Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 15

28/09/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.040.755 PARANÁ
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
: PORTO SHOP S/A
: FELIPE ESTEVES GRANDO
EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRELIMINAR FORMAL
DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
NATUREZA
JURÍDICA
DA
VERBA.EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA NO RE 892.238RG E NO RE 611.505-RG. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE
PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral
no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo
Civil de 1973. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, c/c art.
327, § 1º, do RISTF.
2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar
em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação
infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar
oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a
exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa
jurisprudência desta Suprema Corte.
3. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva
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de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade
entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.
4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85,
§§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da
gratuidade da Justiça.
5. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em conhecer do agravo e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora e por unanimidade de votos,
em sessão virtual da Primeira Turma de 21 a 27 de setembro de 2018, na
conformidade da ata do julgamento.
Brasília, 28 de setembro de 2018.
Ministra Rosa Weber
Relatora
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.040.755 PARANÁ
RELATORA
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROSA WEBER
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
: PORTO SHOP S/A
: FELIPE ESTEVES GRANDO
RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): A decisão por mim
proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, restou
desafiada por agravo interno.
A matéria debatida, em síntese, diz com a definição da natureza
jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou
não na base de cálculo de contribuição previdenciária.
Na minuta, impugna-se a decisão agravada ao argumento de que
demonstrada, na hipótese, a afronta direta dos preceitos da Lei Maior
indicados nas razões recursais. Reitera a afronta aos arts. 97, 103-A, 150, §
6º, 195, I, “a”, e 201, § 11, todos da Constituição Federal.
O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja
ementa reproduzo:
“TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ABONO
DE FERIAS. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE.
AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALE-TRANSPORTE.
FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SAT E
TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Limitado
o pedido de compensação aos valores recolhidos nos cinco anos
que antecederam a impetração, não há parcelas prescritas. 2.
Inexiste interesse processual no que tange aos valores pagos a
título de abono pecuniário (previsto no art. 144 da CLT), uma
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vez que tais verbas já estão excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art.
28, § 9º, alínea 'e', da Lei 8.212//91). 3. Não incide contribuição
previdenciária sobre o pagamento dos primeiros quinze dias de
afastamento do trabalho por incapacidade, aviso-prévio
indenizado e seus reflexos e terço constitucional de férias
gozadas. 4. Não há incidência de contribuição previdenciária
sobre as verbas pagas a título de vale-transporte, face ao caráter
não salarial do benefício. Precedentes do STF e do STJ. 5. Incide
contribuição previdenciária sobre as férias gozadas pelos
segurados empregados, porquanto tal rubrica guarda natureza
remuneratória. 6. Não deve incidir contribuição previdenciária
sobre a parte paga pela autora em pecúnia a título de valetransporte 7. As conclusões referentes às contribuições
previdenciárias também se aplicam às contribuições devidas ao
SAT e terceiros, na medida em que a base de incidência das
mesmas também é a folha de salários. 8. As contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de
compensação com parcelas vencidas posteriormente ao
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação
constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91,
39 da Lei nº 9.250/95, observando-se as disposições do art. 170-A
do CTN. É vedada a restituição/compensação, pelo sujeito
passivo, das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos. 9. Sem honorários advocatícios. Condeno a União a
reembolsar metade da custas processuais adiantadas pela
impetrante, em face da sucumbência recíproca.”

Recurso extraordinário e agravo manejados sob a égide do
CPC/2015.
É o relatório.
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.040.755 PARANÁ
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os
pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do
mérito.
Negado seguimento ao agravo ante a ausência de efetiva
demonstração da repercussão geral da questão constitucional versada no
apelo extremo.
Irrepreensível a decisão agravada.
Transcrevo o inteiro teor da preliminar de repercussão geral exposta
na petição do recurso extraordinário:
“Desde logo, é importante frisar, para que não pairem
quaisquer dúvidas a respeito, que o assunto discutido neste
recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são
ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa.
Com efeito, a discussão versada nos autos repercute em
todas as ações judiciais relativas à incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social sobre o pagamento feito ao
empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho, anteriores ao início do benefício de auxíliodoença/acidente.
Trata-se de saber, conforme a decisão que vier a ser
adotada por esse Pretório Excelso, se os pagamentos em
referência estão sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, ou se podem ser excluídos de tal incidência.
A par da relevância jurídica, em si, da discussão, deve ser
ressaltada, ainda, sua inquestionável repercussão também
econômica e social, pois está em jogo receita tributária, que ao
não-ingressar aos cofres públicos, representa um prejuízo
significativo tanto para a União, quanto para o INSS e, por via
de consequência, se reflete diretamente no recebimento dos
benefícios previdenciários por parte de aposentados e
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pensionistas.”

Irrepreensível a decisão agravada.
Consoante registrado, carece de efetiva demonstração, no recurso
extraordinário – interposto de acórdão cuja publicação se deu após a
Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007 – a preliminar formal de
repercussão geral.
O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração da
existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo
(art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A simples afirmação genérica de que a
questão apresenta repercussão geral não se presta ao atendimento do
pressuposto.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a deficiência na
fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso
extraordinário. Cito precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM
23.2.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da
orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente
demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão
geral da matéria constitucional em debate no recurso
extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação
que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a
matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos
do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da
existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se
restringe à alegação genérica de que a questão em debate é
dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista
no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC,
porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.”
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(ARE 1090571 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, DJe 03-09-2018)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE A
RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE EDITAL DE LICITAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os
Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados,
quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a
serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua
petição de interposição de recurso, a apresentação formal e
motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado
interesse geral na solução das questões constitucionais
discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de
interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente
em apresentar formal e motivadamente a preliminar de
repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão
constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos
da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, §
3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde
com meras invocações desacompanhadas de sólidos
fundamentos no sentido de que o tema controvertido é
portador de ampla repercussão e de suma importância para o
cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não
interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide,
muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à
causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3.
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas
infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF).
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4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão
das provas e de edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices
das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de
cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário),
desta Corte. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE 1084952 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª
Turma, DJe 30-08-2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE
DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO
AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As
razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm
hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar,
formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria
constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação
específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto,
a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que
seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no
art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte
recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE
1133720 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma,
DJe 31-08-2018)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral.
Fundamentação deficiente. Inadmissibilidade. Precedentes. 1.
Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos
publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar
formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão
geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo
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(AI nº 664.567/RS-QO), o que não ocorreu na hipótese. 2.
Agravo regimental não provido.” (ARE 1103218 AgR, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe 02-05-2018)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRISÃO
CIVIL.
DEPOSITÁRIO INFIEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
MANDADO DE PRISÃO, APÓS A EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JUSTIÇA FEDERAL.
COMPETÊNCIA.
CONTROVÉRSIA
QUE
DEMANDA
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
REAPRECIAÇÃO
DOS
FATOS
E
DO
MATERIAL
PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A
parte recorrente não demonstrou, de forma fundamentada,
porque a questão específica apresentada no recurso
extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico, nem como ultrapassaria o mero
interesse subjetivo da causa, como exige a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Justiça Federal é
competente para apreciação de pedido de indenização em face
de ato lesivo praticado por agente federal. 3. Para chegar a
conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam
a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma
nova apreciação dos fatos e do material probatório constante
dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede
de recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária
fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§
2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,
do CPC/2015.” (RE 697370 AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, 1ª Turma, DJe 26-02-2018)

Ainda que não se ressentisse, o recurso, da ausência do pressuposto
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de admissibilidade relativo à adequada fundamentação da preliminar de
repercussão geral, nada colheria, já declarada, pelo Plenário Virtual desta
Suprema Corte, a ausência de repercussão geral da matéria nele versada,
relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado,
para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição
previdenciária (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário) e da
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo
empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença
(RE 611.505-RG, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, DJe
28.10.2014), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos
dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedentes:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO
DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO
3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 892238 RG, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJe 13-09-2016)
“REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS
QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou
não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo
empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situase em âmbito infraconstitucional, não havendo questão
constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral
inexistente.” (RE 611505 RG, Rel. p/ Acórdão: Min. RICARDO
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LEWANDOWSKI, DJe 28-10-2014)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO
JUÍZO DE ORIGEM. 1. No âmbito do Plenário Virtual, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria e ressalvado
meu entendimento pessoal, afetar a presente controvérsia à
sistemática da repercussão geral em momento posterior ao
julgamento da decisão recorrida. Tema 985: RE-RG 1.072.485, de
minha relatoria originária, Tribunal Pleno, j. 23.02.2018. 2. Em
decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de
precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de
origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até
a definição do mérito do Tema. 3. Agravo regimental a que se
dá provimento, para fins de infirmar a cadeia processual
construída em sede extraordinária no presente processo e
determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos
arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF.” (ARE 984077 AgR, Rel.
Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-04-2018)
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO
VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já
asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura
constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos
constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão
diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional
encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e
reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de
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viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos
termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2.
No julgamento do RE 611.505-RG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, o Plenário Virtual declarou a inexistência de
repercussão geral da matéria em face do caráter
infraconstitucional do debate. 3. As razões do agravo interno
não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado
de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo
interno conhecido e não provido.” (RE 980055 AgR, da minha
lavra, Primeira Turma, DJe 20.11.2017)

Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, reitero que o
Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DF, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da
reserva de plenário, é necessário esteja fundamentada a decisão agravada
na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República.
Na espécie, o Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação aplicável
sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Não ocorre,
pois, violação do art. 97 da Carta Maior. Eis a ementa do referido julgado:
“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEI N. 9.032/95. DECISÃO DA
SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURADO O
DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A simples ausência de
aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não
caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Para caracterização da
contrariedade à súmula vinculante n. 10, do Supremo Tribunal
Federal, é necessário que a decisão fundamente-se na
incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos
argumentos expostos na ação e a Constituição. 3. O Superior
Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade ou
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afastou a incidência dos arts. 273, § 2º, e 475-o, do Código de
Processo Civil e do art. 115, da Lei n. 8.213/91, restringindo-se a
considerá-los inaplicáveis ao caso. 4. Reclamação julgada
improcedente.”

No mesmo sentido, cito: AI 662.519-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli,
1ª Turma, DJe 10.10.2011; ARE 671327 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe
25.8.2015; e ARE 894.429-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe
11.4.2016, cuja ementa transcrevo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º,
DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO.
INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA
EDIÇÃO
DA
MP
Nº
1.523/1996.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA
279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição
do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido
apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar
sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.”

De mais a mais, versando a presente recurso sobre a definição da
natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de
enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária,
conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991 (Tema tratado no RE 892.238-RG, Rel.
Min. Luiz Fux), inaplicável o Tema 20 da repercussão geral, seja por
ausência de discussão, no presente recurso, sobre o alcance da expressão
“folha de salários”, seja porque a parcela relativa aos primeiros 15 dias do
auxílio-doença é tratada de forma específica no RE 611.505-RG, no qual
declarada a ausência de questão constitucional.
Nesse sentir, constato que as razões do agravo não se mostram aptas
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a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo interno conhecido e não provido.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.040.755
PROCED. : PARANÁ
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGDO.(A/S) : PORTO SHOP S/A
ADV.(A/S) : FELIPE ESTEVES GRANDO (50730/RS)
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negoulhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma,
Sessão Virtual de 21.9.2018 a 27.9.2018.
Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Marco
Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.
Cintia da Silva Gonçalves
Secretária da Primeira Turma
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