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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Volume VI – Março/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes 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. Jurisprudências Recentes 

1.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

1.1.1 Imposto de renda sobre juros de mora 

Ao negar provimento, por maioria de votos, ao RE 855091, com repercussão geral 

reconhecida (Tema 808), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que 

não ”incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento 

de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.  

Na origem, decidiu-se pela não recepção do artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, 

além da declaração de parcial inconstitucionalidade dos artigos 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88 e 43, 

II, §1º, do Código Tributário Nacional. O recorrente, por sua vez, argumentara que a natureza 

indenizatória não implica, necessariamente, que a parcela não representa acréscimo financeiro. 

 

Art. 16, Lei nº 4.506/64. Serão classificados como rendimentos do trabalho 

assalariado todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados 
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no exercício dos empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5º do Decreto-lei 

número 5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 

de julho de 1964, tais como: 

I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, 

honorários, diárias de comparecimento; 

Il - Adicionais, extraordinários, suplementações, abonos, bonificações, gorjetas; 

III - Gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e cotas-partes em 

multas ou receitas; 

IV - Comissões e corretagens; 

V - Ajudas de custo, diárias e outras vantagens por viagens ou transferência do local 

de trabalho; 

VI - Pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim entendidas aquelas cuja 

dedução ou abatimento a lei não autoriza na determinação da renda líquida; 

VII - Aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a 

terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o empregador, paga pela locação do 

prédio e o que cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação; 

VIII - Pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como 

encargo do assalariado; 

IX - Prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, 

quando o empregado e o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste; 

X - Verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas 

necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego; 

XI - Pensões, civis ou militares de qualquer natureza, meios-soldos, e quaisquer 

outros proventos recebidos do antigo empregador de institutos, caixas de 

aposentadorias ou de entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos 

ou funções exercidas no passado, excluídas as correspondentes aos mutilados de 

guerra ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira. 

Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de trabalho 

assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no 

pagamento das remunerações previstas neste artigo. 

 

Art. 3º, Lei nº 7.713/88. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer 

dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.           

§1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda 

os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos 

patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. 

§2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos 

ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer 
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natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de 

transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido 

monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. 

§3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que 

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa 

de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, 

permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração 

em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de 

cessão de direitos e contratos afins. 

§4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, 

da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens 

produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, 

para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a 

qualquer título. 

§5º Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou 

exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de 

rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam 

redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social. 

§6º Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares 

ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto 

de renda. 

 

Art. 43, Lei nº 5.172/66. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação 

de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

§1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 

rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

§2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá 

as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de 

incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 
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Sob relatoria do ministro Dias Toffoli, o colegiado decidiu pela inconstitucionalidade de tal 

cobrança, posto que “a materialidade do tributo está relacionada à existência de acréscimo 

patrimonial, o que não ocorre com os juros de mora em questão”. Aduziu o ministro, ainda, que 

o imposto pode alcançar os lucros cessantes, mas não os danos emergentes. 

 

Art. 153, CF. Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. (...) 

 

Arrematou Toffoli, ponderando que, na hipótese em apreço, os juros de mora legais visam 

recompor perdas efetivas, não constituindo ganho patrimonial. Vencido, o ministro Gilmar 

Mendes sustentou que não haveria discussão constitucional, já tendo o STJ analisado os 

dispositivos correlatos. 

1.1.2 Feminicídio e legítima defesa da honra 

Por unanimidade, no julgamento da ADPF 779, também sob relatoria do ministro Dias 

Toffoli, o Plenário do STF decidiu que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, 

sendo vedado seu uso em crimes de feminicídio. 
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Nesse diapasão, o colegiado referendou liminar concedida em fevereiro, considerando que 

tal tese representa ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

proteção à vida e da igualdade de gênero. 

O requerente suscitou conflito de entendimentos quanto à aceitação dessa tese, entre 

Tribunais de Justiça e entre o Superior Tribunal de Justiça e o STF. Razão pela qual, faz-se mister 

o pronunciamento da Suprema Corte. 

 

Art. 1º, CF. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Art. 5º, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) 

 

Na ocasião, o relator deu interpretação conforme a Constituição aos dispositivos correlatos, 

visando ilidir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa. Logo, decidiu-

se pela impossibilidade de utilização, direta ou indireta, de quaisquer argumentos que induzam 

à tese em epígrafe, nas fases pré-processual, processual ou no Tribunal do Júri, sob pena de 

nulidade do ato e do julgamento. 
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Art. 23, CP. Não há crime quando o agente pratica o fato:         (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - em estado de necessidade;         (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - em legítima defesa;        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá 

pelo excesso doloso ou culposo.        (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Art. 25, CP. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem.        (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, 

considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele 

agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. 

