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APRESENTAÇÃO

Tanto nas faculdades de Direito como nos manuais das disciplinas desse ramo do 
conhecimento, é notável o destaque que vem sendo dado aos posicionamentos ju-
diciais. Na mesma esteira, a atuação dos profissionais do Direito é cada vez mais 
lastreada em precedentes dos tribunais superiores e, notadamente, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Nesse contexto, é possível inferir que há crescente interesse por obras que fran-
queiem, de forma organizada e de fácil consulta, o acesso à jurisprudência emanada 
pelo STF. 

Com o intuito de atender tal demanda, o Tribunal vem publicando, desde 1995, 
o Informativo STF, espécie de “jornal jurídico” que veicula resumos, originalmente 
semanais, das circunstâncias fáticas e processuais e dos fundamentos proferidos oral-
mente nas sessões de julgamento.

Conforme consta do cabeçalho de todas as edições do periódico, os boletins são 
elaborados “a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do 
Plenário”, de modo que contêm “resumos não oficiais de decisões proferidas pelo 
Tribunal”. Faz-se tal observação para esclarecer ao leitor que, embora o conteúdo 
não possa ser considerado oficial, baseia-se estritamente em informações públicas.

A obra que ora se apresenta é uma edição especial, que abarca um período de cinco 
anos – 2014 a 2018. Cada volume contém um ramo do Direito e tem por referência 
casos que foram noticiados no Informativo STF. O acesso aos argumentos de Suas  
Excelências, na exatidão precisa do vernáculo escrito, permite explorar a riqueza técni-
ca neles contida e estudar com mais rigor a fundamentação das decisões do Tribunal.

É bom ressaltar que o leitor pode acompanhar mensalmente este trabalho ao aces-
sar o Boletim de Acórdãos Publicados disponível no site do Tribunal (Portal do STF/
Jurisprudência/Boletim de Acórdãos Publicados).

Um novo ponto de vista sobre a jurisprudência

É da essência do Informativo STF produzir uma síntese de decisões proferidas pela 
Corte durante as sessões de julgamento, sem avançar em análise abstrata da juris-



prudência do Tribunal. Já o livro Teses e fundamentos percorre caminho diverso e se 
aprofunda nos julgados do STF para oferecer um produto mais complexo.

Desse modo, o livro tem por objetivos: 
I – Elaborar teses, redigidas com base no dispositivo1 dos acórdãos e abstraídas 
das notícias de julgamento; e 
II – Analisar a fundamentação adotada pelo Tribunal e, na sequência, esboçar 
um panorama do entendimento da Corte sobre os ramos do Direito.
A proposta é que as teses apontem como caminhou a jurisprudência da Suprema 

Corte brasileira ao longo dos anos e, ainda, permitam vislumbrar futuros posiciona-
mentos do Tribunal, tendo por referência os processos já julgados. Cumpre destacar 
que essas teses – com os respectivos fundamentos – não traduzem necessariamente a 
pacificação da jurisprudência num ou noutro sentido. Elas se prestam simplesmente 
a fornecer mais um instrumento de estudo da jurisprudência e a complementar a 
função desempenhada pelo Informativo STF. 

Tendo isso em vista, os textos que compõem o livro estruturam-se em: tese ju-

rídica extraída do julgado2 e resumo da fundamentação2. Pretende-se, com esse 
padrão, que o destaque dado aos dispositivos dos acórdãos seja complementado por 
seus respectivos fundamentos. 

Os dados do processo em análise2 são apresentados no cabeçalho de cada resu-
mo e, com o objetivo de garantir acesso rápido ao conteúdo de teses fixadas, no fim 
da obra foi incluída uma lista de todas as teses contidas no livro.

