma-se cobrar as diferenças entre os seguintes institutos:

pena por esse ilícito.

Ex.s: passaporte
visto vencido etc.

vencido,

Ex.: o estrangeiro praticou
um crime aqui no Brasil.

Ex.: um cidadão dos EUA lá
comete um crime e foge para
o Brasil.

É ato de ofício do Brasil.

É ato de ofício do Brasil.

É ato de competência do
Departamento de Polícia
Federal.

É ato de competência do
Presidente da República,
podendo ser delegado ao
Ministro da Justiça.

O deportado é mandado
para o país de sua
nacionalidade
ou
procedência, ou para outro que
aceite recebê-lo.
O
deportado
poderá
reingressar no Brasil se
obtiver todos os documentos
necessários e ressarcir o
Tesouro pelas despesas com
a sua deportação, além de
pagar a multa devida.

O expulso é mandado para o
país de sua nacionalidade ou
procedência, ou para outro que
aceite recebê-lo.

Depende de pedido formulado
pelo outro país.
O pedido de extradição feito
por Estado estrangeiro é
examinado
pelo
STF.
Autorizado
o
pleito
extradicional pelo STF, cabe
ao Presidente da República
decidir,
de
forma
discricionária,
sobre
a
entrega,
ou
não,
do
extraditando ao governo
requerente.
A pessoa extraditada é
mandada para o país que
requereu a extradição.

O
estrangeiro
somente
poderá retornar ao Brasil se
o decreto que o expulsou for
revogado por outro decreto.

Segundo o entendimento do
Ministério da Justiça, nada
impede o retorno ao Brasil
de
estrangeiro
já
extraditado,
após
o
cumprimento da pendência
com a Justiça do país
requerente, desde que não
haja também sido expulso do
território nacional.

Entrega é diferente de
extradição. Extradição ocorre
entre dois países soberanos.
A entrega é a remessa para
um órgão supranacional (o
TPI).
Ex.:
indivíduo
praticou
genocídio, crime de guerra,
de agressão ou crime contra
a humanidade.
Depende de pedido do TPI.
Os demais temas sobre a
entrega para o TPI ainda
estão em discussão, sendo o
mais importante deles o
seguinte:
É possível a entrega de um
brasileiro nato para ser
julgado pelo TPI?
1ª) SIM. A entrega de um
nacional brasileiro não fere a
CF/88 (art. 5º, LI) porque a
entrega se dá ao TPI e não a
um
Estado
estrangeiro.
Desse modo, a entrega é
diferente de extradição. O
que a CF veda é a extradição
de brasileiros natos (Valério
Mazzuoli).
2ª)
NÃO.
Apesar
da
“diferença técnica”, formal,
portanto, entre os institutos,
parece
evidente
que,
materialmente,
ambos
implicam o mesmo tipo e
grau de constrangimento à
liberdade individual (Paulo
Queiroz).
Prevalece a 1ª corrente.

Obs.1: a falsificação de passaporte ou visto configura uma irregularidade no ingresso ou permanência do
estrangeiro. No entanto, para a lei brasileira, trata-se de ato tão grave que enseja a expulsão (e não mera
deportação). (PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 2. ed.,
Salvador: Juspodivm, 2010, p. 261).
Obs.2: o estrangeiro que tem cônjuge ou filho brasileiro pode ser extraditado?
SIM. Súmula 421-STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira
ou ter filho brasileiro.
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Factoring não é instituição financeira
As empresas de factoring NÃO são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de
fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou
captação de recursos de terceiros.
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D6 - DIREITO EMPRESARIAL

Uma sociedade empresária que contrata os serviços de uma factoring não pode ser considerada
consumidora porque não é destinatária final do serviço e, tampouco se insere em situação de
vulnerabilidade, já que não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal.
Logo, não há relação de consumo no contrato entre uma sociedade empresária e a factoring.
STJ. 4ª Turma. REsp 938.979-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/6/2012.
Juros limitados a 12% ao ano
As empresas de “factoring” não se enquadram no conceito de instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios estão limitados em 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura.
STJ. 4ª Turma. REsp 1048341/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/02/2009.
Faturizada responde caso o título cedido à faturizadora seja inexistente
A faturizadora tem direito de regresso contra a faturizada que, por contrato de factoring vinculado a nota
promissória, tenha cedido duplicatas sem causa subjacente.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.289.995-PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/2/2014 (Info 535).
Súmula 475-STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por
endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
Súmula 476-STJ: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos
decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
Responsabilidade pela baixa após o pagamento
Após o pagamento do título protestado, o credor que foi pago tem a responsabilidade de retirar o
protesto lavrado?
NÃO. Após a quitação da dívida, incumbe ao DEVEDOR, providenciar o cancelamento do protesto, salvo
se foi combinado o contrário entre ele e o credor.
No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento
de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da
dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 (recurso repetitivo)
(Info 548).
O simples apontamento do título, sem o efetivo registro do protesto, ainda que de forma indevida, é
incapaz de gerar dano moral a quem quer que seja.
O dano moral somente ocorrerá se o protesto indevido for efetivado, ou seja, se, após 3 dias da
intimação, não houver pagamento ou sustação, ocasião em que o protesto será lavrado.
Apenas com a efetivação do protesto, este é registrado e se torna público, trazendo efeitos negativos à
pessoa protestada, que será, inclusive, incluída nos cadastros negativos de crédito.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.005.752-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/6/2012.
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Ação monitória fundada em cheque prescrito e dispensabilidade da menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula
Súmula 531-STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
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É cabível a indenização por danos morais pela instituição financeira quando o cheque apresentado fora
do prazo legal e já prescrito é devolvido sob o argumento de insuficiência de fundos.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.353-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 16/10/2012.

Súmula 503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
Súmula 504-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
O cheque pós-datado amplia o prazo de apresentação? Ex: o cheque foi emitido dia 01/07, mas ficou
combinado que ele só seria apresentado dia 01/09. Em suma, no caso de cheque pós-datado (prédatado), a partir de quando é contado o prazo de apresentação?
NÃO. A pós-datação do cheque não modifica o prazo de apresentação nem o prazo de prescrição do
título. Assim, mesmo em caso de cheque pós-datado, o prazo para apresentação deve ser contado a
partir da data da emissão, não importando o dia futuro combinado com o beneficiário.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.124.709-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 528).
O STJ considera válida a duplicata virtual.
As duplicatas virtuais, emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica, podem ser
protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o
ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual devidamente acompanhados dos
instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação
dos serviços suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos
executivos extrajudiciais.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.024.691-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgados em 22/8/2012.
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Súmula 530-STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
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Não cancelamento do protesto pela prescrição do título cambial
João não pagou uma nota promissória que emitiu em favor da empresa “XX”. Diante disso, a empresa
levou a nota promissória a protesto no Tabelionato de Protesto. Quatro anos depois, a empresa ajuizou
execução de título extrajudicial contra João cobrando o valor estampado na nota promissória. A
execução, contudo, foi extinta porque o juiz constatou que houve prescrição da ação executiva. João
ajuizou ação de cancelamento do protesto, alegando que, como houve a prescrição da execução, deveria
automaticamente ocorrer o cancelamento do protesto realizado. A tese de João está correta?
NÃO. A prescrição da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento automático de
anterior protesto regularmente lavrado e registrado.
A validade do protesto não está diretamente relacionada com a exequibilidade do título ou de outro
documento de dívida, mas sim com a inadimplência e o descumprimento da obrigação representada
nestes papéis.
A inadimplência e o descumprimento não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não
quitado. Em outras palavras, o devedor continua sendo inadimplente, apesar de o título não poder mais
ser cobrado mediante execução. Então, não pode o protesto ser cancelado simplesmente pelo fato de ele
não poder ser mais executado.
Vale lembrar que, mesmo havendo a prescrição da ação executiva, o credor ainda poderá cobrar o valor
da nota promissória por meio da ação monitória.
STJ. 4ª Turma. REsp 813.381-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2014 (Info 562).

É possível, no âmbito de procedimento incidental, a extensão dos efeitos da falência às sociedades do
mesmo grupo, sempre que houver evidências de utilização da personalidade jurídica da falida com abuso
de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros, e desde que:
• seja demonstrada a existência de vínculo societário no âmbito do grupo econômico; e
• seja oportunizado o contraditório à sociedade empresária a ser afetada.
Esta extensão dos efeitos da falência às sociedades integrantes do mesmo grupo da falida encontra
respaldo na teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1.229.579-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/12/2012.
A competência para processar e julgar o pedido de falência de empresa em liquidação extrajudicial, ou
seja, sob intervenção do BACEN é da Justiça Estadual (e não da Justiça Federal).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.162.469-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/04/2012.
Súmula 480-STJ: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de
bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
STJ. 2ª Seção, DJe 1/8/2012.
O contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado dos extratos relativos à
movimentação bancária do cliente, não constitui título executivo.
Aplica-se a Súmula 233 do STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente, não é título executivo.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.022.034-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/3/2013.
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Validade da cláusula de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente
É válida a cláusula contratual de não concorrência, desde que limitada espacial e temporalmente. Isso
porque esse tipo de cláusula protege a concorrência e os efeitos danosos decorrentes de potencial desvio
de clientela, sendo esses valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.
Assim, quando a relação estabelecida entre as partes for eminentemente comercial, a cláusula que
estabeleça dever de abstenção de contratação com sociedade empresária concorrente pode sim irradiar
efeitos após a extinção do contrato, desde que por um prazo certo e em determinado lugar específico
(limitada temporária e espacialmente).
Ex: João resolveu montar um quiosque no shopping para vender celulares, cartões pré-pagos etc. Para
isso, ele fez um contrato com a operadora de celular “XXX” por meio da qual ele somente iria vender os
produtos e serviços dessa operadora e, em troca, ela ofereceria a ele preços diferenciados, consultoria e
treinamento para abrir a loja. No contrato assinado com a operadora, havia uma cláusula dizendo que
João estava proibido, por 6 meses após a extinção do contrato, de contratar com qualquer empresa
concorrente naquela cidade. Essa cláusula de não concorrência é válida.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.203.109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/5/2015 (Info 561).
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Cláusula de não concorrência em contrato de trespasse
Nos contratos de trespasse (alienação do estabelecimento comercial) existe, de forma implícita, por força
de lei, uma cláusula de não concorrência (cláusula de não restabelecimento). Isso significa que, em regra,
o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente.
Segundo o art. 1.147, o prazo da cláusula de não concorrência é de 5 anos.
As partes não podem prever que a cláusula de “não restabelecimento” será por prazo indeterminado. O
ordenamento jurídico pátrio, salvo expressas exceções, não aceita que cláusulas que limitem ou vedem
direitos sejam estabelecidas por prazo indeterminado. Logo, a cláusula de não restabelecimento fixada
por prazo indeterminado é considerada abusiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 680.815-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/3/2014 (Info 554).

Créditos decorrentes de honorários advocatícios e falência
I – Caso um advogado tenha créditos de honorários advocatícios para receber da sociedade empresária
falida, tais créditos estarão em que lugar na ordem do art. 83 da Lei 11.101/2005?
Em primeiro lugar, enquadrando-se no inciso I do art. 83. Os créditos resultantes de honorários
advocatícios (sucumbenciais ou contratuais) têm natureza alimentar e são equiparados aos créditos
trabalhistas para efeito de habilitação em falência, estando, portanto, enquadrados no art. 83, I.
II – Se um advogado é contratado pela massa falida, os honorários advocatícios desse causídico deverão ser
pagos também segundo a ordem do art. 83?
NÃO. Os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois de ter sido
decretada a falência são considerados como créditos extraconcursais, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei
11.101/2005.
STJ. Corte Especial. REsp 1.152.218-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 540).
Novação de dívidas por força de recuperação judicial não extingue as garantias prestadas
A novação prevista no Código Civil extingue os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não
houver estipulação em contrário (art. 364). No entanto, na novação prevista no art. 59 da Lei
11.101/2005 ocorre justamente o contrário, ou seja, as garantias são mantidas, sobretudo as garantias
reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da
respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as
garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer
seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em
face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.326.888-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/4/2014 (Info 540).
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Segundo o entendimento do STJ:
• O contrato social pode prever o critério para a apuração dos haveres do sócio retirante no caso de
dissolução parcial de sociedade limitada;
• No entanto, o critério previsto no contrato social somente prevalecerá se houver consenso entre as
partes quanto ao resultado alcançado;
• Caso não haja concordância entre as partes, deve-se aplicar o “balanço de determinação”, que é o critério
que melhor reflete o valor patrimonial da empresa;
• O fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor revela a situação econômica e a
capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de
determinação na apuração de haveres do sócio dissidente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.335.619-SP, Rel. originária e voto vencedor Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/3/2015 (Info 558).
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Critérios para a apuração de haveres do sócio retirante de sociedade por quotas de responsabilidade limitada
Ocorre a dissolução parcial da sociedade limitada quando um ou alguns dos sócios saem da sociedade, mas
ela é preservada e continua suas atividades.
Uma das hipóteses de dissolução parcial de sociedade é o direito de retirada (direito de recesso, direito de
denúncia), ou seja, é a saída do sócio por iniciativa própria. Ele simplesmente não quer mais fazer parte
daquela sociedade.
Nesse caso, o sócio que deixar a sociedade receberá a parte que lhe cabe no patrimônio social,
continuando a sociedade em relação aos demais sócios.
O cálculo do valor devido ao sócio que deixa a sociedade é feito por meio de um procedimento
denominado de APURAÇÃO DE HAVERES.
Qual é o critério adotado para se fazer a apuração de haveres do sócio retirante?