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

Art. 65, CPP.  Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o 

ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito 

cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

 

Além de ressaltar a natureza discriminatória e desprezível da tese, Toffoli esclareceu sua 

atecnia, posto que não se enquadra como legítima defesa e o próprio Código Penal estipula 

que a emoção ou a paixão, como no caso do ciúme, não excluem a imputabilidade penal. 

“Portanto, aquele que pratica feminicídio ou usa de violência, com a justificativa de reprimir 

um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma, desproporcional, 

covarde e criminosa”, afirmou o ministro. 
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Art. 28, CP. Não excluem a imputabilidade penal:   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

I - a emoção ou a paixão;         (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.  

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito 

ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.        (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.        (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Art. 483, CPP.  Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:           

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

I – a materialidade do fato;           (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

II – a autoria ou participação;           (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

III – se o acusado deve ser absolvido;           (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;           (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008) 

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na 

pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.           (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008) 

§1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos 

incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.          

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

§2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos 

incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:  

Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

O jurado absolve o acusado? (...) 

 

Os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso votaram para também dar 

interpretação conforme ao dispositivo do CPP transcrito logo acima, que prevê o quesito 
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genérico de absolvição, a fim de determinar que ele não autoriza a utilização de tal tese, 

permitindo a anulação da absolvição manifestamente contrária à prova dos autos. 

1.1.3 Cota de tela e percentual mínimo de produção local 

Ao apreciar os REs 627432 e 1070522, ambos com repercussão geral reconhecida (Temas 

704 e 1.013, respectivamente), o Plenário do STF fixou as seguintes teses: 

 “São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes 

nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua 

inobservância.” 

 “São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e 

máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de 

programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, nos termos do artigo 221 da 

Constituição Federal de 1988.” 

Logo, são constitucionais as normas que fixam cotas de tela e percentual mínimo de 

produção local. Isto posto, é válida a reserva de um número mínimo de dias para a exibição de 

filmes nacionais nos cinemas e a exigência de “percentuais mínimos e máximos para a produção 

de programas culturais, artísticos e jornalísticos no município para o qual foram outorgados os 

serviços de radiodifusão”.  

O Recurso Extraordinário 627432 contou com relatoria do ministro Dias Toffoli. O RE 

1070522, por sua vez, esteve sob relatoria do ministro Luiz Fux. Restou vencido o ministro Marco 

Aurélio na aprovação das duas teses. 

1.2 Tribunal Superior do Trabalho – TST 

1.2.1 Quitação das férias e pagamento em dobro 

Por maioria de votos, no julgamento do E-RR 10128-11.2016.5.15.0088, o Pleno do Tribunal 

Superior do Trabalho decidiu que o atraso de dois a três dias na quitação das férias não 

implica no pagamento em dobro pelo empregador.  
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Art. 145, CLT. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono 

referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo 

período.                           (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977) 

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do 

início e do termo das férias.            (Incluído pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977) 

 

Súmula 450/TST. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, 

incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que 

gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no 

art. 145 do mesmo diploma legal. 

 

O TRT de origem havia condenado o empregador à dobra de todo o período de férias. Já 

o embargado sustentou que o dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, que cuida da 

matéria, não estabelece multa em caso de descumprimento. A Oitava Turma do TST, por sua 

vez, excluiu a condenação, por entender que o atraso era ínfimo e não deveria implicar em 

sanção. 

No mesmo sentido entendeu o Pleno, para quem tal desdobramento vai de encontro aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A maioria do colegiado acompanhou o voto 

do relator, ministro Ives Gandra Martins, conferindo interpretação restritiva à Súmula 450, 

afastando de sua aplicação às hipóteses de atraso ínfimo. 

“Normas que tratem de penalidades devem ser interpretadas restritivamente, levando-se em 

conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a que o descumprimento 

apenas parcial da norma não enseje penalidade manifestamente excessiva”, esclareceu Martins. 
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Afirmou, ainda, que a hipótese, “além de não trazer prejuízo ao trabalhador, acarretaria 

enriquecimento ilícito se sancionada com o pagamento em dobro, sem norma legal específica 

previsora da sanção”. 

