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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 143.006-SC (2015/0217934-5)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Suscitante: Juízo Federal da 1ª Vara de Concórdia - SJ/SC

Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Concórdia - SC

Interes.: Ronei Osnir Fuhr

Advogado: Jackson Luiz Spellmeier - SC013012

Interes.: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Processual Civil e Previdenciário. Conflito negativo de 

competência. Acidente do trabalho. Auxílio-acidente. Trabalhador 

adolescente. Atividade laboral de mecânica automobilística. 

Convenção 182 da OIT. Lista TIP. Itens 77 e 78. Atividade de risco. 

Responsabilidade objetiva do empregador. Competência da Justiça 

Estadual.

1. O presente confl ito de competência, que se instaurou entre 

a Justiça Federal e a Justiça Estadual, surgiu em autos de ação 

previdenciária ajuizada por autor que, na idade de 16 anos, perdeu 

a visão de um olho, trabalhando como mecânico assistente junto à 

Mecânica Tamanduá.

2. A relação de trabalho identificada nos autos legitima a 

conclusão de que a atividade laboral de mecânico se enquadra na Lista 

das Piores Formas de Trabalho Infantil - Lista TIP - como atividade 

de risco, proibida para menores de 18 anos, assumindo o empregador 

o risco integral da atividade. A condição de trabalhador segurado 

contribuinte individual deve ser afastada.

3. Confl ito negativo de competência conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal 
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de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Seção, por unanimidade, conheceu do confl ito e 

declarou competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Concórdia - SC, o 

suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 8.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de confl ito negativo 

de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Concórdia/

SC e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Concórdia/SC, em autos de ação 

previdenciária ajuizada por Ronei Osnir Fuhr em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, objetivando benefício por incapacidade.

A ação foi ajuizada perante à Justiça Estadual, distribuída à 2ª Vara Cível 

da Comarca de Concórdia/SC, tendo o douto Juízo declinado da competência 

sob o fundamento de que o autor detém a condição de segurado contribuinte 

individual, não sofrendo acidente do trabalho, nos termos do artigo 19 da Lei n. 

8.213/1991.

Os autos foram encaminhados à Justiça Federal, redistribuídos à 1ª Vara 

Federal de Concórdia, tendo o respeitoso Juízo suscitado o presente confl ito, 

pois a petição inicial identifi ca a causa de pedir a acidente do trabalho sofrido na 

Mecânica Tamanduá, na função de ajudante mecânico empregado.

O Ministério Público Federal em seu parecer, opina pela competência da 

Justiça Estadual.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O presente confl ito 

de competência, que se instaurou entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, 

surgiu em autos de ação previdenciária ajuizada por autor que perdeu a visão de 

um olho, trabalhando como mecânico assistente junto à Mecânica Tamanduá, 

objetivando auxílio-acidente.

O autor narra na petição inicial que sofreu acidente de trabalho em 

ambiente de mecânica automobilística quando tinha 16 anos; qualifi ca-se como 

ajudante de mecânico, mas não identifi ca qual a real condição de segurado 

que ostentava à época do acidente, se segurado empregado ou se segurado 

contribuinte individual.

O artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, ao excetuar da 

competência federal as causas de acidente de trabalho, abarcou tão somente as 

lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor da ação, 

quando adolescente, com a idade de 16 anos, atuou na Mecânica Tamanduá, na 

condição de ajudante de mecânico. Quando do desempenho de sua atividade, 

sofreu acidente do qual resultou a perda de uma visão.

Para determinação da jurisdição no presente caso, é preciso enfatizar que a 

Constituição de 1988 protege integralmente a criança e o adolescente. Positiva 

o princípio da proteção integral no artigo 227, o qual exige concreção. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 60 a 69, prevê o direito 

à profi ssionalização e à proteção no trabalho. Também conferem substância 

ao princípio da proteção integral as convenções internacionais ratifi cadas pelo 

Brasil, evidenciando proteção de realce na esfera do direito do trabalho.

No plano internacional, as duas principais normas existentes a respeito do 

trabalho do adolescente são as Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho de n. 138, de 6.6.1973, sobre a idade mínima de admissão ao emprego 

e n. 182, de 17.6.1999, sobre as piores formas de trabalho infantil. Esta última 

aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14.12.1999 e promulgada pelo 

Decreto n. 3.597, de 12.9.2000.

A proteção à criança e ao adolescente é integral e absolutamente prioritária. 

Criança não pode trabalhar, adolescente pode, a partir de determinada idade e, 

ainda assim, com restrições.
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No Brasil, o trabalho do adolescente é permitido excepcionalmente a partir 

de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, e, em regra, somente a partir dos 

16 (dezesseis) anos de idade.

A proteção integral do adolescente se insere nos contratos de trabalho. 

O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil ao asseverar que haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, tanto nos casos 

especifi cados em lei, tanto quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, 

também se inclui no rol normativo protetivo do menor.

A responsabilidade fundada no risco da atividade é objetiva e tem 

aplicabilidade nas relações de emprego, em hipóteses de acidente de trabalho. 

Para tanto, deve ser levado em conta o grau específi co de risco da atividade 

permitida pelo empregador, uma vez que a responsabilidade civil do empregador 

decorre em certos casos do risco da atividade.

Quanto aos casos de risco da atividade, cumpre pontuar o Decreto n. 6.481, 

de 12 de junho de 2008, que regulamenta a Convenção 182 da OIT e aprova a 

Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, denominada Lista TIP, a qual, em 

seu Item 77, descreve como piores as atividades laborais de manutenção, limpeza, 

lavagem ou lubrifi cação de veículos, tratores, motores, componentes, máquinas 

ou equipamentos, em que se utilizem solventes orgânicos ou inorgânicos, óleo, 

diesel, desengraxantes ácidos ou básicos ou outros produtos derivados de óleos 

minerais. O Item 78 elenca como piores as atividades de trabalho com utilização 

de instrumentos ou ferramentas perfurocortantes, sem proteção adequada capaz 

de controlar o risco.

Vale ainda acentuar que a Convenção 182 estipula que o trabalho, nas 

atividades consideradas como piores formas de trabalho, é proibido antes 

dos dezoito anos de idade. Referidas atividades geram riscos de ferimentos e 

mutilações, como ocorreu no presente caso, em que o adolescente trabalhador 

perdeu a visão de um olho.

Nesse contexto, a condição de segurado contribuinte individual, 

fundamento adotado pelo Juízo suscitado estadual, deve ser afastada. No caso, 

o trabalhador detém condição de empregado, dela decorrendo sua condição de 

segurado empregado, a atrair a jurisdição da justiça estadual.

Ante o exposto, conheço do conflito de competência para declarar 

competente a Justiça Estadual, o juízo suscitado.



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 85-119, janeiro/março 2017 91

RECURSO ESPECIAL N. 1.386.229-PE (2013/0170295-0)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Jambo Produção de Alimentos Ltda - Microempresa

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Certidão de 

Dívida Ativa – CDA. Base legal. Art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998. 

Declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Presunção de certeza, 

de liquidez e de exigibilidade inalterada. Apuração de possível excesso 

por meros cálculos aritméticos. Jurisprudência pacífi ca do STJ. Julgado 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC.

1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 

543-C do CPC/1973 para defi nição do seguinte tema: “se a declaração 

de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, pelo 

STF, afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da 

CDA, de modo a autorizar a extinção de ofício da Execução Fiscal”.

2. O leading case do STJ sobre a matéria é o REsp 1.002.502/

RS, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que Segunda 

Turma reconheceu que, a despeito da inconstitucionalidade do § 1º 

do art. 3º da Lei n. 9.718/1998, a CDA conserva seus atributos, uma 

vez que: a) existem casos em que a base de cálculo apurada do PIS e 

da Cofi ns é composta integralmente por receitas que se enquadram 

no conceito clássico de faturamento; b) ainda que haja outras receitas 

estranhas à atividade operacional da empresa, é possível expurgá-las do 

título mediante simples cálculos aritméticos; c) eventual excesso deve 

ser alegado como matéria de defesa, não cabendo ao juízo da Execução 

inverter a presunção de certeza, de liquidez e de exigibilidade do 

título executivo (REsp 1.002.502/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2009).

3. Essa orientação acabou prevalecendo e se tornou pacífi ca 

no âmbito do STJ: AgRg nos EREsp 1.192.764/RS, Rel. Ministro 
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Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 15.2.2012; AgRg no REsp 

1.307.548/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

12.3.2014; AgRg no REsp 1.254.773/PE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 17.8.2011; REsp 1.196.342/PE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.12.2010; REsp 

1.206.158/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 14.12.2010; AgRg no REsp 1.204.855/PE, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.10.2012; AgRg no 

REsp 1.182.086/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 10.10.2011; AgRg no REsp 1.203.217/RS, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.2.2011; 

AgRg no REsp 1.204.871/PE, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Turma, DJe 2.2.2011; AgRg no REsp 1.107.680/PE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2010.

4. Embora alguns precedentes acima citados façam referência 

ao REsp 1.115.501/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, como 

representativo da tese ora em debate, cumpre destacar que o tema 

afetado naquela oportunidade se referia genericamente à possibilidade 

de prosseguir a Execução Fiscal quando apurado excesso no 

conhecimento da defesa do devedor. É o que se verifi ca na decisão 

de afetação proferida por Sua Excelência: “O presente recurso 

especial versa a questão referente à possibilidade de alteração do valor 

constante na Certidão da Dívida Ativa, quando confi gurado o excesso 

de execução, desde que a operação importe meros cálculos aritméticos, 

sendo certa a inexistência de mácula à liquidez do título executivo”.

5. De todo modo, os fundamentos nele assentados reforçam a 

posição ora confi rmada, mormente a afi rmação de que, “tendo em vista 

a desnecessidade de revisão do lançamento, subsiste a constituição do 

crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente declarada 

inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade 

do débito fi scal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte 

referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada 

do ordenamento jurídico” (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Seção, DJe 30.11.2010).

6. Firma-se a seguinte tese para efeito do art. 1.039 do CPC/2015: 

“A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 
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9.718/1998, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de 

certeza e de liquidez da CDA, motivo pelo qual é vedado extinguir de 

ofício, por esse motivo, a Execução Fiscal”.

7. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do 

art. 1.039 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: “A 

Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.” Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 

Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa, Gurgel de Faria, Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região) e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Compareceu à sessão o Dr. Clóvis Monteiro Ferreira da Silva Neto, pela 

Fazenda Nacional

Brasília (DF), 10 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 5.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 105, 

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região assim ementado:

Ementa: Processo Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Extinção. 

Certidão da Dívida Ativa cujo fundamento legal foi declarado inconstitucional. PIS 

e COFINS. Lei n. 9.718/1998. Art. 195, I, da CF, na redação original.

1. Certidão da Dívida Ativa que tem fundamento legal declarado 

inconstitucional pela Suprema Corte prescinde dos requisitos de liquidez, certeza 

e exigibilidade, sobre os quais repousam presunção de validade a dar ensejo ao 

executivo fi scal.

2. Incabível, em sede de execução, análise dos contratos sociais das fi rmas 

executadas com o fi to de saber se a cobrança da COFINS e do PIS sob a égide 
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da Lei n. 9.718/1998, e do artigo 195, I, da Constituição Federal, na sua redação 

original, teria incidido sobre o faturamento ou sobre a receita bruta das empresas, 

pois tal exame importaria dilação probatória.

3. Agravo de Instrumento não provido (fl . 102).

A recorrente aponta violação dos arts. 2º e 535 do CPC; 2º, § 8º, 3º, 

e 16, § 2º, da Lei n. 6.830/1980; e 204 do CTN. Preliminarmente, afi rma 

que houve omissão quanto ao reconhecimento da presunção de certeza e de 

liquidez da CDA. No tocante à questão principal, assevera que a declaração 

de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 pelo STF 

não elide a presunção de liquidez e de certeza do título executivo constituído 

com essa base legal. Aduz ainda que possível excesso de execução deve ser 

comprovado pela parte executada na via dos Embargos do Devedor.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Sem contrarrazões.

O presente caso fora afetado como representativo da controvérsia, nos 

termos do art. 543-C do CPC (fl s. 163-164).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (fl s. 171-

175).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a defi nir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 

9.718/1998, pelo STF, afasta automaticamente a presunção de certeza e de 

liquidez da CDA constituída sobre essa base legal, de modo a autorizar a 

extinção de ofício da Execução Fiscal.

De acordo com o Tribunal a quo, a certidão de dívida ativa que apresenta 

como fundamento legal dispositivo declarado inconstitucional pelo STF carece 

dos requisitos de liquidez, de certeza e de exigibilidade.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o 

Tribunal de origem, com fundamentação sufi ciente, julgou integralmente a lide 

e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

No tocante ao tema principal, a irresignação merece acolhida.
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O leading case do STJ sobre a questão jurídica controvertida é o REsp 

1.002.502/RS, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que Segunda 

Turma reconheceu que, a despeito da inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da 

Lei n. 9.718/1998, a CDA conserva seus atributos, uma vez que: a) existem casos 

em que a base de cálculo apurada do PIS e da Cofi ns é composta integralmente 

por receitas que se enquadram no conceito clássico de faturamento; b) ainda 

que haja outras receitas estranhas à atividade operacional da empresa, é possível 

expurgá-las do título mediante simples cálculos aritméticos; c) eventual excesso 

deve ser alegado como matéria de defesa, não cabendo ao juízo da Execução 

inverter a presunção de certeza, de liquidez e de exigibilidade do título executivo.