As decisões acerca da redação e da estrutura do livro foram guiadas também pela 
busca da otimização do tempo de seu público-alvo. Afinal, a leitura de acórdãos, de 
votos ou mesmo de ementas demandaria esforço interpretativo e tempo dos quais 
o estudante ou o operador do Direito muitas vezes não dispõe. Assim, deu-se pre-
ferência a formato de redação que destacasse o dispositivo do acórdão e seus funda-
mentos, ao mesmo tempo que traduzisse de forma sintética o entendimento do STF.

Em busca de mais fluidez e concisão, decidiu-se retirar do texto principal as refe-
rências que não fossem essenciais à sua redação. Assim, foram transpostos para notas 

de fim2, entre outras informações pertinentes: relatórios de situações fáticas e obser-
vações processuais, quando necessários à compreensão do caso; precedentes jurispru-
denciais; e transcrições de normativos ou de doutrina3. 

A mesma objetividade que orientou a estrutura redacional dos resumos norteou 
a organização dos julgados em disciplinas do Direito e em temas. Estes, por sua vez, 
foram subdivididos em assuntos2 específicos. Tal sistematização do conteúdo visa, 



mais uma vez, facilitar o trabalho dos estudantes e dos operadores do Direito, que 
compõem o público-alvo desta obra. 

A esse respeito, sob o ângulo dos ramos do Direito, optou-se pela análise vertical 
dos julgados em cada ano, o que propicia rápida visualização e comparação de maté-
rias semelhantes decididas pelos órgãos do STF. A obra permite, assim, que o leitor 
verifique, de forma fácil e segura, a evolução jurisprudencial de um dado tema ao 
longo do tempo.

A ideia foi, em resumo, aliar a objetividade característica do Informativo STF com 
a profundidade e a riqueza técnico-jurídica contida nos acórdãos e nos votos dos 
ministros. Para cumprir tal finalidade, foi necessário interpretar os acórdãos dos jul-
gamentos. 

Todavia, se por um lado é certo que a redação de resumos demanda algum grau 
de liberdade interpretativa dos documentos originais, por outro a hermenêutica reco-
nhece ser inerente à interpretação jurídica certa dose de subjetividade. 

Nessa perspectiva, embora os analistas responsáveis pelo trabalho tenham se es-
forçado para – acima de tudo – manter fidelidade aos entendimentos do STF, ao mes-
mo tempo que conciliavam concisão e acuidade na remissão aos fundamentos das 
decisões, não se deverá perder de vista que os resultados do exame da jurisprudência 
aqui expostos são fruto de interpretação desses servidores.

Espaço para participação do leitor

Os enunciados aqui publicados tanto podem conter trechos do julgado original – 
na hipótese de estes sintetizarem a ideia principal – quanto podem ser resultado ex-
clusivo da interpretação dos acórdãos pelos analistas responsáveis pela compilação. 
Na obra, estão disponíveis os links de acesso à íntegra dos acórdãos, o que facilita a 
conferência da acuidade dessa interpretação. O leitor poderá encaminhar dúvidas, 
críticas e sugestões para o e-mail: cdju@stf.jus.br.

Ademais, entre as razões que motivaram a edição deste trabalho está justamente o 
propósito de fomentar a discussão e de contribuir para a difusão do “pensamento” do 
Tribunal e para a construção do conhecimento jurídico. Com isso, promove-se maior 
abertura à participação da sociedade no exercício da atividade constitucionalmente 
atribuída ao STF. 



 1  Deve-se ter em mente que muitas vezes os dispositivos dos acórdãos se limitam a “dar (ou ne-
gar) provimento ao recurso” ou, ainda, “conceder (ou não) a ordem”. Embora esses comandos 
jurisdicionais efetivamente componham o dispositivo da sentença, do ponto de vista da análise das 
decisões judiciais – e da jurisprudência – eles significam muito pouco. Por evidente, o objeto deste 
trabalho é o tema decidido pela Corte, seja ele de direito material, seja de direito processual, e não 
o mero resultado processual de uma demanda específica. Nesse sentido, talvez seja possível discer-
nir entre o conteúdo formal da decisão, que seria, exemplificativamente, o resultado do recurso 
(conhecido/não conhecido, provido/não provido) ou da ação (procedência/improcedência), e o 
conteúdo material da decisão, que efetivamente analisa a questão de direito (material ou proces-
sual) debatida e possui relevância para a análise da jurisprudência. Em outras palavras, o conteúdo 
material da decisão corresponderia aos fragmentos do provimento jurisdicional que têm aptidão 
para transcender ao processo em análise e constituir o repertório de entendimentos do Tribunal 
sobre o ordenamento jurídico brasileiro. 