Restaram vencidos os ministros João Batista Brito Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, Mauricio Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, José Roberto 

Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza 

Agra Belmonte e Maria Helena Mallmann, “que votaram no sentido de conhecer do recurso de 

embargos por contrariedade à Súmula nº 450 desta Corte e, no mérito, dar-lhe provimento para 

restabelecer a decisão regional no aspecto em que se condenou a reclamada ao pagamento da 

dobra das férias”. 

1.3 Superior Tribunal de Justiça - STJ 

1.3.1 Novas súmulas aprovadas 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou novos enunciados sumulares 

acerca da incidência da contribuição ao FGTS e das ações indenizatórias decorrentes de atos de 

perseguição política. 

1.3.1.1 Súmula 646/STJ 

Referida súmula cuida da incidência da contribuição ao FGTS, enunciando que é “irrelevante 

a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas 

as verbas elencadas em lei (art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas 

da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, §6º, da Lei n. 8.036/1990.”  

 

Art. 28, Lei nº 8.212/91. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) 
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§9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-

maternidade;                  (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da 

Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973; 

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação 

aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei 

nº 6.321, de 14 de abril de 1976; 

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional 

constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias 

de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;          (Redação 

dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

e) as importâncias:                 (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;   

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, 

do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;                   

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela 

Lei nº 9.528, de 1997) 

4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de 

junho de 1973;                  (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

5. recebidas a título de incentivo à demissão;  (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;                  

(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados 

do salário;                  (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;                  (Incluído pela Lei nº 

9.711, de 1998). 

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de 

outubro de 1984;                  (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria; 

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de 

mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;   

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

h) as diárias para viagens;   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de 

estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977; 
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j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada 

de acordo com lei específica; 

l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao 

Servidor Público-PASEP;                  (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela 

empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua 

residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija 

deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho;                 (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do 

auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados 

da empresa;                 (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, 

de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965;                  (Incluída 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a 

programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível 

à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 

9º e 468 da CLT;                  (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, 

próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com 

medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-

hospitalares e outras similares;   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos 

ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos 

serviços;                  (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso 

creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite 

máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas 

realizadas;                  (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação 

básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades 

desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, 

nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:                  (Redação 

dada pela Lei nº 12.513, de 2011) 

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e                  (Incluído pela 

Lei nº 12.513, de 2011) 

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado 

individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado 



 

15 

 

a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite 

mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;                  (Incluído 

pela Lei nº 12.513, de 2011) 

u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao 

adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;                  (Incluída pela Lei nº 9.528, de 

10.12.97) 

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;                  

(Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT.                  (Incluída pela 

Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

y) o valor correspondente ao vale-cultura.                  (Incluído pela Lei nº 12.761, 

de 2012) 

z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no 

10.891, de 9 de julho de 2004.             (Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018) 

 

Art. 15, Lei nº 8.036/90. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam 

obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, 

a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, 

no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que 

tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 

4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto 

de 1965. (...) 

§6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas 

no §9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.         (Incluído pela Lei 

nº 9.711, de 1998) 

 

 

1.3.1.2 Súmula 647/STJ 

A Súmula 647, por sua vez, enuncia que são “imprescritíveis as ações indenizatórias por 

danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos 

fundamentais ocorridos durante o regime militar.” 
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Art. 8º, ADCT. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 

até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 

motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 

de dezembro de 1961 , e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro 

de 1969 , asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou 

graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos 

de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas 

as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e 

militares e observados os respectivos regimes jurídicos. 

§1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da 

promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em 

caráter retroativo. 

§2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores 

do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos 

exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao 

afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram 

impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou 

expedientes oficiais sigilosos. 

§3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade 

profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da 

Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida 

reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do 

Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da 

promulgação da Constituição. 

§4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente 

mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no 

serviço público e previdência social, os respectivos períodos. 

§5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos 

civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, 

empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios 

militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais 

interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em 
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decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978 , ou por motivos 

exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir 

de 1979, observado o disposto no §1º. 

 

Art. 11, Lei nº 9.140/95. A indenização, a título reparatório, consistirá no pagamento 

de valor único igual a R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicado pelo número de anos 

correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido, levando-se em 

consideração a idade à época do desaparecimento e os critérios e valores traduzidos 

na tabela constante do Anexo II desta Lei. 