Naquele julgado, a Ministra Eliana Calmon realinhou posição após 

judicioso voto-vista proferido pelo Ministro Castro Meira, o qual assentou os 

seguintes fundamentos:

A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, 

por si só, não atinge a liquidez e certeza da CDA. Prova disso está no fato de que, 

se o faturamento e a receita bruta do contribuinte forem equivalentes - o que 

ocorre quando o sujeito passivo tributário possui apenas receitas operacionais -, a 

declaração de inconstitucionalidade não produzirá qualquer efeito prático, nada 

havendo a retifi car na certidão de dívida ativa, devendo a execução prosseguir 

normalmente.

Assim, a simples declaração de inconstitucionalidade não afeta, de modo 

apriorístico, a certeza e liquidez da CDA, podendo atingir, se muito, o quantum a 

ser executado em face da redução proporcional do valor do título.

Portanto, não poderia o juiz extinguir a execução de ofício, porque, ainda 

que inexigível parte da dívida, esse fato não configura condição da ação ou 

pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Inexigibilidade parcial do título e excesso de execução são típicas matérias de 

defesa, e não de ordem pública, que devem ser alegadas pelo executado ou pelo 

terceiro a quem aproveita.

Diferentemente do que entendeu o acórdão impugnado neste recurso 

especial, o ônus de provar que os valores sobre os quais incidiram o PIS e a 

COFINS é composto também, ou exclusivamente, por receitas não operacionais é 

do executado e não da Fazenda exequente por dois motivos muito simples:

(a) primeiramente, porque a CDA embasa-se em autolançamento, vale dizer, 

em declaração do próprio contribuinte, que pessoalmente preencheu os campos 

da DCTF. Assim, somente ele tem condições de esclarecer a composição da receita 

ali indicada, para se aferir o que é receita bruta e o que é faturamento;
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(b) em segundo lugar, porque a CDA, nos termos do art. 3º da LEF e do art. 204 

do CTN, goza de presunção de liquidez e certeza, que “pode ser ilidida por prova 

inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

(...)

Esses dispositivos estabeleceram uma presunção relativa que milita em favor 

da Fazenda Pública e que pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito 

passivo tributário.

O acórdão recorrido, ao manter a decisão extintiva da execução fiscal, 

acabou por atribuir à Fazenda Nacional o ônus de provar que as CDA’S eram 

compostas exclusivamente por receitas operacionais, em absoluta afronta a esses 

dispositivos.

Ora, é exatamente o contrário do que decidiu a Corte Regional: se o título 

executivo goza de presunção relativa de liquidez e certeza, e a simples declaração 

de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998 não a afeta por si só, 

cabe ao executado, sempre por meio de embargos, demonstrar a inexigibilidade, 

ainda que parcial, da CDA.

Transcrevo a respectiva ementa:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. COFINS. CDA. Fundamento legal 

declarado inconstitucional pelo STF. Refazimento da base de cálculo. Possibilidade 

segundo nota técnica. Prosseguimento da execução.

1. A declaração de inconstitucionalidade emanada do STF em controle difuso, 

considerando inconstitucional o art. 3º da Lei n. 9.718/1998, não foi capaz de 

inutilizar a exigibilidade do título extrajudicial.

2 A Nota Técnica 124, de 10 de junho de 23008 da Receita Federal demonstra 

ser possível o refazimento do título, expurgando-se a parcela declarada 

inconstitucional da base de cálculo, mediante simples operação aritmética.

3. Hipótese dos autos que em revisão da Receita, não apresentou expurgo 

algum em desfavor do fi sco.

4. Situação fática que mantém a efi cácia da Certidão de Dívida Ativa - CDA 

como título executivo extrajudicial, sem comprometer a sua liquidez e certeza.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.002.502/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

10.12.2009).

Essa orientação acabou prevalecendo e se tornou pacífi ca no âmbito deste 

Tribunal. Cito precedentes:

Processo Civil e Tributário. Execução fi scal. Embargos de divergência. Reexame 

de regra técnica de conhecimento do recurso especial. Não cabimento.
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1. É firme nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de 

que não existe divergência entre julgados que apreciam o mérito do recurso, 

e outros que não o fazem, por falta de preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade.

2. Precedentes: AgRg nos EREsp 957.118/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 

Corte Especial, DJe 24.5.2011; AgRg nos EAg 1.152.551/RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Corte Especial, DJe 10.2.2011; EREsp 260.691/RS, Rel. Min. João Otávio 

DE Noronha, Corte Especial, DJ 18.2.2008.

3. Ademais, o acórdão embargado aplicou corretamente o tema consolidado 

no julgamento do REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10.11.2010 

pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ 8/2008, segundo o qual a 

declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso, não é sufi ciente, por 

si só, para ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA fundamentada em 

preceito declarado inconstitucional, razão por que é incabível a extinção ex offi  cio 

da execução fi scal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EREsp 1.192.764/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, 

DJe 15.2.2012).

Processo Civil e Tributário. Agravo regimental em recurso especial. CDA. 

Nulidade. PIS e COFINS. Art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998. Declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo. Execução fi scal. Extinção de ofício. Art. 741, 

parágrafo único, do CPC. Inaplicabilidade. Faturamento ou receita bruta. Ônus da 

prova.

1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, ainda que se entenda aplicável 

também à execução fi scal, não autoriza o juiz a extinguir de ofício a execução, 

mas apenas faculta ao executado a possibilidade de defender-se, por meio 

de embargos, alegando a inexigibilidade do título em face de declaração de 

inconstitucionalidade emanada do Supremo.

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, 

por si só, não atinge a liquidez e certeza da CDA. Prova disso está no fato de que, 

se o faturamento e a receita bruta do contribuinte forem equivalentes - o que 

ocorre quando o sujeito passivo tributário possui apenas receitas operacionais -, a 

declaração de inconstitucionalidade não produzirá qualquer efeito prático, nada 

havendo a retifi car na certidão de dívida ativa, devendo a execução prosseguir 

normalmente.

3. Se o título executivo goza de presunção relativa de liquidez e certeza, e a 

simples declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998 

não a contamina por si só, constitui ônus do executado, sempre por meio de 

embargos, demonstrar a inexigibilidade, ainda que parcial, da CDA.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.307.548/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

12.3.2014).

Tributário. Execução fiscal. PIS/COFINS. CDA. Fundamento legal declarado 

inconstitucional pelo STF. Prosseguimento da execução fi scal. Conformação ao 

entendimento proferido pelo STJ no âmbito de recurso repetitivo.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgado em 10.11.2010 pela sistemática do art. 543-C do CPC e da 

Res. STJ 8/2008 consolidou entendimento segundo o qual a declaração de 

inconstitucionalidade, em controle difuso, não é sufi ciente, por si só, para ilidir 

a presunção de liquidez e certeza da CDA fundamentada em preceito declarado 

inconstitucional, razão por que é incabível a extinção ex offi  cio da execução fi scal.

2. Hipótese em que subsiste a presunção de liquidez e certeza do título 

executivo extrajudicial, cabendo ao contribuinte a demonstração de excesso de 

execução.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.254.773/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 17.8.2011).

Processual Civil e Tributário. PIS e COFINS. Art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998. 

Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Execução fi scal. Extinção 

de ofício antes da citação. Art. 741, parágrafo único, do CPC. Inaplicabilidade. 

Faturamento ou receita bruta. Ônus da prova. Recurso provido.

1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, ainda que se entenda aplicável 

também à execução fi scal, não autoriza o juiz a extinguir de ofício a execução, 

mas apenas faculta ao executado a possibilidade de defender-se, por meio 

de embargos, alegando a inexigibilidade do título em face de declaração de 

inconstitucionalidade emanada do Supremo.

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, 

por si só, não atinge a liquidez e certeza da CDA. Prova disso está no fato de que, 

se o faturamento e a receita bruta do contribuinte forem equivalentes – o que 

ocorre quando o sujeito passivo tributário possui apenas receitas operacionais –, 

a declaração de inconstitucionalidade não produzirá qualquer efeito prático, nada 

havendo a retifi car na certidão de dívida ativa, devendo a execução prosseguir 

normalmente.

3. A simples declaração de inconstitucionalidade não afeta, de modo 

apriorístico, a certeza e liquidez da CDA, podendo atingir, se muito, o quantum 

a ser executado em face da redução proporcional do valor do título. Portanto, 

não pode o juiz, nesse caso, extinguir a execução de ofício, porque, ainda 

que inexigível parte da dívida, esse fato não configura condição da ação ou 

pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
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4. A inexigibilidade parcial do título e excesso de execução são típicas matérias 

de defesa, e não de ordem pública, que devem ser alegadas pelo executado ou 

pelo terceiro a quem aproveita.

5. Se o título executivo goza de presunção relativa de liquidez e certeza, e a 

simples declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998 

não a contamina por si só, constitui ônus do executado, sempre por meio de 

embargos, demonstrar a inexigibilidade, ainda que parcial, da CDA.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.196.342/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.12.2010).

Tributário. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. PIS/COFINS. Lei n. 

9.718/1998. Declaração de inconstitucionalidade do fundamento legal indicado 

na CDA. Extinção ex offi  cio da execução fi scal. Impossibilidade. Precedente em 

recurso especial representativo de controvérsia.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido, ao solucionar 

a controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando aos dispositivos de 

regência a interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato 

de a interpretação não ser a que mais satisfaça a recorrente não tem a virtude 

de macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional 

desta Corte, no sentido de volver os autos à instância de origem, mesmo porque o 

órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre 

todos os argumentos levantados pelas partes.

2. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 9.718/1998, 

emanada do STF em sede de controle difuso, não é sufi ciente, de per si, para ilidir 

a presunção de liquidez e certeza de CDA fundamentada no referido preceito 

infraconstitucional, razão por que é incabível a extinção ex offi  cio da execução 

fi scal.

3. Precedente: REsp 1.115.501/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

10.11.2010 pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/2008.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.206.158/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 14.12.2010).

Tributário. Processo Civil. Agravo regimental no recurso especial. PIS e 

COFINS. Nulidade da CDA. Art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998. Declaração de 

inconstitucionalidade. Agravo não provido.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido da 

possibilidade de aproveitamento da CDA na hipótese de readequação da base 

de cálculo da Cofi ns e do PIS em face da declaração de inconstitucionalidade do 

art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998 pelo STF. Nesse contexto, a CDA não perderia 

os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser expurgado o eventual 

excesso.
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2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.204.855/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, DJe 16.10.2012).

Agravo regimental no recurso especial. Tributário. Execução fiscal. PIS. 

Declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 3º, § 1º da Lei n. 9.718/1998. 

Presunção de certeza e liquidez da CDA. Desconstituição. Ônus do executado. 

Agravo regimental desprovido.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo 

o qual compete ao executado, via Embargos, ilidir a presunção de certeza e 

liquidez da CDA, a qual permanece incólume mesmo diante da declaração de 

inconstitucionalidade das normas que ampliavam o conceito de receita bruta 

considerado na base de cálculo do PIS, prosseguindo a execução, todavia, pelo 

quantum apurado em face da redução eventualmente necessária em razão 

dessa inconstitucionalidade. Precedentes: 2ª Turma, REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. 

Castro Meira, DJe 10.12.2010; 2ª Turma, AgRg no REsp 1.201.627/PE, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 26.4.2011; 1ª Turma, AgRg no REsp 1.203.217/RS, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, DJe 11.2.2011; 1ª Turma, AgRg no REsp 1.204.871/PE, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, DJe 2.2.2011.

2. Sendo assim, é ônus do executado provar que a execução fi scal incorre em 

excesso, do qual deverá desincumbir-se no momento oportuno, ou seja, com a 

oposição de Embargos à Execução, sob pena de preclusão.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.182.086/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 10.10.2011).

Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução fi scal. PIS/COFINS. 

CDA. Fundamento legal declarado inconstitucional pelo STF. Refazimento da base 

de cálculo. Possibilidade. Precedente. REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 

543-C do CPC.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, ao prover 

o recurso especial fazendário, aplicou jurisprudência no sentido de que a 

declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, por si 

só, não atinge a liquidez e certeza da CDA, consignando que a simples declaração 

de inconstitucionalidade não afeta a certeza e liquidez da CDA, podendo atingir, 

quando muito, o quantum a ser executado em face da redução proporcional do 

valor do título executivo.

2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento 

do REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou 

jurisprudência no sentido de que “remanesce a exigibilidade parcial do valor 

inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja 

liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida 
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no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo 

passível, por si só, de ser liquidado para fi ns de prosseguimento da execução 

fi scal” (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30.11.2010).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.203.217/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 11.2.2011).

Agravo regimental em recurso especial. Execução fi scal. Artigos 2º, parágrafo 

8º, e 16 da Lei n. 6.830/1980. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 282/

STF. PIS e COFINS. Inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 

n. 9.718/1998. CDA. Decote. Necessidade de exame pericial. Meros cálculos 

aritméticos. Reexame de prova. Súmula n. 7/STJ. Presunção de certeza e liquidez 

da CDA. Desconstituição. Ônus. Agravo improvido.

1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada.” (Súmula do STF, Enunciado n. 282).

2. A declaração de inconstitucionalidade do tributo não invalida a Certidão 

de Dívida Ativa - CDA, salvo quando indeterminável o quantum a decotar por 

simples cálculo aritmético.

3. Analisar se a adequação da base de cálculo da CDA que embasa a execução 

fi scal demanda exame pericial ou meros cálculos aritméticos se insula no universo 

fáctico-probatório, consequencializando a necessária reapreciação da prova, o 

que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. É fi rme a jurisprudência desta Corte Superior em que o ônus de desconstituir 

a presunção de certeza e liquidez da CDA é do executado, salvo quando 

inobservados os seus requisitos legais, de modo a não permitir ao contribuinte 

o pleno exercício do direito à ampla defesa, cabendo à Fazenda exequente, em 

casos tais, a emenda ou substituição do título executivo.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.204.871/PE, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira 

Turma, DJe 2.2.2011).