 2 Ver Infográfico, página 8. 

 3 Informações entre colchetes não constam do texto original.



Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conse-

lhos de fi scalização não se submetem ao regime de precatórios.

O art. 100 da Constituição Federal (CF)1, que cuida do sistema de precatórios, diz res-
peito a pagamentos a serem feitos não pelos conselhos, mas pelas Fazendas Públicas. 

Os conselhos de fi scalização profi ssionais são autarquias especiais, possuem perso-
nalidade jurídica de direito público e estão submetidos às regras constitucionais, tais 
como a fi scalização pelo Tribunal de Contas da União e a submissão ao sistema de 
concurso público para arregimentação de pessoal.

 1  “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fi m.”

Assunto

Tese jurídica extraída do julgado

Resumo da fundamentação

Dados do processo em análise

Nota de � m

INFOGRÁFICO

Direito Administrativo
 Ȥ Organização da Administração Pública

 Ȥ Administração Indireta
 Ȥ Autarquias – Repercussão Geral

RE 938.837
RG ‒ Tema 877
red. p/ o ac. min. Marco Aurélio
Plenário
DJE de 25-9-2017
Informativo STF 861
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Direito Previdenciário

 Ȥ Benefícios previdenciários

 Ȥ Aposentadoria

 Ȥ Aposentadoria especial – Repercussão Geral

O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalha-

dor a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá 

respaldo constitucional à aposentadoria especial.

O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercí-
cio de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física [Constituição 
Federal (CF), art. 201, § 1º1]. Dessa forma, torna-se indispensável que o indivíduo tra-
balhe exposto a nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto 
a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na 
relação entre agente nocivo e trabalhador.

Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de 

tolerância, a declaração do empregador concernente à eficácia do EPI, no Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP)2, não descaracteriza o tempo de serviço 

especial para aposentadoria.

Ainda que se possa aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído se relacione 
apenas à perda das funções auditivas, sabe-se que não há garantia de eficácia real na 
eliminação dos efeitos do agente nocivo na simples utilização de EPI, pois são inúmeros 
os fatores que influenciam no seu funcionamento, e muitos deles são impassíveis de 
controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores.

No tocante à fonte de custeio para essa aposentadoria especial, apesar de constar 
expressamente na CF (art. 201, § 1º) a necessidade de lei complementar para regula-
mentar a aposentadoria especial, a Emenda Constitucional 20/1998 estabelece, em seu 
art. 15, como norma de transição, que, “até que a lei complementar a que se refere o 
art. 201, § 1º, da Constituição Federal seja publicada, permanece em vigor o disposto 
nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à data 

ARE 664.335
RG – Tema 555
rel. min. Luiz Fux

Plenário
DJE de 12-2-2015
Informativo STF 770

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7734901
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4170732&numeroProcesso=664335&classeProcesso=ARE&numeroTema=555
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da publicação desta Emenda”. Assim, não há que falar em violação ao art. 195, § 5º, da 
CF3 – o qual veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente 
fonte de custeio –, disposição dirigida ao legislador ordinário e inexigível quando se 
tratar de benefício criado diretamente pela CF.

 1  CF/1988: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, 
ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos 
em lei complementar.”