§1º Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). 

§2º A indenização será concedida mediante decreto do Presidente da República, 

após parecer favorável da Comissão Especial criada por esta Lei. 

 

 

1.3.2 Devolução de pagamento decorrente de erro não vinculado a 

interpretação de lei 

Ao julgar o REsp 1381734, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 979), a Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, salvo “boa-fé, segurado do INSS deve devolver 

pagamento decorrente de erro não vinculado a interpretação de lei”. 

Por unanimidade, o colegiado entendeu que, na averiguação do erro, deve-se perquirir a 

boa-fé do segurado, no que tange à sua aptidão para compreender, inequivocamente, a 

irregularidade do pagamento. 

 

Tema 978 

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro 

administrativo (material ou operacional) não embasado em interpretação errônea 

ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto 

no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, 
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ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua 

boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar 

o pagamento indevido 

 

O relator, ministro Benedito Gonçalves, suscitando o poder-dever de autotutela da 

Administração Pública, ressaltou que esta, "detectando erro do ato administrativo no pagamento 

dos benefícios, tem o dever de efetuar a correção de forma a suspender tal procedimento, 

respeitado o devido processo legal". 

Todavia, o ministro argumentou pela impossibilidade de o segurado ser penalizado pela 

interpretação equivocada da lei, posto que é dever-poder da Administração aplicá-la 

corretamente. Nesse ínterim, Gonçalves ainda esclareceu a imprescindibilidade, para a não 

devolução, da presença da boa-fé objetiva do beneficiário, do caráter alimentar da verba e do 

princípio da irrepetibilidade do benefício. 

Suscitando precedente da Corte1, o relator concluiu ressalvando as hipóteses de erro 

material ou operacional, que devem contar com avaliação individual, a fim de verificar se o 

beneficiário era apto a compreender que os valores recebidos eram indevidos e se seria possível 

exigir-lhe conduta diversa.  

Quanto aos efeitos da decisão, houve modulação, sendo esta aplicada aos processos 

distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão 

 

  

                                    
1 MS 19.260/DF. Relator: Ministro Herman Benjamin. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. DJe: 11/12/2014. 
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QUADRO SINÓTICO 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

RE 855091 
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no 

pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 

ADPF 779 
A tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, sendo vedado seu uso 

em crimes de feminicídio. 

REs 627432 e 1070522 
São constitucionais as normas que fixam cotas de tela e percentual mínimo de 

produção local. 

E-RR 10128-

11.2016.5.15.0088 

O atraso de dois a três dias na quitação das férias não implica no pagamento 

em dobro pelo empregador. 

Súmula 646/STJ 

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da 

contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 

9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, 

por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990. 

Súmula 647/STJ 

São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais 

decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos 

fundamentais ocorridos durante o regime militar. 

REsp 1381734 
Salvo boa-fé, segurado do INSS deve devolver pagamento decorrente de erro 

não vinculado a interpretação de lei. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

Supremo Tribunal Federal 

 RE 855091 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 

extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da 

Lei nº 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no 

pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), 

concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição 

Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu 

ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN interpretação conforme à Constituição 

Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os 

juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a 

seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de 

remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Falaram: pela recorrente, o Dr. Paulo Mendes, Procurador 

da Fazenda Nacional; pelo recorrido, o Dr. Sílvio de Salvo Venosa; pelo amicus curiae Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, o Dr. Bruno Conti Gomes da Silva; pelo amicus curiae 

Federação Nacional dos Auditores Fiscais das Administrações Tributárias Federal, Estaduais e Distrital - FENAT, o 

Dr. Fabio Brun Goldschmidt; e, pelo amicus curiae Ordem dos Advogados do Brasil, a Dra. Ana Paula Del Vieira 

Duque. Plenário, Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021. 

 ADPF 779 

O Tribunal, por unanimidade, referendou a concessão parcial da medida cautelar para: (i) firmar o entendimento 

de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da 

CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do 
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Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito 

do instituto da legítima defesa e, por consequência, (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo 

que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à 

tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob 

pena de nulidade do ato e do julgamento, nos termos do voto do Relator. Os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux 

(Presidente) e Roberto Barroso acompanharam o Relator com ressalvas. A ressalva do Ministro Gilmar Mendes foi 

acolhida pelo Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti; pelo interessado, o Ministro 

José Levi Mello do Amaral Junior, Advogado-Geral da União; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira das 

Mulheres de Carreira Jurídica, a Dra. Eliana Calmon. Plenário, Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021. 