Processual Civil e Tributário. PIS/COFINS. Lei n. 9.718/1998. Declaração de 

inconstitucionalidade do fundamento legal indicado na CDA. Refazimento da 

base de cálculo. Simples operação aritmética. Possibilidade segundo nota técnica. 

Extinção ex offi  cio da execução fi scal. Impossibilidade.

1. O STF, em controle difuso, considerou inconstitucional o art. 3º da Lei n. 

9.718/1998.

2. Trata-se de decisão que produz efeitos somente entre as partes, não 

atingindo, de forma automática, as Execuções Fiscais cuja CDA esteja lastreada na 

referida norma.
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3. Subsiste, portanto, a presunção de liquidez e certeza do título executivo 

extrajudicial, razão pela qual cabe ao contribuinte a demonstração de excesso de 

execução.

4. Ademais, é possível o decote da CDA para exclusão de eventual quantia 

cobrada a maior, quando se tratar de operação que demanda apenas a realização 

de cálculos aritméticos. Precedentes do STJ.

5. Incorreta, nesse contexto, a extinção, ex offi  cio, da Execução Fiscal.

6. Agravo Regimental provido.

(AgRg no REsp 1.107.680/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 6.4.2010).

Embora alguns precedentes acima citados façam referência ao REsp 

1.115.501/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, como representativo da 

tese ora em debate, cumpre destacar que o tema afetado na ocasião se referia 

genericamente à possibilidade de prosseguir a Execução Fiscal quando apurado 

excesso, no julgado da defesa do devedor. É o que se verifi ca na decisão de afetação 

proferida por Sua Excelência: “O presente recurso especial versa a questão 

referente à possibilidade de alteração do valor constante na Certidão da Dívida 

Ativa, quando confi gurado o excesso de execução, desde que a operação importe 

meros cálculos aritméticos, sendo certa a inexistência de mácula à liquidez do 

título executivo”.

De todo modo, os fundamentos nele assentados reforçam a posição ora 

confi rmada. Confi ra-se:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-

C, do CPC. Embargos à execução fi scal. Certidão de Dívida Ativa (CDA) originada 

de lançamento fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional em 

sede de controle difuso (Decretos-Leis n. 2.445/1988 e 2.449/1988). Validade 

do ato administrativo que não pode ser revisto. Inexigibilidade parcial do título 

executivo. Iliquidez afastada ante a necessidade de simples cálculo aritmético 

para expurgo da parcela indevida da CDA. Prosseguimento da execução fi scal por 

força da decisão, proferida nos embargos à execução, que declarou o excesso e 

que ostenta força executiva. Desnecessidade de substituição da CDA.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele 

constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte 

fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de 

controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título 

executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, 

que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de 

constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição 

da certidão de dívida ativa (CDA).
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2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a 

Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, 

§ 8º, da Lei n. 6.830/1980), quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada, entre outras, a modifi cação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/

STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao 

lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, 

do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

25.11.2009, DJe 18.12.2009).

3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato 

de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação 

(DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 

436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal 

das normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência 

tributária, quais sejam, os Decretos-Leis n. 2.445/1988 e 2.449/1988.

4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 

145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração 

Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo 

constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses 

elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção 

do crédito pelo decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao 

princípio da proteção à confi ança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no 

respeito ao ato jurídico perfeito.

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN (“O 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-

se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modifi cada ou revogada.”), 

uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito 

tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da 

Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis n. 

2.445/1988 e 2.449/1988, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo 

Senado Federal, em 19.10.1995.

6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do 

lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a 

legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não 

ilide a inexigibilidade do débito fi scal, encartado no título executivo extrajudicial, 

na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada 

do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado 

nos artigos 18 e 19, da Lei n. 10.522/2002, verbis: “Art. 18. Ficam dispensados a 

constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da 

União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o 

lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao 

Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei n. 2.445, de 29 

de junho de 1988, e do Decreto-Lei n. 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que 
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exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n. 7, de 7 de setembro de 

1970, e alterações posteriores; (...) § 2º Os autos das execuções fi scais dos débitos 

de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente 

o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente 

relativo a débitos legalmente exigíveis. (...)” Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir 

do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, 

na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei n. 11.033, de 2004) 

I - matérias de que trata o art. 18; (...). § 5º Na hipótese de créditos tributários já 

constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para 

efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. 

(Redação dada pela Lei n. 11.033, de 2004)”.

7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito 

tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, 

sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece 

incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos 

à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser 

liquidado para fi ns de prosseguimento da execução fi scal (artigos 475-B, 475-H, 475-

N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, 

emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30.11.2010).

Firma-se a seguinte tese para efeito do art. 1.039 do CPC/2015: “A 

declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, pelo 

STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA 

constituída sobre essa base legal, motivo pelo qual é vedado extinguir de ofício, 

por esse motivo, a Execução Fiscal”.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.426.210-RS (2013/0416797-6)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul
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Procurador: Evilazio Carvalho da Silva e outro(s) - RS046332

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Piso salarial nacional para os 

professores da educação básica. Violação ao art. 535 do CPC/1973. 

Inocorrência. Vencimento básico. Reflexo sobre gratificações e 

demais vantagens. Incidência sobre toda a carreira. Temas a serem 

disciplinados na legislação local. Matérias constitucionais. Análise em 

sede de recurso especial. Impossibilidade.

1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém 

fundamentação sufi ciente para responder às teses defendidas pelas 

partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao 

litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de 

ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal 

e no art. 60, III, “e”, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profi ssional 

nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o 

valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios quando da fi xação do vencimento inicial das 

carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/

DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados 

estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando 

que a expressão “piso” não poderia ser interpretada como “remuneração 

global”, mas como “vencimento básico inicial”, não compreendendo 

vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, 

a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento 

básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27.4.2011, 

data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em refl exo imediato sobre as vantagens 

temporais, adicionais e gratifi cações ou em reajuste geral para toda 

a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação 

na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos 

índices utilizados para a classe inicial da carreira.
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5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local 

em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela 

Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fi xar o vencimento 

básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profi ssional, 

compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise 

das legislações locais, verifi car a ocorrência de eventuais refl exos nas 

gratifi cações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se 

a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 

repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, 

olvidando-se de analisar especifi camente a situação dos profi ssionais 

do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição 

Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de 

cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das 

carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de 

prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de 

edição de lei específi ca, nos moldes do art. 37, X, da Constituição 

Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da 

ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fi m preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, fi rma-se a 

seguinte tese: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que 

o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação 

básica deve corresponder ao piso salarial profi ssional nacional, sendo 

vedada a fi xação do vencimento básico em valor inferior, não havendo 

determinação de incidência automática em toda a carreira e refl exo 

imediato sobre as demais vantagens e gratifi cações, o que somente 

ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações 

locais.”

9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a 

quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fi m de 

que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção 

do piso salarial profi ssional nacional em toda a carreira do magistério 

e ao refl exo imediato sobre as demais vantagens e gratifi cações, de 

acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo 

rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial para cassar o acórdão 

a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, 

ocasionalmente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og Fernandes.

Brasília (DF), 23 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 9.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Sul, com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.

Originariamente, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul contra aquela unidade da Federação, em 

que buscava a implementação do piso salarial profi ssional nacional para os 

profi ssionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei n. 

11.738/2008 e do decidido na ADI 4.167 pelo Supremo Tribunal Federal.

A sentença, de parcial procedência, foi, à unanimidade, reformada em parte 

pelo Tribunal de origem. O aresto foi assim ementado (e-STJ fl s. 894/897):

Apelação cível. Ação civil pública. Piso salarial profi ssional nacional para os 

profi ssionais do magistério público da educação básica. Demanda proposta pelo 

Ministério Público Estadual Direitos individuais homogêneos.

“(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fi xou o piso salarial dos 

professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração 

global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso 

de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como 

mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profi ssional, e 

não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.” (ADI 4.167, 

Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 24.8.2011).
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Suspensão do processo. Indeferimento. Prejudicial externa. CPC, inc. IV, alínea “a”. 

Inocorrência.

Inexiste motivo jurídico plausível para se suspender indefinidamente o 

julgamento do apelo no aguardo do pronunciamento do STF sobre o mérito da 

ADI 4.848. Direito dos substituídos processuais à obtenção da tutela jurisdicional 

em tempo razoável, sem que haja comprometimento do direito subjetivo 

individual já reconhecido pela Suprema Corte no julgamento, com cunho de 

defi nitividade, da ADI 4.167. Princípio da presunção da constitucionalidade das 

leis.

Inclusão do IPERGS no pólo passivo da demanda. Requerimento de citação da 

autarquia previdenciária estadual formulado somente na instância recursal, depois 

de sentenciado o feito. Preclusão. Inovação processual. Indeferimento.

Rejeita-se o requerimento de citação do IPERGS formulado somente na fase 

recursal, visto que totalmente extemporâneo. Matéria preclusa.

Acordo parcial e temporário celebrado pelas partes litigantes no curso do processo. 

Tópico não devolvido ao Tribunal no apelo do Estado.

Descabe pronunciamento do Tribunal “ad quem” a respeito do acordo parcial 

e temporário celebrado pelas partes litigantes após a prolação da sentença, visto 

que o tema não foi suscitado na apelação.

Suscitação do incidente de inconstitucionalidade. Art. 5º da Lei n. 11.738/2008. 

Desnecessidade.

É desnecessário suscitar incidente de controle de constitucionalidade ao 

Órgão Especial deste TJRS, visto que o art. 5º da Lei n. 11.738/2008, diploma legal 

de âmbito nacional, tem sua constitucionalidade impugnada no STF através da 

ADI 4.848-DF.

Medida cautelar liminar indeferida pelo STF, em decisão monocrática do 

Presidente dessa Corte datada de 13.11.2012.

O piso nacional do magistério corresponde ao valor pago como vencimento 

básico inicial da carreira, não compreendendo as vantagens pessoais e por tempo 

de serviço. Portanto, ele não se confunde com o vencimento global do professor 

integrante da rede pública da educação básica.

No ponto, não merece reparo a sentença apelada, ao concluir que o piso 

nacional do magistério cuja implementação e pagamento se persegue através 

desta ação civil pública, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não 

compreendendo as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título.

É o que decorre, induvidosamente, da exata intelecção do Acórdão do STF 

proferido no julgamento do mérito da ADI 4.167-DF.

Embargos declaratórios opostos do acórdão proferido pelo Excelso Pretório no 

julgamento do mérito da ADI 4.167/DF. Modulação temporal da efi cácia da decisão.
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O Plenário do STF, julgando os Embargos de Declaração opostos pelos 

Governadores dos Estados do RS, SC, MS e CE, modulou temporalmente os efeitos 

da decisão proferida na ADI n. 4.167/DF, assentando que a Lei n. 11.738/2008 tem 

efi cácia a partir da data do julgamento do mérito dessa ação direta, ou seja, a 

contar de 27 de abril de 2011.

Decisão cuja tira de julgamento já está publicada e disponibilizada no sítio 

eletrônico da Corte Suprema na internet. Desnecessidade de aguardar o trânsito 

em julgado e a publicação do respectivo Acórdão.

Efi cácia “erga omnes” do provimento judicial exarado pela Suprema Corte em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade de lei. 

Necessidade de observância pelo Tribuna Estadual do que ficou decidido 

nesse julgamento.

Critério de atualização anual do valor do piso salarial profi ssional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica. Adoção do índice do 

FUNDEB. Art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008. Opção legítima adotada pelo 

Congresso Nacional. Somente a ele incumbe revê-la, se e quando entender adequado 

e conveniente.

O índice do reajuste do FUNDEB está expressamente previsto no parágrafo 

único do art. 5º da Lei n. 11.738/2008. A atualização do valor do piso nacional 

do magistério da educação básica realiza-se anualmente, no mês de janeiro, 

conforme previsão do “caput” do dispositivo legal supracitado. A sistemática 

adotada pela chamada Lei do Piso do Magistério para estabelecer critérios de 

reajuste não retira controle sobre os orçamentos dos entes federados, cabendo 

a estes se organizarem para gestão adequada dos orçamentos e aplicação da lei 

vigente.

Restrição da efi cácia da sentença exarada nesta ação civil pública. Pensionistas. 

Não inclusão do IPERGS no pólo passivo da lide.

Conquanto a Lei n. 11.738/2008 preveja, expressamente, no seu art. 3º, que as 

disposições relativas ao piso salarial de que trata esse diploma normativo serão 

aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profi ssionais do magistério 

público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da EC n. 41/03, e pela EC n. 

47/05, em relação às pensões previdenciárias, qualquer revisão do benefi cio e 

eventuais pagamentos de diferenças devem ser reclamadas em face do ente 

público responsável por elas, no caso o IPERGS, autarquia previdenciária estadual 

criada por lei específi ca, com personalidade jurídica, patrimônio e fi nalidade 

próprios.

No caso concreto, não incluído o IPERGS no pólo passivo desta ação civil 

pública, a sentença não produz efeitos em relação a ele.

Correção monetária e juros moratórios sobre o principal da condenação.

Realizada a citação do réu nesta ação civil pública após a vigência da Lei n. 

11.960/2009, a compensação por mora ocorre exclusivamente pelos índices 
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ofi ciais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Nova 

redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 conferida por aquele diploma legal. 

Intelecção dos arts. 405 do CC e 219 do CPC.

Reexame necessário. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ.

Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I do artigo 

475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2º desse dispositivo legal. 

Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que 

afi rma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas 

contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações 

de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

Preliminares rejeitadas. Apelação provida em parte. Sentença confirmada, no 

mais, em reexame necessário.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

O recorrente alega violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973, ante a 

omissão do acórdão recorrido sobre a interpretação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 

11.738/2008, já que deixou de explicitar se haveria ou não refl exos automáticos 

da implantação do piso mesmo para aqueles professores que já auferem 

vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento.

Sustenta contrariedade aos arts. 2º, § 1º, e 6º da Lei n. 11.738/2008, em 

virtude da interpretação ampliativa conferida pelo acórdão ora recorrido, que 

teria permitido a automática repercussão do piso nacional sobre as classes e 

níveis mais elevados da carreira do magistério, inclusive para os professores 

que já auferem vencimentos básicos superiores, bem como sobre as vantagens 

temporais, adicionais e gratifi cações, sem a necessária edição de lei estadual a 

propósito.

Afirma que, em relação aos reflexos sobre as vantagens temporais, 

adicionais e gratifi cações, o aresto recorrido contraria o entendimento fi rmado 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, já que a própria 

Lei n. 11.738/2008 deixou para os entes federados a edição de leis sobre 

a organização da carreira do magistério, em face dos limites impostos pela 

Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de 

cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras 

e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão 

orçamentária.

Nesse contexto, assevera que, para que haja alteração da base de cálculo 

das gratifi cações e vantagens percebidas pelos professores, seria imprescindível 
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a edição de lei específi ca, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, 

pugnando, ainda, pela a aplicação da Súmula Vinculante 15 do STF, in verbis: 

“O cálculo das gratifi cações e outras vantagens do servidor público não incide 

sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”

Aduz dissídio jurisprudencial quanto aos arts. 2º, § 1º, e 6º da Lei n. 

11.738/2008, em relação aos comandos do acórdão recorrido acima 

mencionados, em cotejo com o decidido sobre igual tema pelos Tribunais de 

Justiça de Santa Catarina e de Minas Gerais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul (e-STJ fl s. 1.173/1.193).

Decisão de admissão às e-STJ fl s. 1.219/1.243.

O Tribunal de Justiça estadual encaminhou ofício a esta Corte solicitando 

o julgamento do recurso como representativo de controvérsia (e-STJ fls. 

1.256/1.257).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso 

especial, em parecer assim resumido (e-STJ fl . 1.265):

Constitucional. Administrativo. Processo Civil. Ação civil pública. Servidor 

público. Educação: direito social (art. 6º, caput, CR/1988). Qualidade da educação 

(art. 205, CF/1988). Valorização profi ssional (art. 206, inc. V, CF/1988). Piso salarial 

nacional do magistério em educação básica (art. 7º inc. V, CF/1988). Vencimento 

básico inicial. Remuneração global. Reescalonamento da carreira. Repercussão 

financeira e limitação orçamentária. Atualização de recursos do FUNDEB 

superior à atualização do piso. Existência de recursos suficientes. Princípio 

federativo (necessidade de lei estadual para readequar a carreira do magistério 

público). Competência concorrente (art. 24, inc. IX e §§, CF/1988). Parecer pelo 

desprovimento do recurso especial.

Às e-STJ fl s. 1.291/1.295, a minha antecessora – a em. Ministra Marga 

Tessler (Desembargadora Convocada do TRF da 4ª Região) – proferiu decisão 

em que afetou o presente recurso à Primeira Seção deste Tribunal (art. 2º da 

Resolução/STJ n. 8/2008), a fi m de submeter ao seu exame o tema consistente na 

defi nição se os arts. 2º, § 1º, e 6º da Lei n. 11.738/2008 autorizam a automática 

repercussão do piso salarial profi ssional nacional quanto aos profi ssionais do 

magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da 

carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratifi cações, sem 

a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem 

vencimentos básicos superiores ao piso.
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O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS 

manifestou-se às e-STJ fl s. 1.302/1.322.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Primeiramente, cumpre destacar 

que, conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).

Na hipótese, o especial foi interposto ainda sob a égide do CPC/1973.

Consoante relatado, além da alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, 

o recorrente insurge-se contra a automática repercussão do piso nacional sobre: 

a) as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério, inclusive para os 

professores que já auferem vencimentos básicos superiores; e b) as vantagens 

temporais, adicionais e gratifi cações, sem a necessária edição de lei estadual a 

propósito.

Aduz, em síntese, que a própria Lei n. 11.738/2008 deixou para os entes 

federados a edição de leis sobre a organização da carreira do magistério, em 

face dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa 

dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor 

leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e 

necessidade de prévia previsão orçamentária.

Assevera, ainda, que, para que haja alteração da base de cálculo das 

gratifi cações e vantagens percebidas pelos professores, seria imprescindível a 

edição de lei específi ca, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal e 

pugna pela aplicação da Súmula Vinculante 15 do STF.

Em relação ao art. 535 do CPC/1973, cumpre destacar que, ainda que 

o recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada 

pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de 

manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com 

a falta de fundamentação.

Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um 
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todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 

sufi cientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. Acórdão 

livre de omissão. Tributário. Execução fi scal. O simples pedido de parcelamento 

de crédito tributário que esteja em fase de cobrança judicial e garantido por 

penhora, se não for informado ao juiz da execução antes da arrematação, não 

tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida executada, para o que se 

exige, ainda, a homologação do parcelamento. Precedentes do STJ. Acórdão, que, 

ademais, é expresso ao afi rmar a má-fé da recorrente em deixar de comunicar, 

tão logo fosse possível, a realização do parcelamento, ainda que tal comunicação 

tenha ocorrido antes da arrematação. Súmula 7/STJ. Negado provimento ao 

agravo regimental.

1. Trata-se, na origem, de embargos à arrematação em execução fi scal do INSS 

em que a executada alega a suspensão do crédito tributário pelo parcelamento 

e sua comunicação ao Juízo antes da arrematação, pleiteando, assim, sua 

desconstituição.

2. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, pois a lide foi 

fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a 

debate foram decididas com clareza, não se justifi cando o manejo dos Embargos 

de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido não implica 

ofensa à norma ora invocada. Tendo encontrado motivação sufi ciente, não fi ca 

o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos 

suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do 

julgado. Precedente: AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe 26.8.2011.

(...)

5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 163.417/AL, Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29.9.2014)

Na hipótese, verifi ca-se que o Tribunal de origem não foi omisso quanto 

aos temas arguidos, não havendo que se falar em ofensa ao artigo em comento.

Quanto às demais alegações, registre-se que, a fi m de garantir um dos 

princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição 

Federal (“piso salarial profi ssional nacional para os profi ssionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal”) e no art. 60, III, “e”, do ADCT, foi 

editada a Lei n. 11.738/2008, merecendo destaque os seguintes artigos:

(...)

Art. 2º O piso salarial profi ssional nacional para os profi ssionais do magistério 

público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 
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mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no 

art. 62 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profi ssional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fi xar o vencimento inicial 

das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de 

janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos 

profi ssionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I – (Vetado);

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença 

entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e 

o vencimento inicial da Carreira vigente;

III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na 

forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o 

acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a 

qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profi ssional 

nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos 

em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que 

trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam 

valores acima do referido nesta Lei.

(...)

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de 

dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profi ssional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 

conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Art. 7º (Vetado)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Irresignados, os Governadores de alguns Estados (Ceará, Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) propuseram Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no STF, questionando os arts. 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, II e 

III, e 8º da Lei em comento.
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O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação, declarando que 

os dispositivos questionados estavam em conformidade com a Constituição 

Federal. Registrou que, no que aqui interessa, a fi m de não se esvaziar o espírito 

da lei, a expressão “piso” não poderia ser interpretada como “remuneração global”, 

devendo ser entendida como “vencimento básico inicial”, não compreendendo 

vantagens pecuniárias outras, pagas a qualquer título.

Consignou, ainda, que não haveria que se falar em ofensa ao pacto 

federativo e à autonomia dos entes federados e tampouco em invasão de 

competência das entidades locais. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte 

teor:

Constitucional. Financeiro. Pacto federativo e repartição de competência. Piso 

nacional para os professores da educação básica. Conceito de piso: vencimento 

ou remuneração global. Riscos fi nanceiro e orçamentário. Jornada de trabalho: 

fi xação do tempo mínimo para dedicação a atividades extraclasse em 1/3 da 

jornada. Arts. 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, II e III e 8º, todos da Lei n. 11.738/2008. 

Constitucionalidade. Perda parcial de objeto.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na 

medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento 

dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei n. 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos 

professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração 

global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso 

de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como 

mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profi ssional, e 

não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo 

de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às 

atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto 

declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei n. 11.738/2008. (ADI 4.167/DF, Relator 

Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011).

Em sede de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal realizou 

a modulação temporal dos efeitos da declaração de constitucionalidade, 

destacando que o pagamento do piso do magistério como vencimento básico 

inicial da carreira, nos moldes como estabelecido na Lei n. 11.738/2008, passaria 

a ser aplicável a partir de 27.4.2011, data do julgamento do mérito da ação, em 

julgado assim resumido:
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Embargos de declaração. Propósito modifi cativo. Modulação temporal dos 

efeitos de declaração de constitucionalidade. Acolhimento parcial. Agravo 

regimental. Eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de 

constitucionalidade que forem objeto de recurso de embargos de declaração. 

Perda de objeto. Piso Nacional do Magistério da Educação Básica.

1. A Lei n. 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.4.2011, data do 

julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que 

declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. 

Aplicação do art. 27 da Lei n. 9.868/2001.

2. Não cabe estender o prazo de adaptação fi xado pela lei, nem fi xar regras 

específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser 

apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.

3. Correções de erros materiais.

4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de 

declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.

5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo 

regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos 

autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto.

Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande 

do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) 

correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino 

médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja 

modifi cada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi 

conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei n. 11.738/2008, por perda superveniente 

de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem 

como para estabelecer que a Lei n. 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 

27.4.2011.

Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga 

prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4.167 ED/DF, Relator 

Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2013).

Feitas essas considerações, assiste razão ao recorrente ao sustentar que 

a Lei em comento – como regra geral – não teria permitido a automática 

repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira 

do magistério e tampouco o refl exo imediato sobre as vantagens temporais, 

adicionais e gratifi cações.

Com efeito, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido 

pelo STF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afi rmar 

que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo 
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a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fi xar o vencimento 

inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Assim, não há que se falar em reajuste geral para toda a carreira do 

magistério, não havendo nenhuma determinação de incidência escalonada com 

aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

Nesse contexto, apenas aqueles profi ssionais que, a partir de 27.4.2011 

(consoante o entendimento do STF), percebessem valores inferiores ao piso 

legalmente fi xado seriam benefi ciados com as disposições legais, não havendo 

qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam 

vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento.

Da mesma forma, não há que se falar em reflexo imediato sobre as 

vantagens temporais, adicionais e gratifi cações.

Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em 

questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o 

vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve 

corresponder ao piso salarial profi ssional nacional, sendo vedada a fi xação do 

vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo 

qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e refl exo imediato 

sobre as demais vantagens e gratifi cações.

Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o 

estabelecimento dessa premissa geral. Explico. Uma vez determinado pela Lei 

n. 11.738/2008 que os entes federados devem fi xar o vencimento básico das 

carreiras no mesmo valor do piso salarial profi ssional, as questões trazidas pelo 

recorrente somente podem ser defi nitivamente respondidas pelos Tribunais a 

quo, a partir da análise das legislações locais.

Com efeito, se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira 

do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira 

serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção 

do piso nacional refl etirá em toda a carreira.

O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratifi cações. Se na lei local 

existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento 

inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a 

referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso 

salarial nacional.
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Esta verifi cação, repita-se, compete exclusivamente aos Tribunais locais, 

já que é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, nos termos 

da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça estadual 

limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei em questão 

repercute nas vantagens, gratifi cações e no plano de carreira, olvidando-se 

de analisar especifi camente o caso concreto, a situação dos profi ssionais do 

magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

Consoante sustenta o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande 

do Sul – CPERS, na manifestação de e-STJ fl s. 1.302/1.322, a Lei Estadual 

n. 6.672/1974, que disciplinou o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério 

Público daquele Estado, previu que os vencimentos dos professores se daria em 

percentual incidente sobre o vencimento básico. Essa questão, entretanto, como 

já assinalado anteriormente, não pode ser dirimida pelo STJ em sede de recurso 

especial.

Assim, afastou-se o Tribunal de origem do entendimento acima explicitado, 

utilizando fundamento inválido para o julgamento da apelação quanto aos 

temas ora analisados.

Apenas para evitar maiores questionamentos, mostra-se oportuno destacar 

que a Lei n. 11.738/2008 determinou expressamente que os entes federados 

deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do 

Magistério, a fi m de dar cumprimento ao previsto na Lei. Esse é o teor do art. 

6º:

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de 

dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profi ssional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 

conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Nesse diapasão, verifi ca-se que os entes federados tiveram tempo sufi ciente 

para vislumbrar o impacto fi nanceiro e readequar suas legislações, não cabendo 

buscar pela via judicial protelar o cumprimento da lei ou alcançar providência 

que não cuidaram de adotar oportunamente.

Por fi m, registre-se que as considerações do recorrente acerca dos limites 

impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, 
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iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização 

das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia 

previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei 

específi ca, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem 

sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do 

recurso especial.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do 

CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: 

“a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das 

carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso 

salarial profi ssional nacional, sendo vedada a fi xação do vencimento básico em 

valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda 

a carreira e refl exo imediato sobre as demais vantagens e gratifi cações, o que 

somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações 

locais.”

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para cassar o 

acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fi m 

de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção 

do piso salarial profi ssional nacional em toda a carreira do magistério e ao 

refl exo imediato sobre as demais vantagens e gratifi cações, de acordo com o 

determinado pela lei local.

É como voto.