Capacidade processual do falido para a propositura de ação rescisória
O falido poderá propor ação rescisória para desconstituir a sentença que decretou a falência?
SIM. O falido tem capacidade para propor ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em
julgado que decretou a sua falência.
Depois que é decretada a falência, a sociedade empresária falida não mais possui personalidade jurídica
e não poderá postular, em nome próprio, direitos da massa falida, nem mesmo em caráter
extraordinário. Diz-se que ela sofre uma capitis diminutio (diminuição de sua capacidade) referente aos
direitos patrimoniais envolvidos na falência, sendo afastada da administração dos seus bens. Sendo
assim, num processo em que se discuta, por exemplo, a venda desses bens, o falido apenas poderia
acompanhá-lo como assistente. Ele não poderia, portanto, tomar a iniciativa das ações com relação a
bens da massa.
No entanto, no caso em que se pretenda rescindir decisão que decreta falência, a situação é diferente.
Nesse caso, nem a massa nem os credores têm interesse na desconstituição da decretação de falência.
Realmente, o falido é o único interessado. Por isso, se a legitimidade deste para propor a rescisão do
decreto falimentar fosse retirada, ele ficaria eternamente falido, ainda que injustamente, ainda que
contrariamente à ordem legal.
Desse modo, o STJ entende que o falido mantém a legitimidade para a propositura de ações pessoais,
podendo, inclusive, ajuizar ação rescisória para tentar reverter o decreto falimentar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.126.521-MT, Rel. originário Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min.
João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2015 (Info 558).

D7 - DIREITO CIVIL
Direito à imagem
Súmula 403-STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem
de pessoa com fins econômicos ou empresariais.
Sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da pessoa humana restará configurado o dano moral, não
sendo necessária a comprovação de dor e sofrimento. Trata-se de dano moral in re ipsa (dano moral
presumido).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513 STJ).
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Bem de família ocupado por familiar
Se o executado possui um único imóvel residencial, mas quem mora nele é um parente (ex: filho),
mesmo assim esse imóvel será considerado como bem de família, sendo impenhorável.
Em outras palavras, constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do
devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite.
STJ. 2ª Seção. EREsp 1.216.187-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/5/2014 (Info 543).
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Não constitui ato ilícito apto à produção de danos morais a matéria jornalística sobre pessoa notória a
qual, além de encontrar apoio em matérias anteriormente publicadas por outros meios de comunicação,
tenha cunho meramente investigativo, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum
sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.330.028-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/11/2012 (Info 508 STJ).
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Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
Súmula 449-STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não
constitui bem de família para efeito de penhora.
Súmula 486-STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a
terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia
da sua família.
Desconsideração da personalidade jurídica
O encerramento irregular das atividades da empresa devedora autoriza, por si só, que se busque os bens
dos sócios para pagar a dívida?
 Código Civil: NÃO
 CDC: SIM
 Lei Ambiental: SIM
 CTN: SIM
Desconsideração inversa da personalidade jurídica
Se o sócio controlador de sociedade empresária transferir parte de seus bens à pessoa jurídica controlada
com o intuito de fraudar partilha em dissolução de união estável, a companheira prejudicada, ainda que
integre a sociedade empresária na condição de sócia minoritária, terá legitimidade para requerer a
desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a resguardar sua meação.
É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro
empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de
subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. A legitimidade para
requerer essa desconsideração é daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge
ou companheiro, sendo irrelevante o fato deste ser sócio da empresa.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.236.916-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2013 (Info 533).
Pagamento de direitos autorais pela execução de músicas em supermercado
É devido o pagamento de direitos autorais ao ECAD pela transmissão radiofônica de músicas em
supermercado, quando essas forem executadas sem autorização de seus autores, independentemente da
obtenção de lucro direto ou indireto pelo estabelecimento comercial.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.152.820-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2014 (Info 542).
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Cláusula penal e cumulação com perdas e danos
Em um contrato no qual foi estipulada uma CLÁUSULA PENAL, caso haja o inadimplemento, é possível que
o credor exija o valor desta cláusula penal e mais as perdas e danos?
• Se for cláusula penal MORATÓRIA: SIM.
• Se for cláusula penal COMPENSATÓRIA: NÃO.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.335.617-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/3/2014 (Info 540).
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A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, é a SELIC.
A incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem,
considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária.
STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.025.298-RS, Rel. originário Min. Massami Uyeda, Rel. para acórdão Min. Luis
Felipe Salomão, julgados em 28/11/2012 (Info 510 STJ).

Alienação fiduciária e pagamento integral da dívida após o cumprimento da liminar de busca e
apreensão
Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)
(Info 540).
Súmula 472-STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
STJ. 2ª Seção, DJe 19.6.2012.
O titular de blog é responsável pela reparação dos danos morais decorrentes da inserção, em seu site,
por sua conta e risco, de artigo escrito por terceiro.
REsp 1.381.610-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/9/2013.
O noivo não possui legitimidade para pedir indenização por danos morais em razão do falecimento de
sua noiva.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.076.160-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/4/2012 (Info 495 STJ).
Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear, contra particular, indenização por dano moral
relacionado à violação da honra ou da imagem.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013.
Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega
das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de
incorporação imobiliária. Em outras palavras, os “juros no pé” não são abusivos.
STJ. 2ª Seção. EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgados em 13/6/2012 (Info 499 STJ).
No contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, o segurado não tem direito à indenização caso,
agindo de má-fé, silencie a respeito de doença preexistente que venha a ocasionar o sinistro, ainda que a
seguradora não exija exames médicos no momento da contratação.
STJ. AgRg no REsp 1.286.741-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2013.
Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo
terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de
administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
www.dizerodireito.com.br
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Súmula 332-STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da
garantia.
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Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Súmula 239-STJ: O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de
compra e venda no cartório de imóveis.
Súmula 84-STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

D8 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
JUSTIÇA ESTADUAL
DANOS CAUSADOS A ESTAGIÁRIO DURANTE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CURRICULAR
Compete à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL (e não à Justiça do Trabalho) julgar ação de reparação de danos
materiais e morais promovida por aluno universitário contra estabelecimento de ensino superior em
virtude de danos ocorridos durante o estágio obrigatório curricular.
STJ. 2ª Seção. CC 131.195-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2014 (Info 543).
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO RELACIONADA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
É de competência da JUSTIÇA ESTADUAL a ação de restituição de indébito proposta contra a
concessionária de energia elétrica por causa de um aumento ilegal da tarifa de energia. Isso porque, a
princípio, não há nenhum interesse da União ou da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que
justifique que elas figurem no polo passivo desta demanda.
STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.307.041-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012
(Info 516).
ANATEL NÃO É PARTE LEGÍTIMA EM AÇÃO DE USUÁRIO DE TELEFONIA CONTRA A CONCESSIONÁRIA
Súmula 506-STJ: A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de
telefonia decorrentes de relação contratual.
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JUSTIÇA FEDERAL COMUM
DEMANDAS CONTRA DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
É da Justiça estadual, via de regra, a competência para julgar a ação em que se discute a legalidade da
cobrança de instituição de ensino superior estadual, municipal ou particular de taxa para expedição de
diploma de curso, salvo quando se tratar de mandado de segurança cuja impetração se volta contra ato
de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular, hipótese de competência da
Justiça Federal.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.295.790-PE, Rel. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012.
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COMPETÊNCIA PARA DEMANDAS QUE ENVOLVAM PREVIDÊNCIA PRIVADA E REFER
Súmula 505-STJ: A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações
decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária
de Seguridade Social — REFER é da Justiça estadual.

De quem é a competência para julgar as causas propostas contra instituições de ensino (ou seus dirigentes)
em demandas envolvendo educação?
I – Ensino Fundamental: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
II – Ensino Médio: a competência será, em regra, da Justiça Estadual (MS ou outras ações).
III – Ensino Superior:




Mandado de segurança
Impetrado contra dirigente de Instituição 
de ensino federal ou particular: Justiça
FEDERAL.

Impetrado
contra
dirigentes
de
Instituições de ensino estaduais e
municipais: Justiça ESTADUAL.

Outras ações
Propostas contra a União ou suas
autarquias: Justiça FEDERAL
Propostas apenas contra Instituição
estadual, municipal ou particular: Justiça
ESTADUAL.

Se ficar melhor de entender, o quadro pode ser assim exposto:
Instituição superior FEDERAL
Instituição superior
ESTADUAL/MUNICIPAL
 Mandado de segurança:  Mandado de segurança: 
Justiça Federal.
Justiça Estadual.
 Outras ações: Justiça  Outras ações: Estadual.

Federal.

Instituição superior
PARTICULAR
Mandado de segurança:
Justiça Federal.
Outras ações: Justiça
Estadual.

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NA QUAL HAVERÁ RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
Compete à JUSTIÇA FEDERAL processar e julgar demanda proposta em face do INSS com o objetivo de ver
reconhecido exclusivamente o direito da autora de receber pensão decorrente da morte do alegado
companheiro, ainda que seja necessário enfrentar questão prejudicial referente à existência, ou não, da
união estável.
STJ. 1ª Seção. CC 126.489-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/4/2013 (Info 517).

APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 109 DA CF/88 TAMBÉM ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS
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COMPETÊNCIA E DISCUSSÃO SOBRE ÁREA REMANESCENTE DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS
A União deverá figurar como litisconsorte necessária em ação na qual se discute com particulares se
determinada área é remanescente das comunidades dos quilombos (art. 68 do ADCT), mesmo que na
ação já exista a presença da Fundação Cultural Palmares (fundação federal).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.116.553-MT, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/5/2012.
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COMPETÊNCIA NO CASO DE MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA OAB
O STF entende que a OAB não é uma autarquia. A Ordem é um serviço público independente, categoria
única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. No entanto, apesar disso, as
funções atribuídas à OAB possuem natureza federal. Portanto, o Presidente da seccional da OAB exerce
função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento do mandado de segurança
contra ele impetrado é da Justiça Federal.
STF. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.255.052-AP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/11/2012.

O § 2º do art. 109 da CF/88 prevê que as causas propostas contra a União poderão ser ajuizadas na seção
(ou subseção) judiciária:
• em que for domiciliado o autor;
• onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda;
• onde esteja situada a coisa; ou
• no Distrito Federal.
Apesar de o dispositivo somente falar em “União”, o STF entende que a regra de competência prevista no
§ 2º do art. 109 da CF/88 também se aplica às ações propostas contra autarquias federais. Isso porque o
objetivo do legislador constituinte foi o de facilitar o acesso à justiça.
STF. Plenário. RE 627709/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/8/2014 (Info 755).

JUSTIÇA DO TRABALHO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO EX-EMPREGADODOR CONTRA O EX-EMPREGADO
A ação por meio da qual o ex-empregador objetiva o ressarcimento de valores dos quais o ex-empregado
teria se apropriado indevidamente durante o contrato de trabalho é da competência da Justiça do
Trabalho (art. 114, I e VI, da CF/88).
STJ. 2ª Seção. CC 122.556-AM, Rel. Maria Min. Isabel Gallotti, julgado em 24/10/2012.
INDENIZAÇÃO CONTRA SINDICATO POR ATUAÇÃO INADEQUADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta por trabalhador com o objetivo de
receber indenização em razão de alegados danos materiais e morais causados pelo respectivo sindicato,
o qual, agindo na condição de seu substituto processual, no patrocínio de reclamação trabalhista, teria
conduzido o processo de forma inadequada, gerando drástica redução do montante a que teria direito a
título de verbas trabalhistas.
STJ. 2ª Seção. CC 124.930-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/4/2013 (Info 518).
AÇÃO PROPOSTA POR EX-DIRETOR SINDICAL CONTRA SINDICATO
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação proposta por ex-diretor sindical contra o sindicato
que anteriormente representava na qual se objetive o recebimento de verbas com fundamento em
disposições estatutárias.
STJ. 1ª Seção. CC 124.534-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/6/2013 (Info 524).

COMPETÊNCIAS ENVOLVENDO O STF
DEMANDAS CONTRA O CNJ E O CNMP
De quem é a competência para julgar demandas contra o CNJ e o CNMP:
• Ações ordinárias  Juiz federal (1ª instância)
• Ações tipicamente constitucionais (MS, MI, HC e HD)  STF
STF. Plenário. AO 1814 QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2014 (Info 760).
STF. 2ª Turma. ACO 2373 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 19/8/2014 (Info 755).
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RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PROLAÇÃO DE DECISÃO ACAUTELATÓRIA
Ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente, é válida a decisão que, em ação civil pública
proposta para a apuração de ato de improbidade administrativa, tenha determinado — até que haja
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OUTROS TEMAS

pronunciamento do juízo competente — a indisponibilidade dos bens do réu a fim de assegurar o
ressarcimento de suposto dano ao patrimônio público.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.038.199-ES, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/5/2013 (Info 524).

PROCEDIMENTO
PRAZO PARA O AUTOR EMENDAR A INICIAL
O prazo de 10 dias para que o autor emende a PI é um prazo dilatório (e não peremptório). Logo, o juiz
poderá aceitar a emenda da PI mesmo fora deste prazo. Este prazo pode ser reduzido ou ampliado por
convenção das partes ou por determinação do juiz.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012 (recurso repetitivo).
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
Não é possível a aplicação do art. 285-A do CPC quando o entendimento exposto na sentença, apesar de
estar em consonância com a jurisprudência do STJ, divergir do entendimento do tribunal de origem.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.225.227-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/5/2013 (Info 524).
JUSTIÇA GRATUITA
CONCESSÃO DE OFÍCIO
O juiz poderá conceder de ofício o benefício da assistência judiciária gratuita?
NÃO. É vedada a concessão “ex officio” do benefício de assistência judiciária gratuita pelo magistrado.
Assim, é indispensável que haja pedido expresso da parte.
STJ. 4ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 05/02/2013.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Se a pessoa física faz o pedido, acompanhado da declaração de pobreza, há uma presunção de que ela seja
necessitada?
SIM. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos da lei, sob pena
de pagamento de até o décuplo das custas judiciais (art. 4º, § 1º, da LAJ).
Não é necessário que a pessoa física junte nenhuma prova de que é necessitada, sendo suficiente essa
afirmação.
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EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS
Se o magistrado não estiver convencido da impossibilidade da parte de arcar com as custas do processo,
poderá exigir que sejam apresentados documentos?
SIM. O magistrado, antes de deferir o pedido, pode investigar a real situação financeira do requerente da
assistência judiciária gratuita (AgRg no AREsp 181.573/MG, DJe 30/10/2012).
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Mesmo havendo essa presunção, o juiz pode indeferir o pedido?
SIM. Segundo o STJ, a afirmação de hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício da assistência
judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou seja, relativa, podendo o magistrado, com
amparo no art. 5º da Lei n.º 1.050/60, infirmar a miserabilidade da requerente (AgRg no AREsp
121.135/MS, DJe 27/11/2012).
Esse indeferimento pode ocorrer, inclusive, de ofício, ou seja, sem requerimento da parte adversa (REsp
1196941/SP, DJe 23/03/2011).

Assim, o juízo, para perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, poderá
solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os
honorários de sucumbência (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).
CRITÉRIOS PRÓPRIOS
Para indeferir esse benefício, o juiz poderá criar critérios próprios, como, por exemplo, negar a
gratuidade para todas as pessoas que ganhem acima de determinado valor?
NÃO. Há violação dos arts. 2º e 4º da Lei nº 1.060/50 quando os critérios utilizados pelo magistrado para
deferir o benefício da assistência judiciária revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio
julgador, tal como ocorreu no caso dos autos (remuneração líquida inferior a dez salários mínimos), e
pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e
dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família.
Nesse contexto, para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve ser considerado o binômio
possibilidade-necessidade, com o fim de verificar se as condições econômico-financeiras do requerente
permitem ou não que este arque com os dispêndios judiciais, bem como para evitar que aquele que
possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 239.341-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2013 (Info 528).
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA
Súmula 481-STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
STJ. Corte Especial, DJe 1/8/2012.
MOMENTO
Qual é o momento em que deverá ser formulado o pedido de justiça gratuita?
Normalmente o pedido de justiça gratuita é feito na própria petição inicial (no caso do autor) ou na
contestação (no caso do réu). No entanto, a orientação pacífica da jurisprudência é de que a assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo.
(REsp 1261220/SP, DJe 04/12/2012).
REQUERIMENTO NO RECURSO
É possível requerer a assistência jurídica gratuita no ato da interposição do recurso?
SIM. O STF entendeu que seria cabível deferir-se a gratuidade nessa fase processual, salvo se houvesse
fraude, como por exemplo, quando a parte não efetuasse o preparo e, depois, requeresse que se
relevasse a deserção. O Min. Marco Aurélio afirmou que é plausível imaginar a situação de uma pessoa
que no início do processo pudesse custear as despesas processuais, e, no entanto, depois de um tempo,
com a mudança de sua situação econômica, não tivesse mais condições de pagar o preparo do recurso,
devendo então ter direito de pleitear a assistência judiciária nessa fase processual (STF. 1ª Turma. AI
652139 AgR/MG, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 22/5/2012).
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RECURSO
Se o juiz, na sentença, nega o pedido de justiça gratuita, qual será o recurso cabível a ser interposto pela
parte prejudicada?
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Segundo já decidiu o STJ, se for formulado no momento do recurso, o requerimento de gratuidade deve
ser feito em petição avulsa, que deverá ser processada em apenso aos autos principais, conforme
previsto no art. 6º da LIA, e não no próprio corpo do recurso, constituindo erro grosseiro essa prática
(STJ. REsp 1229778/MA, DJe 13/12/2012).
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O recurso cabível é a apelação (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 9.653-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 2/5/2013. Info 523). Vale ressaltar que se o pedido for negado por decisão interlocutória, o
recurso cabível será o agravo de instrumento.
IMPUGNAÇÃO
A parte contrária poderá impugnar o pedido de justiça gratuita?
SIM. Isso é comumente chamado de “impugnação à justiça gratuita”, “impugnação à concessão do
benefício de assistência judiciária gratuita” ou “revogação da justiça gratuita”.
Esse pedido possui natureza jurídica de incidente do processo.
De acordo com a LAJ, a impugnação à justiça gratuita:
 não suspende o curso do processo; e
 deve ser feita em autos apartados (§ 2º do art. 4º).
E se a impugnação à justiça gratuita for formulada nos próprios autos (e não em autos apartados)?
O juiz não deverá apreciar o pedido de revogação, mantendo, assim, o benefício da justiça gratuita que já
tenha sido concedido. A Lei nº 1.060/50, em seus arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º, dispõe que a impugnação do
direito à assistência judiciária será feita em autos apartados.
Permitir que o pleito de revogação da assistência judiciária gratuita seja apreciado nos próprios autos da
ação principal resulta, além da limitação na produção de provas, em indevido atraso no julgamento do
feito principal, o que pode ocasionar prejuízos irremediáveis às partes.
Desse modo, não deve ser apreciado o pedido de revogação de assistência judiciária gratuita formulado
nos próprios autos da ação principal, uma vez que isso configura violação à Lei nº 1.060/50, além de ser
um erro grosseiro da parte.
STJ. Corte Especial. EREsp 1286262/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 19/06/2013 (Info 529).
IMPUGNAÇÃO FEITA NOS PRÓPRIOS AUTOS: ERRO GROSSEIRO
O pedido de impugnação feito nos próprios autos poderá ser considerado pelo juiz como mera
irregularidade e, assim, ser apreciado?
NÃO. Não se pode entender que o processamento da impugnação nos próprios autos seja mera
irregularidade, pois a intenção do legislador foi a de evitar o tumulto processual, determinando que tal
exame fosse realizado em autos apartados, garantindo-se a ampla defesa, o contraditório e o regular
curso do processo. Assim, trata-se, como já dito, de erro grosseiro, o que impede a sua apreciação.
STJ. Corte Especial. EREsp 1286262/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 19/06/2013 (Info 529).

CITAÇÃO E INTIMAÇÕES
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E TEORIA DA APARÊNCIA
www.dizerodireito.com.br

Página

GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ATOS PRATICADOS POR NOTÁRIOS E REGISTRADORES
A gratuidade de justiça obsta a cobrança de emolumentos pelos atos de notários e registradores
indispensáveis ao cumprimento de decisão proferida no processo judicial em
que fora concedido o referido benefício.
Em resumo, os beneficiários da justiça gratuita têm isenção dos emolumentos nas serventias notariais e
registrais para os atos necessários ao cumprimento da decisão judicial.
STJ. 2ª Turma. AgRg no RMS 24.557-MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7/2/2013 (Info 517).
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JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS PERICIAIS
É ônus do Estado arcar com os honorários periciais na hipótese em que a sucumbência recai sobre
beneficiário da assistência judiciária, tendo em vista o dever constitucional de prestar assistência
judiciária aos hipossuficientes.
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1.327.281-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012.

No que concerne a citações de pessoas jurídicas, a jurisprudência adota a teoria da aparência, segundo a
qual considera-se válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como
representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o
documento de recebimento.
Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida por quem, em sua sede, se apresenta como
seu representante legal e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para
representá-la em juízo.
STJ. Corte Especial. EREsp 864.947-SC, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, julgados em 6/6/2012.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
CHAMAMENTO AO PROCESSO
CHAMAMENTO AO PROCESSO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nas ações para fornecimento de medicamentos, apesar de a obrigação ser solidária entre Municípios,
Estados e União, caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não cabe o
chamamento ao processo da União, medida que apenas iria protelar a solução da causa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.203.244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo)
(Info 539).
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
NÃO CABE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREVISTA NO ART. 70, III QUANDO NECESSITAR ANÁLISE DE FATO DIVERSO
Não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento
novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação
probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia
processuais, que essa modalidade de intervenção de terceiros busca atender.
STJ. 4ª Turma. REsp 701.868-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/2/2014 (Info 535).

UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO CRIMINAL PARA CONDENAR O RÉU EM AÇÃO CÍVEL
Desde que observado o devido processo legal, é possível a utilização de provas colhidas em processo
criminal como fundamento para reconhecer, no âmbito de ação de conhecimento no juízo cível, a
obrigação de reparação dos danos causados, ainda que a sentença penal condenatória não tenha
transitado em julgado. Não viola o art. 935 do CC a utilização de provas colhidas no processo criminal
como fundamentação para condenar o réu à reparação do dano no juízo cível.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 24.940-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
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PROVA DOCUMENTAL
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PROVAS
PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE PROCESSO NO QUAL NÃO FIGURAVAM AS MESMAS PARTES
A prova pode ser emprestada mesmo que a parte contra a qual será utilizada não tenha participado do
processo originário onde foi produzida? Ex.: no processo 1, foi produzida determinada prova. Em uma
ação de “A” contra “B” (processo 2), “A” deseja trazer essa prova emprestada. Ocorre que “B” não
participou do processo 1. Será possível trazer essa prova mesmo assim?
SIM. É admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de processo do qual não
participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada.
A prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Quando se diz que deve assegurar o contraditório, significa que a parte deve ter o direito de se insurgir
contra a prova trazida e de impugná-la.
STJ. Corte Especial. EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014 (Info 543).

MOMENTO DA JUNTADA
www.dizerodireito.com.br

Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou
com a resposta (no caso do réu).
A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação
mesmo em situações não previstas na lei desde que:
(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
(ii) não haja má fé na ocultação do documento;
(iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).
No caso julgado, o STJ afirmou que a mera declaração do juiz de que a prova documental é intempestiva
e, por isso, deve ser desentranhada dos autos, não é capaz de, por si só, impedir o conhecimento da
referida prova pelo Tribunal no julgamento de recurso, tendo em vista a maior amplitude no processo
civil moderno dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção
de provas necessárias à instrução do processo (art. 130 do CPC).
Assim, se a prova permaneceu nos autos mesmo tendo sido declarada intempestiva pelo juiz de 1ª
instância, poderá o Tribunal analisá-la para fundamentar seu veredicto.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 (Info 516).

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Não é cabível a multa cominatória, caso o autor tenha ingressado com pedido, incidental ou autônomo,
de exibição de documento relativo a direito DISPONÍVEL.
Em caso de processos que tratam sobre direitos indisponíveis, o STJ tem admitido a cominação de
astreintes.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).

TUTELA ANTECIPADA
RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR TUTELA ANTECIPADA
O autor ingressa com uma ação e pede a tutela antecipada. O juiz defere. Na sentença, o juiz julga
improcedente a demanda e revoga a tutela antecipada.
Ocorre que a tutela antecipada causou danos morais e materiais ao réu.
O autor da ação tem a responsabilidade objetiva de indenizar o réu quanto a esses prejuízos,
independentemente de pronunciamento judicial e pedido específico da parte interessada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.191.262-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/9/2012.

www.dizerodireito.com.br

Página

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível tutela antecipada
contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a
concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.
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TUTELA ANTECIPADA PREVISTA NO § 6º DO ART. 273 DO CPC
O STJ entendeu que a decisão a que se refere o § 6º do art. 273 do CPC, apesar de ser concedida
mediante técnica de cognição exauriente, continua sendo, por opção legislativa, uma hipótese de tutela
antecipada. Logo, por questão de política legislativa, não é apta a fazer coisa julgada material.
Assim, o valor correspondente à parte incontroversa do pedido pode ser levantado pelo beneficiado por
decisão que antecipa os efeitos da tutela (art. 273, § 6º, do CPC), mas o montante não deve ser acrescido
dos respectivos honorários advocatícios e juros de mora, os quais deverão ser fixados pelo juiz na
sentença.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.234.887-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/9/2013 (Info 532).