 RE 627432 

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 

704): "São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas 

brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância", nos termos do voto do Relator, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.03.2021 (Sessão realizada por 

videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 

 RE 1070522 

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 

1.013): "São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem 

observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos 

locais, nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988", nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux (Presidente), vencido o Ministro Marco Aurélio. Plenário, 18.03.2021 (Sessão realizada por videoconferência - 

Resolução 672/2020/STF). 

 

Tribunal Superior do Trabalho 

 RE 855091 

Decisão: por maioria, não conhecer dos embargos. Vencidos os Exmos. Ministros João Batista Brito Pereira, Lelio 

Bentes Corrêa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Mauricio Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, José 

Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra 

Belmonte e Maria Helena Mallmann, que votaram no sentido de conhecer do recurso de embargos por 
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contrariedade à Súmula nº 450 desta Corte e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a decisão regional 

no aspecto em que se condenou a reclamada ao pagamento da dobra das férias com relação aos períodos 

discriminados. Observação 1: o Dr. René Dellagnezze falou pela parte INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL 

- IMBEL. Observação 2: o Dr. Daniel Costa Reis falou pela Assistente Simples UNIÃO (PGU). Observação 3: os Drs. 

Daniel Rodrigo Reis Castro e Gustavo Teixeira Mendes de Oliveira, patronos da parte INDÚSTRIA DE MATERIAL 

BÉLICO DO BRASIL - IMBEL, estiveram presentes à sessão. Observação 4: ausente, justificadamente, o Exmo. Ministro 

Aloysio Silva Corrêa da Veiga. Observação 5: os Exmos. Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Augusto César 

Leite de Carvalho e Cláudio Mascarenhas Brandão registraram ressalva de fundamentação. Observação 6: juntarão 

justificativa de voto convergente os Exmos. Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Cláudio Mascarenhas 

Brandão e Alexandre Luiz Ramos. Observação 7: juntarão justificativa de voto vencido os Exmos. Ministros Lelio 

Bentes Corrêa e José Roberto Freire Pimenta. 

 Súmula 450/TST 

FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT.  

(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 

da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 

145 do mesmo diploma legal. 

 

Superior Tribunal de Justiça 

 Súmula 646/STJ 

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as 

verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, 

por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990. 

 EDcl no AgRg no REsp 1538839 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REQUISITOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 

1.  Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas  decisões  judiciais ou quando for 

omitido ponto sobre o qual se devia  pronunciar  o  juiz  ou  tribunal,  ou mesmo correção de erro material,  na  
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dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2.  Ao  contrário  do  que  sustenta o 

embargante, não se verifica a alegada  omissão  ou  erro  material,  uma vez que ficou devidamente consignado   

na   decisão   embargada   que:   (i)   os   princípios constitucionais  da  tripartição  e  autonomia  dos  poderes  

e o da intranscendência das penas não foram discutidos no recurso especial, limitando a decisão agravada às 

questões infraconstitucionais, logo, não  há  falar  em  usurpação da competência do STF; (ii) esta Corte Superior  

admite o prequestionamento implícito quando, a despeito da ausência  de indicação dos dispositivos legais tidos 

por violados, a matéria  é  examinada  e  debatida  pelo  Tribunal  de origem, o que aconteceu  no  presente  caso; 

(iii) a jurisprudência deste Tribunal Superior  pacificou  o entendimento de que "não é possível a emissão de 

certidão negativa de débito em favor do Município, na hipótese em que  existente  dívida  previdenciária  sob  a  

responsabilidade  da respectiva Câmara Municipal, pois a Câmara Municipal constitui órgão integrante  do  

Município e, nesse sentido, não possui personalidade jurídica  autônoma  que  lhe  permita  figurar  no  polo  

passivo da obrigação  tributária  ou  ser demandada em razão dessas obrigações, não sendo lícita a aplicação dos 

princípios da separação dos poderes e  da  autonomia financeira e administrativa para eximir o Município das 

responsabilidades assumidas por seus órgãos" (REsp 1.408.562/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 

19/3/2014). 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de 

maneira sólida e fundamentada, tal qual se observa no caso concreto. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

 AgRg no REsp 1499609 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 

CONTRIBUIÇÃO PARA FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS, AVISO-PRÉVIO 

INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS E PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-

DOENÇA/ACIDENTE. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os 

pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Nos 

termos da jurisprudência pacífica do STJ, o FGTS trata de um direito autônomo dos trabalhadores urbanos e rurais 

de índole social e trabalhista, não possuindo caráter de imposto e nem de contribuição previdenciária. Logo, não 

é possível a sua equiparação com a sistemática utilizada para fins de incidência de contribuição previdenciária e 

imposto de renda, de modo que é irrelevante a natureza da verba trabalhista (remuneratória ou 

indenizatória/compensatória) para fins de incidência da contribuição ao FGTS. Precedentes. 3. O rol do art. 28, § 9º, 

da Lei n. 8.212/91 é taxativo. Assim, da interpretação sistemática do referido artigo e do art. 15, caput e §6º, da Lei 

n. 8.036/90, verifica-se que, somente em relação às verbas expressamente excluídas pela lei, não haverá a incidência 

do FGTS. Desse modo, impõe-se a incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado, o terço constitucional de 

férias gozadas, os quinzes primeiros dias de auxílio-doença/acidente, o salário-maternidade e sobre as férias 

gozadas. Precedentes. Agravo regimental improvido.  
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 Súmula 647/STJ 

São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política 

com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar.  

 AgRg nos EDcl no REsp 1328303 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO ACERCA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DISCUTIDA EM RECURSO 

REPETITIVO. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PRELIMINARES DE MÉRITO PREJUDICIAIS AO DEBATE. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O REGIME 

MILITAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/1932. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto ao direito de os sucessores ajuizarem ação de reparação 

em decorrência de perseguição, tortura e prisão, por motivos políticos, durante o Regime Militar, transmitindo-se 

aos herdeiros a legitimidade ativa para ajuizamento da indenizatória. 2. A Primeira Seção desta Corte, em caso 

análogo (EREsp 816.209/RJ, Min. Eliana Calmon, DJe de 10/11/2009), manifestou-se pela inaplicabilidade do art. 1º 

do Decreto 20.910/32 em ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atos de violência 

ocorridos durante o Regime Militar, consideradas imprescritíveis. Agravo regimental improvido.  

 EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1351576 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANISTIA POLÍTICA. OFENSA À RESOLUÇÃO. ATO QUE NÃO SE 

ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do 

decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados.  

 REsp 1381734 

Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, conheceu 

parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos da reformulação de voto do Sr. 

Ministro Relator. Vencida, quanto à tese, a Sra. Ministra Assusete Magalhães.  

 MS 19260 

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO A MAIOR DE VERBA A SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO NA 
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HIPÓTESE. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra o Presidente do STJ. Alega a impetrante ser ré em processo 

administrativo que visa à reposição de juros de mora sobre reajuste pago indevidamente por erro na rotina de 

cálculos automáticos do Sistema de Administração de Recursos Humanos (SARH). Aduz que o pagamento a maior 

por erro da administração não enseja devolução pelo servidor de boa-fé. Pede seja revogada a decisão que 

determinou a cobrança. 2. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, tanto para verbas recebidas por 

antecipação de tutela posteriormente revogada (REsp 1.384.418/SC, depois confirmado sob o rito do art. 543-C do 

CPC no REsp 1.401.560/MT, estando pendente de publicação), quanto para verbas recebidas administrativamente 

pelo servidor público (REsp 1.244.182/PB), o beneficiário deve comprovar a sua patente boa-fé objetiva no 

recebimento das parcelas. 3. Na linha dos julgados precitados, o elemento configurador da boa-fé objetiva é a 

inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento. 4. "Quando a Administração 

Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa 

expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos 

mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, 

DJe 19.10.2012). 5. Descabe ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese 

de patente cunho indevido, como, por exemplo, no recebimento de auxílio-natalidade (art. 196 da Lei 8.112/1990) 

por servidor público que não tenha filhos. 6. Na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, 

conforme os mencionados REsp 1.384.418/SC e REsp 1.401.560/MT (submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 

da Resolução STJ 8/2008), não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, em razão da 

própria precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do 

pagamento. 7. In casu, todavia, o pagamento efetuado à impetrante decorreu de puro erro administrativo de 

cálculo, sobre o qual se imputa que ela tenha presumido, por ocasião do recebimento, a legalidade e a definitividade 

do pagamento, o que leva à conclusão de que os valores recebidos foram de boa-fé. 8. Segurança concedida. 

Agravo Regimental prejudicado.   
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