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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Março/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais inovações legislativas, e as mais recentes e relevantes 

jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e 

o Superior Tribunal de Justiça. No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado. 

Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

1. Inovações Legislativas 

1.1 Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021 

A legislação em epígrafe dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores 

referentes aos preços dos combustíveis automotivos, tendo em vista o direito destes de 

“receber informações corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis sobre os preços dos 

combustíveis automotivos no território nacional”1. 

Para instrumentalizar tal direito, os postos revendedores de combustíveis automotivos 

deverão informar aos consumidores os preços reais e promocionais dos combustíveis, nos 

termos do disposto no Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 20062. 

O decreto referenciado logo acima regulamenta a Lei nº 10.962/04, que dispõe sobre a 

oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, e o Código 

de Defesa do Consumidor. 

                                    
1 Artigo 1º, parágrafo único, Dec. nº 10.634/21. 

2 Artigo 2º, caput, Dec. nº 10.634/21. 
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Além do dever de informar os preços reais e promocionais, também devem os postos 

“informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio 

de painel afixado em local visível do estabelecimento”3. 

O artigo 4º do decreto em estudo cuida de elencar as informações que devem estar contidas 

no painel mencionado alhures, quais sejam: 

 O valor médio regional no produtor ou no importador; 

 O preço de referência para o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS; 

 O valor do ICMS; 

 O valor da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e 

 O valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados, e álcool etílico combustível - CIDE-combustíveis. 

1.1.1 Vigência 

Por fim, dispõe o artigo 5º, do Decreto nº 10.634/21, que este entra em vigor trinta dias 

após a data de sua publicação, qual seja, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

  

                                    
3 Artigo 3º, Dec. nº 10.634/21. 
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2. Jurisprudências Recentes 

2.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

2.1.1 Período de auxílio-doença como carência 

Ao julgar o RE 1298832, com repercussão geral reconhecida (Tema 1125), o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entendeu que é constitucional a contagem, para 

fins de carência, do período de recebimento de auxílio-doença, desde que haja novas 

contribuições após o término do afastamento. 

 

Período de carência corresponde ao quantitativo mínimo de contribuições necessárias para 

tornar o segurado apto a gozar de um benefício. 

O recorrente sustentou que, segundo a Lei da Previdência Social, tal período deve ser 

computado como de contribuição, não como de carência, sob pena de pôr em risco o equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social. 

 

Art. 55, Lei nº 8.213/91. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida 

no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de 

qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 

anterior à perda da qualidade de segurado: 

I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no §1º do art. 143 

da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência 

Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças 

Armadas ou aposentadoria no serviço público; 
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II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez; 

III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo;   (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual 

ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por 

outro regime de previdência social;                (Redação dada pela Lei nº 9.506, de 

1997) 

V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de 

exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei; 

VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, 

de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea "g", 

desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência.       (Incluído 

pela Lei nº 8.647, de 1993) 

§1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não 

determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só 

será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, 

conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no §2º. 

§2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de 

vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das 

contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme 

dispuser o Regulamento. 

§3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante 

justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só 

produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea 

dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência 

de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. 

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do 

benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte 

individual ou facultativo tiver contribuído na forma do §2º do art. 21 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do 

§3º do mesmo artigo.                 (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 

 

Suscitando precedente da Corte4, o relator, ministro Luiz Fux, esclareceu que o Supremo já 

havia reputado como constitucional o cômputo de tal período para a concessão de 

aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com atividade laborativa. 

                                    
4 RE 583834. Relator(a): Min. AYRES BRITTO. Julgamento: 21/09/2011. Publicação: 14/02/2012. 
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Em decorrência dos múltiplos recursos no mesmo sentido, que permanecem chegando ao 

Supremo Tribunal Federal, o relator considerou necessária a ratificação da jurisprudência e a 

submissão do recurso à sistemática de repercussão geral. 

2.1.2 Cobrança de diferenças de ICMS 

Ao julgar conjuntamente o RE 1287019, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093), e 

a ADI 5469, o Plenário do STF decidiu que é inconstitucional a cobrança de diferenças do 

ICMS sem a edição de lei complementar para disciplinar essa compensação. A cobrança do 

Diferencial de Alíquota do ICMS foi introduzida pela EC 87/2015. 

A ação direta de inconstitucionalidade contou com relatoria do ministro Dias Toffoli. Já o 

recurso extraordinário teve como relator o ministro Marco Aurélio. Para Toffoli, antes da edição 

da lei complementar referida, os estados e o DF não podem cobrar o ICMS correspondente ao 

diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor não 

contribuinte do tributo. 

Marco Aurélio, por sua vez, suscitou usurpação de competência diante da disciplina da 

matéria por meio de convênio no Confaz por parte dos estados e do Distrito Federal, posto que 

cabe à União editar norma geral nacional sobre o tema. Nesse diapasão, elementos essenciais 

do ICMS não poderiam ser disciplinados por meio de convênio. 