 2  O denominado PPP pode ser conceituado como documento histórico-laboral do trabalhador. 
O documento reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica durante todo o período em que o trabalhador exerceu suas 
atividades, referências sobre as condições e medidas de controle da saúde ocupacional de todos 
os trabalhadores, além da comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos e 
eventual neutralização pela utilização de EPI. É necessário indicar a atividade exercida pelo traba-
lhador, o agente nocivo ao qual estaria ele exposto e a intensidade e concentração do agente, além 
de exames médicos clínicos.

 3  CF/1988: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indi-
reta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 5º Nenhum benefício 
ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total.”
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Direito Previdenciário

 Ȥ Benefícios previdenciários

 Ȥ Aposentadoria

 Ȥ Aposentadoria por invalidez –  

Repercussão Geral

Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no 

art. 6º-A da Emenda Constitucional (EC) 41/20031, introduzido pela EC 70/2012, 

somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30-3-2012).

Há expressa determinação no próprio texto da EC 70/2012 de que os efeitos financei-
ros nela previstos somente ocorrerão a partir da data de promulgação da emenda, na 
forma do seu art. 2º2, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, da Constituição 
Federal, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previ-
denciário. Não há, portanto, margem para maiores questionamentos acerca do termo 
inicial dos efeitos financeiros da referida emenda constitucional.

Caso se entendesse diversamente, a consequência seria a condenação da Admi-
nistração Pública ao pagamento da diferença entre os proventos efetivamente perce-
bidos no período anterior à vigência da EC 70/2012 e aqueles calculados de forma 
mais vantajosa, com incidência de encargos de mora. No entanto, por imposição do 
princípio da legalidade, não era lícito à Administração proceder com o pagamento de 
proventos em desconformidade com o texto constitucional. Nessa medida, retroagir 
os efeitos financeiros da EC 70/2012, além de contrariar seu texto expresso, implicaria 
enriquecimento sem causa dos aposentados em questão, em prejuízo do erário.

 1  EC 41/2003: “Art. 6º-A O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publi-
cação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez 
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a 
proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do 
art. 40 da Constituição Federal.”

 2  EC 70/2012: “Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as 
respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decor-
rentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da 
Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos 
financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.”

RE 650.851 QO
RG – Tema 522
rel. min. Gilmar Mendes

Plenário
DJE de 12-12-2014
Informativo STF 761

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7464692
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4115436&numeroProcesso=650851&classeProcesso=RE&numeroTema=522
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Direito Previdenciário

 Ȥ Benefícios previdenciários

 Ȥ Aposentadoria

 Ȥ Contribuição – Repercussão Geral

A imposição de restrições por legislação local1 à contagem recíproca do tempo 

de contribuição na Administração Pública e na atividade privada – para fins de 

concessão de aposentadoria – afronta o art. 202, § 2º, da Constituição Federal 

(CF), com redação anterior à Emenda Constitucional (EC) 20/19982.

A legislação local, mais restritiva, não pode afetar os direitos à aposentadoria que 
tenham sido dispostos na CF sem nenhum condicionante. Nesse sentido, a expressão 
“segundo critérios estabelecidos em lei” contida na CF diz respeito às compensações 
com a reciprocidade de distribuição financeira do ônus, e não com a contagem do 
tempo de serviço.

Esse entendimento ratifica a tese materializada no Enunciado 359 da Súmula do 
Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, “ressalvada a revisão prevista em 
lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, 
ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

 1  Na espécie, o serviço de previdência social de Franco da Rocha/SP indeferiu o benefício pretendido 
sob o fundamento de que a Lei 1.109/1981, daquela localidade, “exige dez anos de efetivo exercício 
para obtenção de direito à contagem recíproca do tempo de serviço público municipal e de atividade 
privada, com a finalidade de conceder aposentação” (v. Informativo 652).

 2  EC 20/1998: “Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 
sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a 
mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar 
seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: (...) § 2º Para efeito de aposentadoria, é as-
segurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 
privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”

RE 718.874
RG – Tema 699
red. p/ o ac. min. Alexandre  
de Moraes
Plenário
DJE de 3-10-2017
Informativo STF 859

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13715465
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3869939&numeroProcesso=612686&classeProcesso=RE&numeroTema=699
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Direito Previdenciário

 Ȥ Benefícios previdenciários

 Ȥ Aposentadoria

 Ȥ Desaposentação – Repercussão Geral

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode 

criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão 

legal do direito à “desaposentação”, sendo constitucional a regra do art. 18, 

§ 2º, da Lei 8.213/19911.

“O fato de não haver contraprestação a essas contribuições vertidas ao Sistema Previ-
denciário não significa ofensa ao texto constitucional. (...) A solidariedade, que está na 
base desse sistema de proteção social e que inspira o regime de repartição simples – 
vigente em nosso ordenamento – afasta, desde logo, qualquer vício de inconstituciona-
lidade que pudesse ser invocado contra as normas que dispõem a respeito da exigência 
de contribuição dos segurados aposentados que retornam ao mercado de trabalho.”2

“Contrariando a técnica e o objetivo do contrato de seguro no qual buscou, no pas-
sado, a inspiração, a seguridade social não pode se ater a uma correspondência estrita 
entre a obrigação de contribuir e o direito às prestações. A contribuição é social por 
representar a parcela, fornecida pela pessoa física ou jurídica, a um fundo que se destina 
a impedir que todos os cidadãos padeçam necessidades. Aliás, funcionando como ver-
dadeiro mecanismo de distribuição de riquezas nacionais, a seguridade social pode vir 
a ser mais utilizada precisamente por aqueles que, para ela, nunca contribuíram e, vice-
-versa, pode quase não servir aos que maiores contribuições verteram para o sistema.”3

Logo, se o RGPS possui, já há algum tempo, feição nitidamente solidária e contri-
butiva, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade na norma do art. 18, § 2º, 
da Lei 8.213/1991, que veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a 
essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto 
salário-família e reabilitação profissional.4

Tampouco é o caso de se conferir a ela “interpretação conforme ao texto consti-
tucional em vigor”, pois é clara a interpretação que vêm dando a União e o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) no sentido de que esse dispositivo, combinado com 
o art. 181-B do Decreto 3.048/19995, impede a desaposentação.

RE 631.240
RG – Tema 350
rel. min. Roberto Barroso

Plenário
DJE de 10-11-2014
Informativo STF 757

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7168938
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3966199&numeroProcesso=631240&classeProcesso=RE&numeroTema=350
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Embora a Constituição Federal (CF) não vede expressamente a desaposentação, 
tampouco prevê o direito que se pretende ver reconhecido. Ao contrário, a CF dispõe, 
de forma clara e específica6, que ficam remetidas à legislação ordinária as hipóteses em 
que as contribuições vertidas ao sistema previdenciário repercutem, de forma direta, 
na concessão dos benefícios.

Não há que se olvidar que o art. 96, II, da Lei 8.213/19917 proíbe expressamente que 
o tempo de serviço já aproveitado para a concessão da aposentadoria seja novamente 
computado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), em momento algum, 
declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos.8 O STF, antes do reconhecimento 
da repercussão geral dessa matéria, vinha considerando, como tese de natureza infra-
constitucional e de eventual ofensa reflexa, a questão da possibilidade de renúncia da 
aposentadoria para a obtenção de outros benefícios.

Dessa forma, a desaposentação não possui previsão legal e, em razão disso, não tem 
natureza jurídica de ato administrativo, mesmo porque a prática de qualquer ato desse 
tipo pressupõe o atendimento ao princípio da legalidade administrativa.

Por fim, não bastasse isso, se a aposentadoria foi declarada por meio de ato adminis-
trativo lícito, não há que se falar em desconstituição do ato mediante desaposentação. 
Afinal, se lícita foi a concessão do direito previdenciário, sua retirada do mundo jurídico 
não poderia ser admitida com efeitos ex tunc.