O STF declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4).
Vale ressaltar, no entanto, que a decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qualquer
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de tutela antecipada
nas hipóteses listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpretado restritivamente.
No presente julgado, o STF afirmou que seria possível a concessão de tutela antecipada tratando sobre
férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de vantagens.
STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014 (Info 766).
BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas
públicas em caso de descumprimento da decisão.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013 (recurso
repetitivo) (Info 532).

ASTREINTES
POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA PARA OBRIGAR PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR TRATAMENTO
É possível que o juiz estipule multa diária (art. 461 do CPC) como forma de compelir que a operadora de
plano de saúde autorize que o hospital realize procedimento médico-hospitalar.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.186.851-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/8/2013 (Info 527).
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA
O autor pode exigir o pagamento das astreintes antes do final do processo (antes do trânsito em
julgado)? Em outras palavras, é possível a execução provisória das astreintes fixadas em tutela
antecipada?
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
STJ. Corte Especial. REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014 (recurso repetitivo)
(Info 546).
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OUTRAS QUESTÕES
1) O juiz pode arbitrar as astreintes de ofício (STJ. REsp 1.198.880-MT).
2) É cabível a cumulação de astreintes com juros de mora (STJ. REsp 1.198.880-MT).
3) O destinatário das astreintes é o autor da demanda (STJ. REsp 949.509-RS).
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DECISÃO QUE FIXA VALOR DAS ASTREINTES NÃO PRECLUI NEM FAZ COISA JULGADA
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada,
sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada
ou suprimida posteriormente.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso
repetitivo) (Info 539).

HONORÁRIOS E DEFENSORIA PÚBLICA
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.102.459-RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),
julgado em 22/5/2012.

AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO RESCISÓRIA E VIOLAÇÃO DE SÚMULA
Não cabe ação rescisória contra violação de súmula. Conforme o art. 485, V, do CPC, a sentença pode ser
rescindida quando violar literal disposição de lei, hipótese que não abrange a contrariedade à súmula.
Assim, não há previsão legislativa para o ajuizamento de ação rescisória sob o argumento de violação de
súmula.
STJ. 3ª Seção. AR 4.112-SC, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, julgada em 28/11/2012.
INCISO V DO ART. 485 DO CPC
O inciso V do art. 485 do CPC prevê que é cabível a ação rescisória quando a sentença de mérito
transitada em julgado “violar literal disposição de lei”.
A jurisprudência entende que, se na época em que a sentença rescindenda transitou em julgado havia
divergência jurisprudencial a respeito da interpretação da lei, não se pode dizer que a decisão proferida
continha um vício. Logo, não caberá ação rescisória. Isso está em um enunciado do STF:
Súmula 343-STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
Imagine o seguinte exemplo: havia divergência na jurisprudência sobre o índice de correção índice de
correção monetária a ser aplicado em determinada situação, se deveria ser o BNTf ou o INPC. Em 2003, o
STJ pacificou que o índice aplicado seria o INPC.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2002 aplicando o BNTf, não caberá ação rescisória porque
na época havia divergência. Aplica-se a Súmula 343-STJ.
• Se o acórdão do TJ transitou em julgado em 2004 aplicando o BNTf, caberá ação rescisória porque na
época não mais havia divergência. Não se aplica a Súmula 343-STJ.
STJ. Corte Especial. REsp 736.650-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014 (Info 547).
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INCISO VII (DOCUMENTO NOVO)
João propõe uma ação de cobrança contra Antônio. A única defesa do réu foi a de que ele nunca havia
mantido nenhum contrato com o autor e, por isso, tal dívida nunca existiu. Entretanto, João conseguiu
provar que houve sim o débito, razão pela qual a sentença foi procedente. Houve apelação, tendo a
decisão sido confirmada, ocorrendo o trânsito em julgado.
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SÚMULA 343 DO STF E VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL
Se a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época e, posteriormente, esse
entendimento foi alterado, não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado literal
disposição de lei.
Desse modo, não cabe ação rescisória em face de acórdão que, à época de sua prolação, estava em
conformidade com a jurisprudência predominante do STF.
STF. Plenário. RE 590809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/10/2014 (Info 764).

Um ano mais tarde, Antônio descobre que o autor da ação tinha em seu poder um documento que prova
a quitação de seu débito para com João.
Diante disso, Antônio ajuíza uma ação rescisória fundada no art. 485, VII, alegando que a dívida
realmente existiu, mas que foi paga, conforme o documento novo de que ele agora dispõe e que estava
antes na posse do credor, motivo pelo qual não pode ser anexado em sua defesa no processo originário.
Não será cabível a ação rescisória nesse caso, considerando que a prova que se deseja ver agora
apreciada se refere a fato não alegado pelo réu (quitação) e que, portanto, não foi analisado pelo juízo
no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
Assim, o STJ decidiu que não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 485
do CPC (documento novo) na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que
justifiquem a ausência de apresentação do documento em modo e tempo oportunos, este se refira a fato
que não tenha sido alegado pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a
coisa julgada.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.293.837-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 2/4/2013 (Info 522).
INCISO VII: DOCUMENTO QUE JÁ EXISTIA E QUE NÃO FOI JUNTADO PELA PARTE
Em regra, se a parte já possuía o documento antes da propositura da ação original (o documento era
preexistente), não tendo sido juntado por desídia, não será permitido, em regra, frise-se, que ajuíze a
ação rescisória trazendo esta prova como documento novo.
De forma excepcional, o STJ entendeu que é possível ao tribunal, na ação rescisória, analisar documento
novo para efeito de configuração de início de prova material destinado à comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que esse documento seja preexistente à propositura da ação em que proferida a
decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria rural por idade.
Nesse caso, é irrelevante o fato de o documento apresentado ser preexistente à propositura da ação
originária, pois devem ser consideradas as condições desiguais pelas quais passam os trabalhadores
rurais, adotando-se a solução pro misero.
STJ. 3ª Seção. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2013 (Info 522).
RECURSOS
REEXAME NECESSÁRIO
Súmula 490-STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
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RECORRENTE DEVE DEMONSTRAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO
É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que
impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença (art. 514,
II, do CPC).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.320.527-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012.
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APELAÇÃO
POSSIBILIDADE DE A PARTE JUNTAR NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO
É possível que a parte junte novos documentos em sede de apelação, desde que atendidos os seguintes
requisitos:
a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;
b) não haja indício de má fé;
c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 398 do CPC).
STJ. 1ª Turma. REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013 (Info 533).

AGRAVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AUSÊNCIA DE CÓPIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não será óbice (empecilho) ao
conhecimento do agravo de instrumento se, por outros meios inequívocos, for possível aferir a
tempestividade do recurso.
Em outras palavras, mesmo que o agravante não tenha juntado a cópia da certidão de intimação, é
possível que o Tribunal releve a ausência dessa peça obrigatória (e conheça o recurso) se existir nos
autos algum outro meio de se ter certeza que o agravo foi interposto dentro do prazo.
Ex.: o agravante não juntou a certidão de intimação, mas pela data da decisão agravada (que está nos
autos) e a data em que foi protocolizado o agravo, percebe-se que não se passaram mais que 10 dias.
Ora, é lógico que a intimação ocorreu após a data da decisão, de modo que está provado que o recurso
foi interposto dentro do prazo, mesmo não havendo a certidão.
Esse posicionamento do STJ é aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas,
para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado, de forma a que o processo e seu uso sejam
convenientemente conciliados e realizados.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.409.357-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÃO PROLETATÓRIOS OS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O STF/STJ
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada
e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente
julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B do CPC.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info
541).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS: APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO
Em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é possível aplicar a multa do art. 538,
parágrafo único, juntamente com a indenização prevista no art. 18, § 2º do CPC.
A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC tem caráter eminentemente administrativo —
punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo —, sendo possível
sua cumulação com a sanção prevista nos arts. 17, VII, e 18, § 2º, do CPC, de natureza reparatória.
STJ. Corte Especial. REsp 1.250.739-PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/12/2013 (recurso
repetitivo) (Info 541).
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IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA O ENTENDIMENTO DO RESP REPETITIVO
Contra a decisão do Tribunal de origem que, com fulcro no art. 543-C, §7º, I, do CPC, aplica entendimento
firmado em recurso especial submetido ao procedimento dos recursos representativos de controvérsia,
não cabe nenhum recurso, nem reclamação.
STJ. 2ª Seção. AgRg na Rcl 10.805-RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 4/2/2013 (Info 513).
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JULGAMENTO POR AMOSTRAGEM DO RESP E RE
PARTE QUE TEVE PROCESSO SOBRESTADO NÃO PODE INTERVIR COMO ASSISTENTE SIMPLES
Quando determinado tema é selecionado para ser julgado sob a sistemática do art. 543-C (recursos
especiais repetitivos), é escolhido um ou alguns recursos para serem analisados pelo STJ (recursos
paradigmas) e os demais que tratem sobre a mesma matéria ficarão suspensos no tribunal de origem até
que o STJ se pronuncie sobre o tema central.
A parte que teve seu processo sobrestado não poderá intervir nem como assistente simples nem como
amicus curiae no recurso especial paradigma que será analisado pelo STJ.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (Info 540).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO E FERIADO LOCAL
É admissível comprovação posterior da tempestividade de recurso no STJ ou no STF quando o recurso
houver sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense
no tribunal a quo.
STJ. Corte Especial. AgRg no AREsp 137.141-SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/9/2012.
STF. Plenário. RE 626358 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 22/3/2012.
PROCESSO CAUTELAR
FALTA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL
Súmula 482-STJ: A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da
eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS AO PERITO QUE ELABORA OS CÁLCULOS DO CREDOR
Na chamada “liquidação por cálculos do credor”, o exequente não pode transferir para o executado o
ônus que ele teve com o pagamento de honorários a um perito para que este elaborasse a memória de
cálculos.
Para o STJ, na liquidação por cálculos do credor, as operações aritméticas necessárias para se chegar ao
quantum debeatur são elementares (soma, subtração, divisão e multiplicação). Por isso, não há
necessidade de o credor contratar um profissional para a sua elaboração. Essa memória de cálculos
deverá ser elaborada diretamente pela parte ou por seu advogado.
Se o credor contratar um expert para elaborar a planilha isso é um problema dele, ou seja, é um custo
extra que o credor decidiu assumir, não havendo previsão no CPC de que esse ônus possa ser repassado
ao devedor.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.274.466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 541).

www.dizerodireito.com.br

Página

EXECUÇÃO
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DESCABE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente.
Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com
precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o
magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios.
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LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E ÔNUS DE ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS
Na liquidação por arbitramento, obrigatoriamente haverá uma perícia.
Na liquidação por artigos, pode ser que haja ou não perícia (isso vai depender se essa prova será ou não
necessária para provar o fato novo).
O perito designado para realizar a perícia deverá receber sua contraprestação (honorários periciais) antes
de realizar a perícia.
O valor dos honorários do perito deverá ser adiantado pelo credor (que irá executar) ou pelo executado
(que irá ser executado)?
Pelo DEVEDOR. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe
ao DEVEDOR a antecipação dos honorários periciais.
Se a perícia é obrigatória para se determinar o quantum debeatur e se já houve o trânsito em julgado
onde se concluiu que o devedor é o “culpado”, não seria justo que o credor tivesse mais essa despesa.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.274.466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 541).

STJ. Corte Especial. REsp 1.291.736-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/11/2013 (recurso
repetitivo) (Info 533).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E PARCELAMENTO
Na execução de pagar quantia certa (título extrajudicial), o art. 745-A do CPC prevê expressamente a
possibilidade do devedor parcelar em até seis vezes o valor cobrado na execução, desde que depositado
30% do valor e preenchidos os demais requisitos legais.
Apesar de não haver previsão legal expressa, o STJ admite essa possibilidade de parcelamento também
ao devedor no caso de cumprimento de sentença.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.264.272-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2012.
SENTENÇA DECLARATÓRIA PODE SER TÍTULO EXECUTIVO
A sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada é título executivo
judicial. Assim, tem eficácia executiva a sentença ou acórdão que contenha carga condenatória. A sentença
proferida no processo civil que reconhece a existência de dada obrigação de pagar é título executivo hábil a
fundar pedido de cumprimento pelo réu de pagamento pelo autor da dívida reconhecida.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.100.820-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18/9/2012.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO INCONSTITUCIONAL
Súmula 487-STJ: O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado
em data anterior à da sua vigência.
GARANTIA DO JUÍZO
Para que o devedor apresente IMPUGNAÇÃO (na fase de cumprimento de sentença) é necessária a
garantia do juízo, ou seja, é indispensável que haja prévia penhora, depósito ou caução.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.195.929-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 24/4/2012.
PETIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO
Se o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença alegando que há excesso de execução
e que o credor está pleiteando quantia superior à que é devida, ele deverá apontar, na petição da
impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do
credor. Caso não faça isso, o juiz deverá rejeitar liminarmente a impugnação (§ 2º do art. 475-L), não
sendo permitido que o devedor faça a emenda da inicial da impugnação para corrigir essa falha.
STJ. Corte Especial. REsp 1.387.248-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014 (recurso
repetitivo) (Info 540).
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PENHORA SOBRE FATURAMENTO
É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o
percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Não há violação ao princípio da
menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 620 do CPC.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 242.970-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012.