 

Tema 1093 

A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 

87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. 

O ministro Nunes Marques abriu divergência, por entender desnecessária a edição de LC, já 

que a EC 87 não cria novo imposto, alterando, tão somente, a forma de distribuição dos recursos 

apurados. 
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Visando evitar insegurança jurídica e oportunizar ao Congresso Nacional a edição de lei 

sobre o tema, o colegiado decidiu pela modulação dos efeitos da decisão. Logo, nos dois 

processos, produzirá efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento. 

2.1.3 Incidência de ICMS na base de cálculo da Contribuição 

Previdenciária 

No julgamento do RE 1187264, também com repercussão geral reconhecida (Tema 1048), 

o Plenário do Supremo entendeu, por maioria de votos, pela constitucionalidade da inclusão 

do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. 

O colegiado ponderou que o abatimento do imposto do cálculo da CPRB implicaria em 

ampliação significativa do benefício fiscal, afrontando disposição constitucional que determina 

a edição de lei específica para tratar da redução de base de cálculo de tributo. 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) 

§6º O imposto previsto no inciso III:       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;       (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.         (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

O recurso extraordinário contou com relatoria do ministro Marco Aurélio. Contudo, 

prevaleceu a divergência suscitada pelo ministro Alexandre de Moraes, para quem as alterações 

promovidas pela Lei nº 12.546/11 concederam às empresas a faculdade de aderir ao novo 

sistema, se entendessem que a CPRB seria mais benéfica do que a contribuição sobre a folha 

de pagamentos. 
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Nesse diapasão, não seria possível aderir ao novo regime de contribuição e se beneficiar, 

concomitantemente, das regras que não lhe sejam aplicáveis. Restaram vencidos os ministros 

Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber, que votaram pelo provimento 

do recurso, por entenderem pela ilegitimidade da cobrança. 

2.2 Superior Tribunal de Justiça – STJ 

2.2.1 Permanência de ex-empregado aposentado em plano de saúde 

coletivo 

Ao julgar os REsp's 1818487, 1816482 e 1829862, sob a sistemática dos recursos especiais 

repetitivos (Tema 1.034), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, de forma 

unânime, novas teses acerca da permanência de ex-empregado aposentado em plano de 

saúde coletivo. 

 Tendo como supedâneo a Lei dos Planos de Saúde, o Colegiado definiu quais condições 

assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas para beneficiários inativos. A 

partir da fixação da tese, mais de 1.700 processos que estavam suspensos poderão ser resolvidos. 

 

Art. 31, Lei nº 9.656/98.  Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam 

o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo 

prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como 

beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando 

da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.  

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por 

período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção 

como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que 

assuma o pagamento integral do mesmo.              (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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§2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas 

condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30.      (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas 

condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30. 

 

Os recursos especiais contaram com relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, para 

quem, por ausência de previsão legal expressa e específica em sentido contrário, “mudanças de 

operadora do plano de saúde, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de 

valores de contribuição não interrompem a contagem do prazo de dez”. 

Outrossim, segundo o relator, o dispositivo acima transcrito prevê relativa simetria entre 

ativos e inativos. "Do contrário, no caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de 

mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se 

estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar 

alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo". 

"A correta aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/1998 pressupõe que ativos e inativos sejam 

inseridos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais, no 

que se inclui paridade na forma e nos valores de custeio, ressaltando-se apenas que ao inativo 

caberá recolher a parcela própria acrescida daquela que for devida pelo ex-empregador em 

favor dos ativos", ponderou Ferreira. 

Arrematou o ministro afirmando não haver direito adquirido dos inativos à manutenção 

do plano em vigor no momento da aposentadoria, o que decorre das possibilidades de alteração 

mencionadas outrora. 
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2.2.2 Incorporação de quintos pelo exercício de funções 

comissionadas 

Diante do julgamento do RE 638115 pelo STF5, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 

readequou a tese do Tema 503 dos recursos repetitivos, passando a estabelecer que os 

servidores públicos federais civis não têm direito à incorporação de quintos e décimos pelo 

exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a da MP 

nº 2.225-45/01. 

Tal entendimento deu-se no bojo do REsp 1261020, de relatoria do ministro Mauro 

Campbell Marques, que ressaltou as discrepâncias entre o posicionamento da Suprema Corte e 

da Primeira Seção. Nesse diapasão, fez-se mister a retratação do entendimento do STJ, conforme 

preleciona a Legislação Adjetiva Civil. 

 

Art. 1.040, CPC. Publicado o acórdão paradigma: 

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 

recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido 

coincidir com a orientação do tribunal superior; 

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 

de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente 

julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; 

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão 

o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; 

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público 

objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será 

comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização 

da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. 