 1  Lei 8.213/1991: “Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, 
devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios 
e serviços: (...) § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência 
Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profis-
sional, quando empregado.”

 2  Trecho do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu origem 
ao presente recurso extraordinário.

 3  BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. 
p. 51/52.

 4  RE 437.640, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1ª T.

 5  Decreto 3.048/1999: “Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial 
concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis.”

 6  CF/1988: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.”

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=408942
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 7  Lei 8.213/1991: “Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado 
de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) II – é vedada a contagem 
de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;”

 8  RE 442.480, rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática; AI 545.274, rel. min. Marco Aurélio, decisão 
monocrática; AI 220.803, rel. min. Sepúlveda Pertence, decisão monocrática; AI 643.455, rel. min. 
Sepúlveda Pertence, decisão monocrática; RE 576.466, rel. min. Cezar Peluso, decisão monocrática; 
RE 656.268, rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática; RE 643.963, rel. min. Cármen Lúcia, 
decisão monocrática; e AI 851.605 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2268905
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2511748
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=287237
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2485807
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2590107
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4137186
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=153672049&ext=.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629831
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Direito Previdenciário

 Ȥ Benefícios previdenciários

 Ȥ Direito de ação

 Ȥ Requerimento administrativo –  

Repercussão Geral

A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a con-

cessão de benefício previdenciário, não ofende a Constituição Federal (CF).

A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 
o art. 5º, XXXV, da CF1. Para se caracterizar a presença do interesse em agir, é preciso 
haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefício previdenciário depende de 
requerimento do interessado, razão pela qual não está caracterizada ameaça ou lesão 
a direito enquanto não houver apreciação do prévio requerimento, com eventual 
denegação pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou ausência de resposta 
pelo órgão depois de transcorridos 45 dias desde o pedido.

Nada obstante, a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exau-
rimento das vias administrativas.

Por outro lado, a exigência de prévio requerimento administrativo não deve preva-
lecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário 
à postulação do segurado.

Dessa forma, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manu-
tenção de benefício anteriormente concedido – uma vez que o INSS tem o dever 
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível –, o pedido pode ser formulado 
diretamente em juízo, porque nesses casos a conduta do INSS já configura o não 
acolhimento da pretensão.

Em razão da prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo 
Tribunal Federal, estabeleceu-se uma fórmula de transição, para lidar com as ações 
em curso.

Assim, quanto às ações ajuizadas até a conclusão do julgamento (3-9-2014), sem 
que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, 
será observado o seguinte:

RE 924.456
RG – Tema 754
red. p/ o ac. min. Alexandre  
de Moraes
Plenário
DJE de 8-9-2017
Informativo STF 860

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13562641
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4870706&numeroProcesso=924456&classeProcesso=RE&numeroTema=754
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I –  caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de juizado itinerante, a ausência de 
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

II –  caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado 
o interesse em agir pela resistência à pretensão;

III –  as demais ações que não se enquadrem nos itens I e II ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir.

Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido adminis-
trativo em trinta dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até noventa 
dias, prazo dentro do qual a autarquia deverá reunir todas as provas eventualmente 
necessárias e proferir decisão.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o mérito analisado 
devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, 
estará caracterizado o interesse em agir, de modo que o feito deverá prosseguir.

Em todos os casos – itens I, II e III –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 
deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, 
para todos os efeitos legais.

 1  CF/1988: “Art. 5º 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: (...) XXXV – a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
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Direito Previdenciário

 Ȥ Financiamento da seguridade social

 Ȥ Contribuição do produtor rural e do pescador

 Ȥ Contribuições para a seguridade social – 

Repercussão Geral

É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador 

rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita 

bruta obtida com a comercialização de sua produção.

A alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998 trouxe nova redação 
ao art. 195, I, da Constituição Federal (CF)1 e permitiu que nova contribuição previ-
denciária fosse criada, por lei ordinária, em relação aos empregadores rurais pessoas 
físicas, com base de cálculo na nova receita. Com efeito, essa mudança afastou a ne-
cessidade de incidência do § 4º do art. 1952, deixando, consequentemente, de exigir, 
nos termos do art. 1543, a edição de lei complementar.

Diante disso, o novo texto constitucional foi regulamentado pela Lei 10.256/2001, 
que, alterando o art. 25 da Lei 8.212/19914, reintroduziu o empregador rural como 
sujeito passivo da contribuição.

Nesse sentido, as alterações da EC 20/1998 e da Lei 10.256/2001 afastaram o prin-
cipal e remanescente argumento de inconstitucionalidade formal que havia levado o 
Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 363.8535, a de-
sobrigar os empregadores rurais pessoas físicas do pagamento da contribuição social 
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.

Cabe destacar que, no julgamento do RE 596.1776, o STF, ao declarar a inconsti-
tucionalidade incidental do art. 25, decidiu pela exclusão do empregador rural pessoa 
física como sujeito passivo da obrigação tributária lá prevista. Contudo, a declaração de 
inconstitucionalidade por meio de controle difuso de constitucionalidade, aplicada em 
razão da repercussão geral para todos os casos idênticos, não teve o condão de retirar do 
ordenamento jurídico o texto legal do art. 25, que, inclusive, continua a ser aplicado até 
os dias de hoje em relação aos segurados especiais. Em outras palavras, não se extinguiu 

RE 381.367
DJE de 31-10-2017
RE 661.256
DJE de 28-9-2017
RE 827.833
RG – Tema 503
DJE de 2-10-2017
red. p/ o ac. min. Dias Toffoli

Plenário
Informativo STF 845
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erga omnes a referida obrigação tributária, que continuou existente para os segurados 
especiais, com respectivas alíquotas e base de cálculo constitucionais para essas situações.

Por essa razão, não há falar que as alterações trazidas pela EC 20/1998 ao inciso I 
do art. 195 da CF tiveram o condão de realizar a repristinação da exigência da con-
tribuição no tocante aos empregadores rurais pessoas físicas, fixadas com base na 
receita. Tampouco se trata da ocorrência de constitucionalidade superveniente, em 
que a edição da EC 20/1998 teria realizado o aproveitamento das alíquotas e bases de 
cálculo de contribuição social declaradas, anteriormente, inconstitucionais pelo STF 
e retiradas do ordenamento jurídico.

Com isso, a nova regulamentação do texto constitucional (pós-EC 20/1998), pela 
Lei 10.256/2001, alterou o art. 25 da Lei 8.212/1991 tão somente para reintroduzir 
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição ‒ ainda existente para os 
segurados especiais ‒ sem, desta vez, incorrer no vício de inconstitucionalidade formal 
que havia maculado a anterior redação do art. 25 dada pela Lei 9.528/1997 e que estava 
em conflito com a redação original do art. 195, I, da CF7.

 1  CF/1988: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I – do empregador, da 
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e 
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro;”

 2  CF/1988: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 4º A lei poderá instituir outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto 
no art. 154, I.”

 3  CF/1988: “Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos 
no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo 
próprios dos discriminados nesta Constituição; II – na iminência ou no caso de guerra externa, 
impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão 
suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.”

 4  Lei 8.212/1991: “Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à con-
tribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectiva-
mente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é 
de: I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização 
da sua produção; II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para 
financiamento das prestações por acidente do trabalho.”
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 5  RE 363.852, rel. min. Marco Aurélio, P.

 6  RE 596.177, rel. min. Ricardo Lewandowski, P.

 7  Redação original do art. 195, I, da CF/1988: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orça-
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 
sociais: I – dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;” (Vide 
EC 20, de 1998.)

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610212
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626799
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