91

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Julgada procedente em parte a exceção de pré-executividade, são devidos honorários de advogado em
favor do excipiente/executado na medida do respectivo proveito econômico.
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.276.956-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 4/2/2014 (Info 534).

PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA
A penhora de valores depositados em conta bancária conjunta solidária somente poderá atingir a parte
do numerário depositado que pertença ao correntista que seja sujeito passivo do processo executivo,
presumindo-se, ante a inexistência de prova em contrário, que os valores constantes da conta pertencem
em partes iguais aos correntistas.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.184.584-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/4/2014 (Info 539).
IMPENHORABILIDADE
O art. 649 do CPC estabelece um rol de bens que não podem ser objeto de penhora.
O inciso IV do art. 649 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. O STJ, no
entanto, confere interpretação restritiva a esse inciso e afirma que a remuneração a que se refere o
dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte. Assim, se a pessoa recebe seu salário na conta bancária, mas não o
utiliza no mês e o deixa lá depositado, tal quantia perderá o caráter de impenhorabilidade.
O inciso X do art. 649 estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos. O STJ decidiu que é possível aplicar a proteção desse inciso, por intepretação
extensiva, para outras formas de investimento. Desse modo, é impenhorável a quantia de até 40 salários
mínimos depositada em fundo de investimento, desde que seja a única aplicação financeira do devedor e não
haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
As verbas rescisórias trabalhistas são consideradas impenhoráveis, nos termos do inciso IV, por terem a
natureza de verba salarial (alimentar). No entanto, se a pessoa recebe a verba trabalhista e deposita esse
dinheiro em um fundo de investimento, por longo período, a quantia perderá o caráter de
impenhorabilidade do IV já que não foi utilizada para suprimento de necessidades básicas do devedor e
sua família. Por outro lado, essa verba poderá ser considerada impenhorável com base no inciso X, até o
limite de 40 salários mínimos, desde que seja a única aplicação financeira do devedor e não haja indícios
de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014 (Info 547).
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EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ESTADO CUMPRINDO A DECISÃO MEDIANTE PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR (E NÃO POR PRECATÓRIO)
Devem ser adimplidas por meio de folha suplementar – e não por precatório – as parcelas vencidas após
o trânsito em julgado que decorram do descumprimento de decisão judicial que tenha determinado a
implantação de diferenças remuneratórias em folha de pagamento de servidor público.
STJ. 1ª Turma. AgRg no Ag 1.412.030-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 27/8/2013 (Info 529).
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FRAUDE À EXECUÇÃO
1) Em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do
devedor.
2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o
bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC).
Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação
(§ 3º do art. 615-A do CPC).
3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, devendo ser respeitada a
parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”.
5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o
terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art.
659, § 4º, do CPC).
STJ. Corte Especial. REsp 956.943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).

PRECATÓRIO
A COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA TRAZIDA PELOS §§ 9º E 10 DO ART. 100 DA CF/88 NÃO PODE SER APLICADA À RPV
O STF julgou inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88, que impunham que a pessoa que fosse
receber precatórios teria que se submeter a um regime de compensação obrigatória, de forma que, se
tivesse também débitos com o Fisco, esses já seriam descontados.
Agora, o STF afirmou que a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF/88
também se aplica às requisições de pequeno valor. Em outras palavras, é inconstitucional impor ao
credor a compensação obrigatória nos casos em que ele irá receber RPV.
Assim, se alguém tiver recursos para receber por meio de RPV, não deverão ser aplicados os §§ 9º e 10
do art. 100 da CF/88, ou seja, esse credor não é obrigado a aceitar a compensação imposta pela Fazenda
Pública, mesmo que tenha débitos com o Fisco.
STF. Plenário. RE 614406/RS, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em
23/10/2014 (Info 764).
O PEQUENO VALOR É CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE EM CASO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
Se a Fazenda Pública for condenada a pagar dinheiro, deverá o pagamento ser feito, em regra, por meio
de precatório.
Se a quantia for considerada como de “pequeno valor”, não haverá necessidade de precatório.
Caso a condenação tenha decorrido de uma ação proposta por litisconsortes ativos, o “pequeno valor”
para fins de dispensa do precatório será considerado individualmente para cada litisconsorte, não
devendo ser somada a quantia devida a todos.
Assim, ao contrário do que alega a Fazenda Pública, o fracionamento do valor da execução, em caso de
litisconsórcio facultativo, para expedição de requisição de pequeno valor em favor de cada credor, não
implica violação ao art. 100, § 8º, da CF/88.
STF. Plenário. RE 568645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/9/2014 (repercussão geral) (Info 760).
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A garantia do juízo no âmbito da execução fiscal deve abranger honorários advocatícios mesmo que eles
não constem na CDA?
SIM. Há situações em que o valor dos honorários advocatícios já consta na própria CDA. Isso ocorre quando
a lei que rege o crédito cobrado permite essa inclusão. Nesses casos, não há qualquer dúvida de que a
garantia oferecida deverá abranger também o montante dos honorários.
Existem, contudo, outras hipóteses em que na CDA não vêm previstos os honorários e estes são arbitrados
pelo juiz ao despachar a petição inicial na execução. Aqui havia dúvida se a garantia deveria também
englobá-los. O STJ entendeu que sim. Isso porque, como a LEF não trata do assunto, deve-se aplicar
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EXECUÇÃO FISCAL
PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
Para que o devedor possa oferecer embargos, exige-se a garantia do juízo mesmo que ele seja
beneficiário da assistência judiciária gratuita?
SIM. O STJ assim entende, com base no princípio da especialidade.
O art. 3º da Lei 1.060/1950 (que prevê a assistência judiciária gratuita) é cláusula genérica, abstrata e visa
à isenção de despesas de natureza processual, como custas e honorários advocatícios, não havendo
previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar.
Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, o disposto no art. 16, § 1º, da
Lei 6.830/1980 deve prevalecer sobre o art. 3º, VII, da Lei 1.060/1950, o qual determina que os
beneficiários da justiça gratuita ficam isentos dos depósitos previstos em lei para interposição de
recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.437.078-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/3/2014 (Info 538).

subsidiariamente o CPC e este determina que a penhora de bens seja feita de modo a incluir o principal, os
juros, as custas e os honorários advocatícios.
Em resumo, a garantia do juízo no âmbito da execução fiscal deve abranger honorários advocatícios,
sejam eles previstos na CDA ou arbitrados judicialmente.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.409.688-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/2/2014 (Info 539).
Mandado de intimação da penhora deve ser pessoal e mencionar o prazo dos embargos
Na execução fiscal, para que o mandado de intimação da penhora seja válido é necessário que:
a) a intimação do executado ocorra de forma pessoal; e
b) o mandado contenha expressa menção do prazo legal para o oferecimento de embargos à execução.
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.269.069-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/4/2014 (Info 546).
Súmula 515-STJ: A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz.
O REDIRECIONAMENTO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA
Quando ocorre o redirecionamento da execução fiscal para atingir o sócio-gerente, a pessoa jurídica
deixa de responder pelo débito? Em outras palavras, tendo havido o redirecionamento, a execução irá
prosseguir apenas contra a pessoa física?
NÃO. Nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, o redirecionamento da Execução Fiscal
para o sócio-gerente não constitui causa de exclusão da responsabilidade tributária da pessoa jurídica.
Apesar de o art. 135 do CTN falar em “responsabilidade pessoal”, o STJ consolidou o entendimento de
que essa responsabilidade do sócio-gerente, por atos de infração à lei, é solidária (não excluindo a
responsabilidade da empresa). Logo, responderão pelo débito o sócio-gerente e a pessoa jurídica,
figurando ambos na execução fiscal, em litisconsórcio passivo.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.455.490-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/8/2014 (Info 550).
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REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS
O art. 185-A do CTN prevê a possibilidade de ser decretada a indisponibilidade dos bens e direitos do
devedor tributário na execução fiscal.
Vale ressaltar, no entanto, que a indisponibilidade de que trata o art. 185-A do CTN só pode ser
decretada se forem preenchidos três requisitos:
1) deve ter havido prévia citação do devedor;
2) o executado deve não ter pago a dívida nem apresentado bens à penhora no prazo legal;
3) não terem sido localizados bens penhoráveis do executado mesmo após a Fazenda Pública esgotar as
diligências nesse sentido.
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REDIRECIONAMENTO E EXECUÇÃO DE DÍVIDAS NÃO-TRIBUTÁRIAS
Quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada mesmo que se trate de dívida ativa
NÃO-TRIBUTÁRIA. Vale ressaltar que, para que seja autorizado esse redirecionamento, não é preciso
provar a existência de dolo por parte do sócio.
Assim, por exemplo, a Súmula 435 do STJ pode ser aplicada tanto para execução fiscal de dívida ativa
tributária como também na cobrança de dívida ativa NÃO-TRIBUTÁRIA.
No caso concreto, a ANATEL estava executando créditos não-tributários que eram devidos por uma rádio
comunitária. Quando o Oficial de Justiça chegou até o endereço da empresa constatou que ela não
estava mais funcionando ali, estando presumidamente extinta. Logo, caberá o redirecionamento da
execução para o sócio-gerente.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.371.128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014 (recurso
repetitivo) (Info 547).

Obs.: para que a Fazenda Pública prove que esgotou todas as diligências na tentativa de achar bens do
devedor, basta que ela tenha adotado duas providências:
a) pedido de acionamento do Bacen Jud (penhora “on line”) e consequente determinação pelo
magistrado;
b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou
Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.377.507-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/11/2014 (recurso repetitivo) (Info 552).
PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E INFLUÊNCIA SOBRE BENS PENHORADOS
Se o devedor aderiu a parcelamento administrativo dos débitos tributários, os seus bens penhorados na
execução fiscal deverão ser liberados?
• Se a penhora ocorreu ANTES do parcelamento: NÃO.
• Se a penhora ocorreu DEPOIS do parcelamento: SIM.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.421.580-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4/2/2014 (Info 537).
RESTRIÇÃO DE VALOR ESTABELECIDA PELA LEI 12.514/2011 E EXECUÇÕES ANTERIORES
As execuções ajuizadas ANTES da Lei 12.514/2011 devem continuar tramitando, mesmo que sejam
inferiores a quatro vezes o valor da anuidade.
Para o STJ, o art. 8° da Lei 12.514/2011, não pode ser aplicado às execuções fiscais propostas antes da
sua vigência.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.404.796-SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/3/2014 (recurso
repetitivo) (Info 538).
O ART. 20 DA LEI 10.522/2002 NÃO SE APLICA ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS
Esse art. art. 20 da Lei nº 10.522/2002 é aplicável também para as execuções fiscais propostas pelas
autarquias federais (ex.: IBAMA)?
NÃO. O art. 20 da Lei nº 10.522/2002 refere-se unicamente aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.
Não se demonstra possível, portanto, aplicar-se, por analogia, o referido dispositivo legal às execuções
fiscais propostas pelas autarquias e fundações públicas federais cujos créditos são cobrados pela
Procuradoria-Geral Federal (art. 10 da Lei nº 10.480/2002).
As atribuições da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são distintas,
razão pela qual não se pode equipará-las para os fins do art. 20 da Lei nº 10.522/2002.
Em suma: o art. 20 da Lei nº 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias federais,
cobrados pela Procuradoria-Geral Federal.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.343.591-MA, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/12/2013 (recurso repetitivo)
(Info 533).
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Juizados especiais federais cíveis
O valor da causa para fins de fixação da competência nos juizados especiais federais, na hipótese de
existência de litisconsórcio ativo, deve ser calculado dividindo-se o montante pelo número de autores.
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JUIZADOS ESPECIAIS
Mandado de segurança para controle da competência dos juizados especiais
É cabível mandado de segurança, a ser impetrado no Tribunal Regional Federal, com a finalidade de
promover o controle da competência dos Juizados Especiais Federais.
STJ. 2ª Turma. RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013 (Info 533).

STJ. 2ª Turma. REsp 1.257.935-PB, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18/10/2012.
Procuradores federais não são intimados pessoalmente nos juizados
Os Procuradores Federais que atuam nos Juizados Especiais Federais não desfrutam da prerrogativa da
intimação pessoal.
Assim, não se aplica o art. 17 da Lei nº 10.910/2004 nos Juizados Especiais Federais.
STF. Plenário. ARE 648629/RJ, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/4/2013 (Info 703).
Defensores públicos não são intimados pessoalmente nos juizados
A jurisprudência do STJ afirma que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é necessária a intimação
pessoal dos Defensores Públicos, podendo esta ocorrer até mesmo pela Imprensa Oficial.
Nesse sentido: HC 241.735/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012;
HC 105.548/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/04/2010.

MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO é cabível a intervenção de amicus curiae em mandado de segurança.
No processo de mandado de segurança não é admitida a intervenção de terceiros nem mesmo no caso de
assistência simples.
Se fosse admitida a intervenção do amicus curiae isso poderia comprometer a celeridade do mandado de
segurança.
STF. 1ª Turma. MS 29192/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/8/2014 (Info 755).
É possível desistir do MS mesmo após a sentença de mérito
O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a
prolação da sentença de mérito.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.405.532-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013 (Info 533).
Não há sucessão processual em MS
No mandado de segurança, se o impetrante morre, os seus herdeiros não podem se habilitar para
continuar o processo. Assim, falecendo o impetrante, o mandado de segurança será extinto sem
resolução do mérito, ainda que já esteja em fase de recurso. Isso ocorre em razão do caráter
mandamental e da natureza personalíssima do MS.
STJ. 3ª Seção. EDcl no MS 11.581-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/6/2013 (Info 528).
PROCESSO COLETIVO
CONTINÊNCIA ENTRE ACP AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA NA JUSTIÇA FEDERAL
Súmula 489-STJ: Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas
propostas nesta e na Justiça estadual.
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ACP COM LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO COMUM E APENAS UM DOS RÉUS COM FORO NA
JUSTIÇA FEDERAL
Em ação civil pública ajuizada na Justiça Federal, não é cabível a cumulação subjetiva de demandas com o
objetivo de formar um litisconsórcio passivo facultativo comum, quando apenas um dos demandados
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SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS ENQUANTO SE AGUARDA O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA
É possível determinar a suspensão do andamento de processos individuais até o julgamento, no âmbito
de ação coletiva, da questão jurídica de fundo neles discutida.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.353.801-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/8/2013 (Info 527).

estiver submetido, em razão de regra de competência ratione personae, à jurisdição da Justiça Federal,
ao passo que a Justiça Estadual seja a competente para apreciar os pedidos relacionados aos demais
demandados.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.120.169-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/8/2013 (Info 530).
ADEQUAÇÃO DA ACP PARA VEICULAR DETERMINADAS MATÉRIAS
ACP PLEITEANDO NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONDENAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS
I — Em uma mesma ação coletiva, o autor pode formular pedidos relacionados com direitos individuais
homogêneos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos difusos. As tutelas pleiteadas em ações civis
públicas não são necessariamente puras e estanques. Não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela
referente a direito individual homogêneo, em outra ação uma de direitos coletivos em sentido estrito e,
em outra, uma de direitos difusos, especialmente em se tratando de ação manejada pelo Ministério
Público, que detém legitimidade ampla no processo coletivo.
II — Havendo violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a condenação por dano moral
coletivo que se caracteriza como uma categoria autônoma de dano e que não está relacionado
necessariamente com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).
III — No caso concreto julgado, o STJ entendeu que não cabia condenação por dano moral coletivo. Os
usuários do Plano de Saúde “ZZZ” que precisassem de próteses para cirurgias de angioplastia precisavam
pagar um valor extra, considerando que determinada cláusula excluía da cobertura o implante de
próteses cardíacas. Essa cláusula é abusiva e ilegal, entretanto, ela não gerou danos difusos ou coletivos,
mas apenas individuais homogêneos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.293.606-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/9/2014 (Info 547).
AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA ACP
Em 2014, foram publicadas duas novas leis que alteraram a Lei n. 7.347/85 para ampliar o âmbito de
proteção da ação civil pública.
 Lei n. 12.966/2014: incluiu, no âmbito de proteção da ACP, a honra e a dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos.
 Lei n. 13.004/2014: incluiu, expressamente, entre as finalidades da ACP, a proteção do patrimônio
público e social.
Lei 12.966/2014
A Lei n. 12.966/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados:
 à honra e à dignidade
 de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
Assim, por exemplo, caso uma rede de televisão mantenha programas que exponham pessoa ou grupo ao
ódio ou ao desprezo por motivos fundados na raça, na etnia ou na religiosidade, o Ministério Público (ou
outro legitimado) poderá ajuizar ação civil pública contra a emissora pedindo o fim da exibição e a sua
condenação em danos morais coletivos.
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Outra mudança de destaque é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações
tenham como finalidade institucional a proteção dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos são
legitimadas para ajuizar ação civil pública.
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A alteração é positiva em termos simbólicos ao demonstrar o respeito e a deferência que o Estado
brasileiro possui em relação aos direitos e interesses desses grupos. No entanto, na prática, pouco muda,
considerando que, juridicamente, tais valores já podiam ser protegidos pela ACP, conforme previsão do art.
1º, IV e V da Lei n. 7.347/85 e do art. 55 da Lei n. 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

Lei 13.004/2014
A Lei n. 13.004/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso ao art. 1º da Lei n. 7.347/85 e
estabelecer, de forma expressa, que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos morais e
patrimoniais causados ao PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL.
A alteração não tem nenhuma utilidade prática. Mesmo antes da Lei já era PACÍFICO que a ACP também
poderia ser utilizada para a proteção do patrimônio público e social.
No caso do Ministério Público, a própria CF/88 é expressa ao afirmar isso:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
Sobre o tema, também já existia um enunciado do STJ:
Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do
patrimônio público.
Apesar de o art. 129, III, da CF/88 e de a súmula falarem apenas em Ministério Público era perfeitamente
possível que outros legitimados pudessem ajuizar ACP com esse objetivo. Ex: ACP ajuizada pela União com
o objetivo de proteger o patrimônio público e social (art. 5º, III, da Lei n. 7.347/85).
Outra mudança é que agora, pela nova Lei, fica expressamente previsto que as associações que tenham
como finalidade institucional a proteção ao patrimônio público e social são legitimadas para ajuizar ação
civil pública.
Legitimidade da Defensoria Pública em ações coletivas
A Defensoria Pública não possui legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em favor de
consumidores de determinado plano de saúde particular que, em razão da mudança de faixa etária,
teriam sofrido reajustes abusivos em seus contratos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014 (Info 541).
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D9 - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
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(8 questões)

www.dizerodireito.com.br

A confissão qualificada – aquela na qual o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes
–, quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista
na alínea d do inciso III do artigo 65 do CP.
AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2014 (Info 551).
Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base.
Valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários
Qual é o valor máximo considerado insignificante no caso de crimes tributários?
Para o STJ: 10 mil reais (art. 20 da Lei 10.522/2002).
Para o STF: 20 mil reais (art. 1º, II, da Portaria MF 75/2012).
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.406.356-PR, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/2/2014.
STF. 1ª Turma. HC 121717/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/6/2014 (Info 749).
Descaminho
Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de descaminho.
Contrabando
Não se aplica o princípio da insignificância no caso de contrabando, tendo em vista o desvalor da conduta
do agente (HC 110964, Relator Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 07/02/2012).
CONTRABANDO (ART. 334-A)
Em 2014, foi publicada a Lei n. 13.008/2014, que alterou o Código Penal no tocante aos crimes de
contrabando e descaminho.
O que fez o legislador?
A Lei 13.008/2014 trouxe três mudanças principais:
1ª) Colocou os crimes em dispositivos penais diferentes. O descaminho continua previsto no art. 334 do CP, mas
agora está lá sozinho. O contrabando, por sua vez, passa a figurar no art. 334-A (que foi inserido pela Lei).
2ª) Previu algumas novas condutas equiparadas ao crime de contrabando.
3ª) A pena do contrabando foi aumentada e passa a ser de 2 a 5 anos.
Quadro-resumo das principais diferenças:
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DESCAMINHO
“Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída
ou pelo consumo de mercadoria”
Corresponde à conduta de importar ou exportar Corresponde à entrada ou à saída de produtos
mercadoria PROIBIDA.
PERMITIDOS, todavia elidindo o pagamento do
Obs: essa proibição pode ser absoluta ou relativa.
imposto devido.
É a fraude utilizada para iludir o pagamento de
impostos relacionados com a importação ou
exportação de produtos.
NÃO é uma espécie de crime tributário.
É uma espécie de crime tributário.
É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância.
APLICA-SE o princípio da insignificância se o valor
do tributo cujo pagamento foi iludido não superar
10 mil reais (STJ) ou 20 mil reais (STF).
NÃO admite suspensão condicional do processo (a Admite suspensão condicional do processo (a pena
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CONTRABANDO
“Importar ou exportar mercadoria proibida”

pena é de 2 a 5 anos).

é de 1 a 4 anos).

O descaminho é crime tributário material? Para o ajuizamento da ação penal é necessária a constituição
definitiva do crédito tributário? Aplica-se a Súmula Vinculante 24 ao descaminho?
NÃO. Tanto o STJ como o STF entendem que o descaminho é crime tributário FORMAL. Logo, para que
seja proposta ação penal por descaminho não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito
tributário.
Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF.
O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos
quando da importação ou exportação de mercadorias.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.343.463-BA, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/3/2014
(Info 548).
STF. 2ª Turma. HC 122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27⁄05⁄2014.
Sendo o descaminho um crime formal, e sendo desnecessária a constituição definitiva, a ação penal
imputando o descaminho pode ser proposta mesmo que ainda não tenha sido concluído o processo
administrativo ou a execução fiscal acerca do crédito tributário. As instâncias administrativa, cível e
penal são independentes. No entanto, imagine que, antes de ser julgado o processo criminal, chega ao
fim o processo administrativo ou o processo cível e estes concluem que não houve importação irregular,
razão pela qual a autuação tributária é anulada. Nesse caso, a decisão administrativa ou do processo
cível irá repercutir no processo criminal?
Ainda que o descaminho seja delito de natureza formal, a existência de decisão administrativa ou judicial
favorável ao contribuinte – anulando o auto de infração, o relatório de perdimento e o processo
administrativo fiscal – caracteriza questão prejudicial externa facultativa, que autoriza a suspensão do
processo penal (art. 93 do CPP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.413.829/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2014 (Info
552).
É CONSTITUCIONAL a aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61,
I, do CP).
STF. Plenário. RE 453000/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 4/4/2013.
As agravantes (tirante a reincidência) não se aplicam aos crimes culposos
As circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes culposos, com exceção da reincidência.
STF. 1ª Turma. HC 120165/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2014 (Info 735).

Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo (art. 92, I, do CP)
www.dizerodireito.com.br
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EXISTÊNCIA de continuidade entre “sonegação previdenciária e “apropriação indébita previdenciária”
Os crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A, apesar de constarem em títulos diferentes no Código Penal e
serem, por isso, topograficamente díspares, refletem delitos que guardam estreita relação entre si,
portanto cabível o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1212911/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/03/2012
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As agravantes genéricas podem ser aplicadas aos crimes preterdolosos
É possível a aplicação das agravantes genéricas do art. 61 do CP aos crimes preterdolosos.
Ex: pode ser aplicada agravante genérica do art. 61, II, “c”, do CP no delito de lesão corporal seguida de
morte (art. 129, § 3º, do CP).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.254.749-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/5/2014 (Info 541).

O art. 92, I, do CP prevê, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo, função
pública ou mandato eletivo.
Segundo prevê o parágrafo único do art. 92 e a jurisprudência do STJ, esse efeito (perda do cargo) não é
automático, devendo ser motivadamente declarado na sentença.
Em outras palavras, a determinação da perda de cargo público pressupõe fundamentação concreta que
justifique o cabimento e necessidade da medida.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.044.866-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2014 (Info 549).
O art. 92, I, do CP não permite a perda da aposentadoria
Ainda que condenado por crime praticado durante o período de atividade, o servidor público não pode
ter a sua aposentadoria cassada com fundamento no art. 92, I, do CP, mesmo que a sua aposentadoria
tenha ocorrido no curso da ação penal.
Os efeitos de condenação criminal previstos no art. 92, I, do CP, embora possam repercutir na esfera das
relações extrapenais, são efeitos penais, na medida em que decorrem de lei penal. Sendo assim, pela
natureza constrangedora desses efeitos (que acarretam restrição ou perda de direitos), eles somente
podem ser declarados nas hipóteses restritas do dispositivo mencionado, o que implica afirmar que o rol
do art. 92 do CP é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-los em
desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Dessa maneira, como essa previsão legal é dirigida para a “perda de cargo, função pública ou mandato
eletivo”, não se pode estendê-la ao servidor que se aposentou, ainda que no decorrer da ação penal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.416.477-SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do
TJ/SP), julgado em 18/11/2014 (Info 552).
Prescrição de medida de segurança
A prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena
máxima abstratamente prevista para o delito.
STJ. 5ª Turma. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).
FURTO
É POSSÍVEL O FURTO HÍBRIDO SE A QUALIFICADORA FOR OBJETIVA
Súmula 511-STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de
crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e
a qualificadora for de ordem objetiva.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 11/06/2014.
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Falsa declaração de hipossuficiência não é crime
É atípica a mera declaração falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os benefícios da
justiça gratuita.
A conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os
benefícios da gratuidade de justiça não é crime, pois aludida manifestação não pode ser considerada
documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte
contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa.
STJ. 6ª Turma. HC 261.074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado
em 5/8/2014 (Info 546).
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ROUBO
Furto de uso: NÃO é crime (fato atípico).
Roubo de uso: É crime (configura o art. 157 do CP).
STJ. 5ª Turma. REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/4/2014 (Info 539).

O STF considerou atípica a conduta de “peculato de uso” de um veículo para a realização de
deslocamentos por interesse particular.
STF. 1ª Turma. HC 108433 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux, 25/6/2013.
MOEDA FALSA: APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “H” DO CP
Nos casos de prática do crime de introdução de moeda falsa em circulação (art. 289, § 1º, do CP), se a
nota falsificada é repassada para “ascendente, descendente, irmão ou cônjuge” ou para “criança, maior
de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”, incidirão as agravantes previstas nas alíneas "e" e
"h" do inciso II do art. 61 do CP. Isso o sujeito passivo desse delito não é apenas o Estado, mas também a
pessoa lesada com a introdução da moeda falsa.
STJ. 6ª Turma. HC 211.052-RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 5/6/2014 (Info 546).
Falsificação de papéis públicos (art. 293 do CP)
É dispensável a constituição definitiva do crédito tributário para que esteja consumado o crime previsto
no art. 293, § 1º, III, "b", do CP. Isso porque o referido delito possui natureza FORMAL, de modo que já
estará consumado quando o agente importar, exportar, adquirir, vender, expuser à venda, mantiver em
depósito, guardar, trocar, ceder, emprestar, fornecer, portar ou, de qualquer forma, utilizar em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria sem selo
oficial.
Por ser um crime formal, não incide na hipótese, a Súmula Vinculante 24 do STF, que tem a seguinte
redação: “Não se tipifica crime MATERIAL contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da
Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
STJ. 6ª Turma. REsp 1.332.401-ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/8/2014 (Info
546).
OMISSÃO DE ANOTAÇÃO NA CTPS (ART. 297, § 4º DO CP)
NECESSIDADE DE SER DEMONSTRADO O DOLO DE FALSO
A simples omissão de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não configura, por si só, o
crime de falsificação de documento público (art. 297, § 4º, do CP). Isso porque é imprescindível que a conduta
do agente preencha não apenas a tipicidade formal, mas antes e principalmente a tipicidade material, ou seja,
deve ser demonstrado o dolo de falso e a efetiva possibilidade de vulneração da fé pública.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.252.635-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/4/2014 (Info 539).
De quem é a competência para julgar o crime do art. 297, § 4º do CP?
Trata-se de delito de competência da JUSTIÇA FEDERAL.

Em regra, os crimes cometidos contra as sociedades de economia mista federal são julgados pela Justiça
Estadual. Excepcionalmente, competirá à Justiça Federal julgar o delito praticado contra sociedade de
www.dizerodireito.com.br
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O uso de documento falso é absorvido pelo crime de sonegação fiscal quando constitui meio/caminho
necessário para a sua consumação.
Constitui mero exaurimento do delito de sonegação fiscal a apresentação de recibo ideologicamente
falso à autoridade fazendária, no bojo de ação fiscal, como forma de comprovar a dedução de despesas
para a redução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física.
STJ. 5ª Turma. HC 131.787-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/8/2012.
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A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal é aplicada aos agentes detentores de
mandato eletivo (agentes políticos).
STF. 2ª Turma. RHC 110513/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, 29/5/2012.

economia mista federal quando ficar demonstrado que existe interesse jurídico da União no fato. Isso ocorre
nos casos em que os delitos praticados contra a sociedade de economia mista estiverem relacionados com:
a) os serviços de concessão, autorização ou delegação da União; ou
b) se houver indícios de desvio das verbas federais recebidas por sociedades de economia mista e
sujeitas à prestação de contas perante o órgão federal.
STF. 1ª Turma. RE 614115 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/9/2014 (Info 759).
A competência originária por prerrogativa de função dos titulares de mandatos eletivos firma-se a partir
da diplomação.
STJ. 5ª Turma. HC 233.832-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/9/2012.
Falsificação de documentos navais expedidos pela Marinha
Súmula vinculante 36-STF: Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Arrais-Amador (CHA), ainda que expedidas pela
Marinha do Brasil.
Ilicitude de utilização do RMF no processo penal
Os dados obtidos pela Receita Federal mediante requisição direta às instituições bancárias em sede de
processo administrativo tributário sem prévia autorização judicial NÃO podem ser utilizados no processo
penal, sobretudo para dar base à ação penal.
STJ. 5ª Turma. REsp 1.361.174-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/6/2014 (Info 543).
STJ. 6ª Turma. RHC 41.532-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/02/2014 (Info 535).
Não é necessário mandado judicial para que seja realizada a busca por objetos em interior de veículo de
propriedade do investigado quando houver fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de
material que possa constituir corpo de delito.
Será, no entanto, indispensável o mandado quando o veículo for utilizado para moradia do investigado,
como é o caso de cabines de caminhão, barcos, trailers.
STJ. 6ª Turma. HC 216.437-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/9/2012.
Os §§ 6º e 7º do art. 7º do Estatuto da OAB preveem que documentos, mídias e objetos pertencentes a
clientes do advogado investigado, bem como demais instrumentos de trabalho que contenham informações
sobre clientes, somente poderão ser utilizados caso estes clientes estejam sendo formalmente investigados
como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra de inviolabilidade.
STJ. 6ª Turma. HC 227.799-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2012.

Infelizmente, amigo(a), não vou poder ajudar muito quanto a este tema.
www.dizerodireito.com.br
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Transação penal
Súmula vinculante 35-STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995
não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de
denúncia ou requisição de inquérito policial.

INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DE HORA EXTRA É COMPATÍVEL COM A CF/88
O art. 384 da CLT prevê que as trabalhadoras do sexo feminino têm direito a um intervalo de 15 minutos
antes de iniciaram hora extra. Tal regra é exclusiva das mulheres, não se aplicando para os trabalhadores
do sexo masculino.
Segundo decidiu o STF, esse art. 384 da CLT foi recepcionado pela CF/1988 e não viola o princípio da
isonomia. Isso porque a referida regra está em harmonia com dois critérios que justificam o tratamento
diferenciado, quais sejam, o componente biológico (menor resistência física da mulher) e o componente
social (o fato de ser comum o acúmulo de atividades pela mulher no lar e no ambiente de trabalho).
STF. Plenário. RE 658312/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/11/2014 (repercussão geral) (Info 769).
FGTS: PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA EM JUÍZO
O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos. Isso
porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo ser aplicado o art. 7º, XXIX, da CF/88.
Antes, entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos.
Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF, por razões de segurança jurídica, modulou os
efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale a partir deste julgado
do Supremo.
O art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30
anos, foram julgados inconstitucionais.
STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).
Verbas que integram a base de cálculo do FGTS
A importância paga pelo empregador sobre as seguintes verbas integra a base de cálculo do FGTS? O
empregador terá que pagar 8% também sobre as seguintes verbas?
•Férias gozadas: SIM.
•Férias indenizadas: NÃO.
•15 primeiros dias que antecedem o afastamento por motivo de doença: SIM.
•Auxílio-creche: NÃO.
É irrelevante discutir se a natureza da verba trabalhista é remuneratória ou indenizatória/compensatória
para fins de incidência da contribuição ao FGTS. O critério não é esse. O parâmetro é o da lei. Os 8%
incidem sobre tudo o que é pago ao trabalhador, salvo aquilo que a lei expressamente excluir. Somente
em relação às verbas expressamente excluídas pela lei é que não haverá a incidência do FGTS.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.436.897-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/12/2014 (Info 554).
STJ. 2ª Turma.REsp 1.448.294-RS, REsp 1.448.294-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em
9/12/2014 (Info 554).
A extinção do processo de dissídio coletivo, com a perda de eficácia da sentença normativa, torna
insubsistente a execução de ação de cumprimento
A superveniente extinção do processo de dissídio coletivo, com a perda de eficácia da sentença
normativa, torna insubsistente a execução de ação de cumprimento.
STF. 1ª Turma. RE 394051 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/3/2014 (Info 738).
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O art. 201, § 9º da CF/88 prevê o chamado “princípio da contagem de tempo recíproca para fins de
aposentadoria”.
Esse dispositivo quer dizer que se a pessoa trabalhou na iniciativa privada e, consequentemente,
contribuiu para o RGPS terá direito de “levar” esse tempo de contribuição para o RPPS e somá-lo para
fins de aposentadoria. O inverso também é verdadeiro.
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A lei estadual ou municipal não pode estabelecer requisitos (condições) para que essa contagem
recíproca do tempo de contribuição seja realizada. Ex: a lei não pode exigir que o servidor público pague
um número mínimo de contribuições no RPPS para que ele possa “aproveitar” o tempo de contribuição
no RGPS. A imposição de tais restrições, por legislação local, viola o § 9º do art. 201 da CF/88.
STF. Plenário. RE 650851 QO/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 1º/10/2014 (repercussão geral) (I. 761).
Prorrogação do período de graça
O § 2º do art. 15 da Lei 8.213/91 prevê que o período de graça do segurado será acrescido de 12 meses se
ele estiver desempregado e comprovar essa situação “pelo registro no órgão próprio do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social”.
A situação de desemprego do segurado pode ser provada por outros meios?
SIM. O registro no órgão próprio do MTE não é o único meio de prova admissível para que o segurado
desempregado comprove a situação de desemprego para a prorrogação do período de graça, sendo
admitidas outras provas, como a testemunhal.
O simples fato de não haver anotação na CTPS do segurado é prova suficiente de que ele estava
desempregado para fins do § 2º do art. 15?
NÃO. A ausência de anotação laboral na CTPS do indivíduo não é suficiente para comprovar a sua
situação de desemprego. Isso porque pode ser que ele tenha trabalhado em alguma atividade
remunerada na informalidade, não tendo assinado carteira.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.338.295-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/11/2014 (Info 553).
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O Decreto 4.882/2003 reduziu de 90dB para 85dB o nível máximo de ruídos a que o trabalhador pode
estar submetido no seu trabalho. Se ele trabalhar durante 25 anos acima desse nível de ruído, terá
direito à aposentadoria especial.
Mesmo o Decreto 4.882/2003 sendo favorável ao trabalhador por ter reduzido o limite de ruído, ele não
pode retroagir para alcançar situações ocorridas antes de sua vigência.
Assim, o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído
deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, sendo impossível aplicação retroativa do
Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB.
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Aposentadoria por idade híbrida
Caso o trabalhador rural, ao atingir a idade prevista para a concessão da aposentadoria por idade rural
(60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher), ainda não tenha alcançado o tempo mínimo de atividade
rural exigido na tabela de transição prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991, poderá, quando completar 65
anos, se homem, e 60 anos, se mulher, somar, para efeito de carência, o tempo de atividade rural aos
períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, para fins de concessão de aposentadoria por
idade “híbrida”, ainda que inexistam contribuições previdenciárias no período em que exerceu suas
atividades como trabalhador rural.
Assim, o segurado especial que comprove a condição de rurícola, mas não consiga cumprir o tempo rural
de carência exigido na tabela de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213⁄1991 e que tenha
contribuído sob outras categorias de segurado, poderá ter reconhecido o direito ao benefício
aposentadoria por idade híbrida, desde que a soma do tempo rural com o de outra categoria implemente
a carência necessária contida na Tabela, não ocorrendo, por certo, a diminuição da idade.
Vale ressaltar que, no momento da reunião dos requisitos da aposentadoria por idade o trabalhador não
precisa estar exercendo atividade rural para ter direito à aposentadoria híbrida. Em outras palavras, a
aposentadoria híbrida pode ser concedida ainda que a última atividade do segurado seja urbana, ou seja,
ele começou na atividade rural e depois migrou para a urbana.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.367.479-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/9/2014 (Info 548).
STJ. 2ª Turma. REsp 1.407.613-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/10/2014.

A partir de quantos decibéis o ruído é considerado atividade especial?
 Antes do Decreto 2.171/97 (até 05/03/1997): acima de 80 decibéis.
 Depois do Decreto 2.171/97 e antes do Decreto 4.882/2003 (de 06/03/1997 até 18/11/2003): acima
de 90 decibéis.
 A partir do Decreto 4.882/2003 (de 19/11/2003 até hoje): acima de 85 decibéis.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.398.260-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)
(Info 541).
Utilização do EPI pelo segurado e PPP indicando eficácia dos equipamentos contra ruído
Se a empresa fornecer EPI ao segurado e este for eficaz para inibir os efeitos do agente nocivo, o trabalho
por ele desempenhado deixa de ser considerado especial para fins de aposentadoria? O segurado
perderá o direito de esse tempo ser enquadrado como de atividade especial?
SIM. O STF decidiu que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde. Assim, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de
neutralizar a nocividade, o trabalhador não terá direito à concessão da aposentadoria especial.
A Corte não aceitou o argumento de que a aposentadoria especial seria devida em qualquer hipótese,
desde que o ambiente fosse insalubre. Em outras palavras, não basta o risco potencial do dano, sendo
necessária a efetiva exposição.
Resumindo, nas exatas palavras do STF: “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão
constitucional de aposentadoria especial”.
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AUXÍLIO-RECLUSÃO
Qual valor é considerado baixa renda para fins de pagamento do auxílio-reclusão?
A EC 20/98, que alterou o art. 201, IV, da CF/88 previu que, até que a lei discipline o auxílio-reclusão, esse
benefício será concedido apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00,
valor esse que deverá ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social (art. 13 da Emenda).
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Um dos campos do Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) indica se a empresa forneceu EPI para reduzir
a exposição do trabalhador aos agentes nocivos e se tais equipamentos foram eficazes. Imagine, então,
que o PPP informe que o segurado trabalhava com níveis de ruído acima de 85dB, mas, ao mesmo
tempo, indique que o trabalhador utilizava EPI (protetores auriculares) e que estes eram eficazes. Nesse
caso, o trabalho desempenhado continuará sendo considerado como especial para fins de
aposentadoria? O segurado continuará tendo direito de que esse tempo seja enquadrado como de
atividade especial?
SIM. Na hipótese de o trabalhador ser exposto a RUÍDO acima dos limites legais de tolerância
(atualmente 85dB), a declaração do empregador, no âmbito do PPP, de que o EPI fornecido é eficaz, não
serve para descaracterizar esse tempo de serviço como especial para fins de aposentadoria.
Está provado na literatura científica e de medicina do trabalho que o uso de EPI com o intuito de evitar danos
sonoros não é capaz de inibir os efeitos nocivos do ruído na saúde do trabalhador. Dito de outro modo, em
matéria de ruído, o uso de EPI não é eficaz para eliminar a nocividade. Mesmo utilizando o aparelho, o
trabalhador terá danos à sua saúde. Logo, faz jus ao tempo especial mesmo que haja uso de EPI.
Nas exatas palavras do STF: “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 a aposentadoria”.
STF. Plenário. ARE 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 (repercussão geral) (Info 770).

Em outras palavras, a EC determinou que a lei estabelecesse um critério para definir o que é “baixa renda”.
Enquanto a lei não fizer isso, o Governo deverá atualizar todos os anos o valor que começou em R$ 360,00.
Até hoje, essa lei não existe. Logo, todos os anos é publicada uma Portaria Interministerial, assinada pelos
Ministros da Previdência e da Fazenda, atualizando o valor.
Para o ano de 2015, o valor foi atualizado para R$ 1.089,72 (Portaria Interministerial n. 13/2015). Assim, o
auxílio-reclusão somente será pago se o último salário-de-contribuição do segurado, antes de ser preso, era
igual ou inferior a essa quantia.
Esse teto atualizado todos os anos é absoluto ou pode ser relativizado? Se o valor do salário-de–
contribuição superar um pouco esse limite, mesmo assim poderá ser concedido o benefício? Ex.: João foi
preso em 2015 e, nesta data, seu salário de contribuição era de R$ 1.100,00; seus familiares podem
receber o auxílio-reclusão?
SIM. O STJ recentemente decidiu que é possível a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do
segurado que recebia salário de contribuição pouco superior ao limite estabelecido como critério de baixa
renda pela legislação da época de seu encarceramento.
Assim, é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revelar a necessidade de
proteção social, permitindo ao julgador a flexibilização do critério econômico para deferimento do
benefício pleiteado, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado
como critério de baixa renda no momento de sua reclusão.
Com bem assentado pelo Ministro Relator, “a análise de questões previdenciárias requer do Magistrado
uma compreensão mais ampla, ancorada nas raízes axiológicas dos direitos fundamentais, a fim de que a
aplicação da norma alcance a proteção social almejada.”
STJ. 2ª Tuma. REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/11/2014 (Info 552).
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NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
O STF decidiu que, em regra, o segurado/dependente somente pode propor a ação pleiteando a
concessão do benefício previdenciário se anteriormente formulou requerimento administrativo junto ao
INSS e este foi negado.
Para que proponha a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário, é preciso que, antes,
tenha ocorrido uma das três situações abaixo:
1) O interessado requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS (total ou
parcialmente);
2) O interessado requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão em um
prazo máximo de 45 dias;
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Se o segurado, no momento em que foi preso, estava desempregado, a Portaria determina que será
considerado como critério para “baixa renda” o seu último salário-de-contribuição (referente ao último
trabalho). Ex.: João foi preso em 2015, momento em que estava desempregado; seu último salário-decontribuição era de R$ 3.000,00; pela Portaria, mesmo João estando desempregado, não poderia ser
considerado de baixa renda e seus familiares não teriam direito ao benefício. O STJ concordou com essa
previsão da Portaria? Esse critério do último salário-de-contribuição para o segurado preso
desempregado é válido?
NÃO. Na análise de concessão do auxílio-reclusão, o fato de o recluso que mantenha a condição de
segurado pelo RGPS estar desempregado ou sem renda no momento em que foi preso demonstra que ele
tinha “baixa renda”, independentemente do valor do último salário de contribuição.
O critério econômico da renda deve ser aferido no momento da reclusão, pois é nele que os dependentes
sofrem o baque da perda do provedor. Se, nesse instante, o segurado estava desempregado, presume-se
que se encontrava em baixa renda, sendo, portanto, devido o benefício a seus dependentes.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.480.461-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/9/2014 (Info 550).

3) O interessado não requereu administrativamente o benefício, mas é notório que, sobre esse tema, o
INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado.
STF. Plenário. RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/8/2014 (repercussão geral) (Info 756).
Aposentadoria por invalidez e análise de outros aspectos
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art.
42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade somente parcial para o trabalho.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/4/2013 (Info 520).
O fato de um dos integrantes da família exercer atividade incompatível com o regime de economia
familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais componentes.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.304.479-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012 (recurso repetitivo)
O tempo de serviço em atividade rural realizada por trabalhador com idade inferior a 14 anos, ainda que
não vinculado ao Regime de Previdência Social, pode ser averbado e utilizado para o fim de obtenção de
benefício previdenciário.
STJ. 3ª Seção. AR 3.877-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgada em 28/11/2012.
A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovação da atividade laborativa do
trabalhador rural “boia-fria”, sendo indispensável que ela venha corroborada por razoável início de prova
material, conforme exige o art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.321.493-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012.
Para a concessão de aposentadoria rural, a certidão de nascimento dos filhos que qualifique o
companheiro como lavrador deve ser aceita como início de prova documental do tempo de atividade
rurícola da companheira.
STJ. 3ª Seção. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2013.
Certidão de casamento e início de prova material
A certidão de casamento onde conste que o cônjuge do requerente da aposentadoria é agricultor pode ser
considerada como início de prova material?
REGRA: SIM. A certidão de casamento na qual conste que o cônjuge do autor é lavradora é suficiente para
comprovar início de prova material. Essa é a posição tanto do STJ como da TNU (Súm. 06).
EXCEÇÃO: essa certidão de casamento não será considerada como início de prova material quando ficar
demonstrado que o cônjuge, apontado como rurícola, vem a exercer posteriormente atividade urbana.
STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.310.096-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/2/2014
(Info 538).
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Não é possível a concessão da aposentadoria por idade a rurícola (art. 143 da Lei 8.213/1991), quando
não comprovado o desempenho de atividade em regime de economia familiar.
STJ. 3ª Seção. AR 4.094-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgada em 26/9/2012.
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É possível a concessão de aposentadoria por idade a rurícola (art. 143 da Lei 8.213/1991) em caso de
comprovação da condição de lavrador do marido da requerente por meio de certidão de casamento,
certidão de óbito e extrato de pensão rural, além de depoimento de testemunhas.
STJ. 3ª Seção. AR 4.094-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgada em 26/9/2012.
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Não é necessário o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao exercício de atividade
rural anterior à Lei n. 8.213/1991 para fins de concessão de aposentadoria urbana pelo Regime Geral da
Previdência Social, salvo em caso de mudança de regime previdenciário, do geral para o estatutário.
STJ. 3ª Seção. AR 3.180-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgada em 24/10/2012.
A sentença trabalhista, por se tratar de decisão judicial, pode ser considerada como início de prova
material para a concessão do benefício previdenciário, bem como para revisão da renda mensal inicial,
ainda que a autarquia previdenciária não tenha integrado a contenda trabalhista.
STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AREsp 105.218-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/10/2012.
O processo de justificação, no qual inexiste contraditório e o juiz restringe-se a confirmar a produção
regular da prova, não constitui, isoladamente, meio hábil à demonstração do tempo de serviço prestado
para fins de aposentadoria.
STF. 1ª Turma. MS 28829/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 11/9/2011.
O termo inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação do INSS se ausente prévio
requerimento administrativo ou prévia concessão de auxílio-doença.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 145.255-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/11/2012.
Acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
Súmula 507-STJ: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante
e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
Não é possível estender a pensão por morte até os 24 anos de idade pelo fato de o filho beneficiário ser
estudante universitário.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.347.272-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012.
O segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor de benefício previdenciário recebido
em antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC) a qual tenha sido posteriormente revogada.
Na devolução do benefício previdenciário recebido em antecipação dos efeitos da tutela que tenha sido
posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) a execução de sentença
declaratória do direito deverá ser promovida; e b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS
poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em
manutenção até a satisfação do crédito.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.384.418-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.
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A aposentadoria por invalidez concedida pela via judicial, sem que o segurado tenha feito prévio
requerimento administrativo, deverá retroagir à data da citação do INSS
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O § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93, que prevê o critério da renda per capita inferior a 1/4 do saláriomínimo para concessão do LOAS, é INCONSTITUCIONAL. Este critério encontra-se defasado e a análise da
situação de miserabilidade deverá ser feita, no caso concreto, com base em outros parâmetros.
É também inconstitucional o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, que permite o recebimento
de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não admite a percepção conjunta de benefício de idoso
com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário.
STF. Plenário. RE 567985/MT, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 18/4/2013; RE 580963/PR, rel.
Min. Gilmar Mendes, 17 e 18/4/2013.

Caso o segurado proponha ação judicial para obter aposentadoria por invalidez sem ter requerido o
benefício administrativamente junto ao INSS, se o juiz julgar procedente o pedido, deverá conceder a
aposentadoria de forma retroativa à data da citação.
Para o STJ, a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve
ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via
judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.369.165-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 26/2/2014 (recurso repetitivo) (Info 536).
Quadro comparativo:
SEGURADO RECEBE O BENEFÍCIO POR FORÇA DE...
1ª) tutela antecipada, que é, posteriormente, revogada na sentença.
2ª) sentença, que é, posteriormente, reformada em 2ª instância.
3ª) sentença, que é mantida em 2ª instância, sendo, no entanto, reformada em Resp.
4ª) sentença transitada em julgado, que posteriormente, é reformada em AR.

DEVOLVERÁ
OS VALORES?
SIM
SIM
NÃO
NÃO

INSS pode cancelar benefício assistencial concedido pela via judicial caso não mais estejam presentes as
condições que lhe deram origem
O INSS pode suspender ou cancelar administrativamente o “benefício de prestação continuada” (LOAS)
que havia sido concedido judicialmente, desde que garanta previamente ao interessado o contraditório e
a ampla defesa.
Não se aplica, ao caso, o princípio do paralelismo das formas.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.429.976-CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/2/2014 (Info 536).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDEM sobre
1.
2.
3.
4.
5.

Terço de férias gozadas
Férias indenizadas
Terço de férias indenizadas
Aviso prévio indenizado
Valor pago pela empresa ao empregado nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença
6. Participação nos lucros DEPOIS da MP794/94

RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PAGOS POR INCORPORADORA IMOBILIÁRIA FALIDA
Na hipótese de paralisação de edificação de condomínio residencial, em razão da falência da
incorporadora imobiliária, e tendo a obra sido retomada posteriormente pelos adquirentes das unidades
imobiliárias comercializadas (condôminos), estes não podem ser responsabilizados pelo pagamento de
contribuições previdenciárias referentes à etapa da edificação que se encontrava sob a responsabilidade
exclusiva da incorporadora falida.
Assim, se um grupo de condôminos se reúne e, com recursos próprios, termina o prédio que foi
abandonado pela Encol, estes não poderão ser responsabilizados pelos débitos previdenciários que a
antiga construtora contraiu durante a primeira etapa da obra.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.485.379-SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/12/2014 (Info 554).
Indenização aos “soldados da borracha” (EC 78/2014)
www.dizerodireito.com.br
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Horas extras e seu respectivo adicional
Adicional noturno
Adicional de periculosidade
Salário maternidade
Salário paternidade
Participação nos lucros ANTES da MP794/94
Licença para casamento (“gala”)
Licença para prestação de serviço eleitoral
Férias gozadas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NÃO INCIDEM sobre

Em 2014, foi publicada a Emenda Constitucional n. 78, que acrescentou o art. 54-A ao ADCT da CF/88,
determinando o pagamento de uma indenização aos chamados “soldados da borracha”.
Os “soldados da borracha” recebem algum benefício do Governo?
SIM. O art. 54 do ADCT da CF/88 determinou que fosse paga uma pensão mensal vitalícia aos seringueiros
recrutados.
O que fez a EC 78/2014?
A EC 78/2014 acrescentou o art. 54-A ao ADCT, prevendo que os “soldados da borracha” e seus
dependentes, além da pensão mensal que já é paga normalmente na forma do art. 54, terão direito a uma
indenização de 25 mil reais, em parcela única.
Os dependentes dos “soldados da borracha” têm direito a essa indenização?
SIM, desde que, até 01/01/2015 (data em que a EC entrará em vigor), eles já sejam dependentes, na forma
do § 2º do art. 54 do ADCT.
E se houver mais de um dependente?
O valor de 25 mil reais deverá ser rateado entre os pensionistas na proporção de sua cota-parte na pensão.
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“Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se exalta; a destra do Senhor faz proezas.
Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Senhor.”
Salmos 118:15-17
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