                                    
5 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 19/03/2015. Publicação: 

03/08/2015. 
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§1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes 

de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo 

recurso representativo da controvérsia. 

§2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do 

pagamento de custas e de honorários de sucumbência. 

§3º A desistência apresentada nos termos do §1º independe de consentimento do 

réu, ainda que apresentada contestação. 

 

 Marques ainda suscitou a obrigatoriedade da observância dos julgados do Supremo com 

repercussão geral, conforme disposição do artigo 927, III, do CPC. 

 

Art. 927, CPC. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e 

do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

§1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º, quando 

decidirem com fundamento neste artigo. 

§2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de 

casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, 

órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. 

§3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e 

dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode 

haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 

§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese 

adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação 

adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da 

confiança e da isonomia. 

§5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão 

jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 
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 Ressalte-se, por fim, que a Corte decidiu que os servidores que já recebem tais valores 

“possuem o direito de continuar recebendo os quintos ou décimos até o momento de sua 

absorção integral por qualquer reajuste futuro”. Ademais, caso a incorporação dos quintos esteja 

baseada em coisa julgada material, é inviável a descontinuidade imediata dos pagamentos.  
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QUADRO SINÓTICO 

  INOVAÇÕES NORMATIVAS 

Dec. nº 10.634/21 
Dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos 

preços dos combustíveis automotivos. 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

RE 1298832 
É constitucional a contagem, para fins de carência, do período de recebimento 

de auxílio-doença. 

RE 1287019 e ADI 5469 
É inconstitucional a cobrança de diferenças do ICMS sem a edição de lei 

complementar para disciplinar essa compensação. 

RE 1187264 
É inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta. 

REsp's 1818487, 1816482 e 

1829862 

Novas teses acerca da permanência de ex-empregado aposentado em plano 

de saúde coletivo. 

REsp 1261020 

Os servidores públicos federais civis não têm direito à incorporação de quintos 

e décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da 

Lei nº 9.624/98 e a da MP nº 2.225-45/01. 

  



 

15 

 

 

 

LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021: íntegra. 

 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: artigo 55. 

 Constituição Federal de 1988: artigo 155. 

 Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998: artigo 31. 

 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC): artigos 927 e 1.040. 

  



 

16 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal Federal 

 RE 1298832 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu 

a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a 

jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Nunes Marques. 

 RE 583834 

REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) 

a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de 

Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com 

apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez 

seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade 

laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado 

pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência 

regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação 

com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros 

de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto 

o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento. 

 RE 1287019 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 

extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada 

a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente 

lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A 

cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, 

pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por 



 

17 

 

fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, 

segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula 

nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, 

segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-

se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão 

produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz 

respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos 

retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta 

de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta 

original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. 

Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 

672/2020/STF). 

 ADI 5469 

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a 

inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 

de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de 

lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, 

e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o 

Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, 

terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde 

a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, 

terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma 

solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos 

a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas 

legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da 

concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as 

ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de 

modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 

(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 

 RE 1187264 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1048 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 

extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros 

Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: “É 
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constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". Plenário, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. 

 RE 638115 

Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício 

de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. 

Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 

Superior Tribunal de Justiça 

 REsp's 1818487, 1816482 e 1829862 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE 

CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde 

devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os 

fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma 

de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto 

no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da 

manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 

31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo 

as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de 

beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por 

faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a 

soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." 

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito 

adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, 

podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio 

e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a 

portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, 

tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde 

administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de 

custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. 

 REsp 1261020 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

REEXAME DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. QUINTOS. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO 

COMISSIONADA. PERÍODO ENTRE 8 DE ABRIL DE 1998 A 4 DE SETEMBRO DE 2001. RE N. 638.115/CE. RECURSO 
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ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incorporação de quintos decorrente do 

exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-

48/2001. 2. Nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral. Na 

oportunidade, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções 

comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 3. O STF, 

contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 68.115/CE Portanto, em juízo de retratação e com base na 

orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, são fixadas as seguintes 

teses em sede de recurso especial repetitivo: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às 

incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 

9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício 

de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão 

administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os 

quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos 

servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada 

material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. 4. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973). 

  



 

20 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da República, 1988. 

______. Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre a divulgação de 

informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos. Brasília: 

Presidência da República, 2021. 

______. Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006. Regulamenta a Lei nº 10.962/04 e o 

Código de Defesa do Consumidor. Brasília: Presidência da República, 2006. 

______. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1991. 

______. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei dos Planos de Saúde. Brasília: Presidência da 

República, 1998. 

______. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília: Presidência 

da República, 2015. 

STF. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/. Acessado em 02/03/2021. 

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio. 

Acessado em 02/03/2021. 

http://portal.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio

