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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

dezembro/2021  

(decisões até 20/12/2021) 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Governador e normas sobre crimes de responsabilidade — ADI 4811/MG  
Resumo: 
É inconstitucional norma de constituição estadual que disponha sobre o processamento e 
julgamento de governador e vice-governador nos casos de crime de responsabilidade. 
Isso porque a tipificação dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de normas 
relativas ao processamento e julgamento desses delitos são de competência privativa da 
União (1). 
ADI 4811/MG, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021 
(segunda-feira), às 23:59 
 
Fiscalização de atos do Poder Executivo por parlamentar no âmbito dos estados-membros 
— ADI 4700/DF  
Resumo: 
Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar, individualmente, o poder de 
requisitar informações ao Poder Executivo. 
A Constituição Federal (CF) é taxativa quanto à atribuição exclusivamente conferida às Casas 
do Poder Legislativo para fiscalizar os atos do Poder Executivo (CF, art. 49, X) (1). 
Nesses termos, não se admite que constituição estatual ou legislação infraconstitucional, a 
pretexto de fiscalizar ou controlar atividades de outro poder, disponham sobre outras 
modalidades de controle ou inovem em fórmulas de exercício dessa atividade que 
ultrapassem aquelas previstas pela CF, sob pena de violação ao princípio da separação dos 
poderes (CF, art. 2º) (2) (3). Fica ressalvada, no entanto, a possibilidade de o parlamentar 
atuar na condição de cidadão, nos termos constitucionais e legais aplicáveis a matéria (CF, 
art. 5º, XXXIII) (4). 
ADI 4700/DF, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 13.12.2021 
(segunda-feira), às 23:59 
 
Servidor público estadual e vinculação de reajuste de vencimentos a índice federal — ADI 
5584/MT  
Resumo: 
É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais 
ou municipais a índices federais de correção monetária. 
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Para evitar aumentos em cascata, a Constituição Federal (1) veda a vinculação ou a 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal 
no serviço público (2). 
Além disso, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a 
índices federais de correção monetária afronta a autonomia dos entes subnacionais para 
concederem reajustes a seus servidores (3), bem como desrespeita o Enunciado 42 da 
Súmula Vinculante (4). 
ADI 5584/MT, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 3.12.2021 
(sexta-feira), às 23:59 
 
Constitucionalidade do novo marco legal do saneamento básico — ADI 6492/DF, ADI 
6536/DF, ADI 6583/DF e ADI 6882/DF  
Resumo: 
É constitucional o novo marco legal do saneamento básico. 
A lei 14.026/2020, fundamentada nos arts 21, XX (1), 22, XXVII (2), e 23, IX (3), da 
Constituição Federal (CF), possibilitou a formação de arranjos federativos de contratação 
pública compatíveis com a autoadministração dos municípios. Com efeito, embora a 
organização das atividades continue sob a titularidade dos municípios (4), o planejamento 
das políticas de saneamento é o resultado da deliberação democrática em dois níveis, o 
Plano federal e o Plano estadual ou regional, não havendo, assim, se falar em violação à 
autonomia municipal. 
Da mesma forma, não ocorre ofensa ao princípio federativo em decorrência da nova redação 
do art. 50 da Lei 11.445/2007 (5), a qual determina os requisitos de conformidade 
regulatória esperados dos municípios, do Distrito Federal e dos estados, para que façam jus 
às transferências voluntárias, onerosas e não onerosas, provenientes da União. Trata-se de 
mecanismo de compliance e o condicionamento da destinação de recursos federais via 
transferências voluntárias pode ocorrer, inclusive, por pactuação contratual, sendo 
desnecessária a existência de lei disciplinadora das condições para a percepção das 
dotações. 
Ademais, a exclusão do contrato de programa para a execução dos serviços públicos de 
saneamento básico a partir da promulgação da Lei 14.026/2020, representa uma afetação 
proporcional à autonomia negocial dos municípios, em prol da realização de objetivos 
setoriais igualmente legítimos.  Essa proibição ocorre no mesmo ritmo da opção legislativa 
pela delegação sob o modelo de concessão, que, além de proteger a segurança jurídica com 
a continuidade dos serviços, estipula metas quanto à população atendida pela distribuição 
de água (99% da população) e pelo esgotamento sanitário (90% da população), visa a 
fomentar a concorrência para os mercados e a aumentar a eficiência na prestação dos 
serviços. 
ADI 6.492/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 2.12.2021 
ADI 6.536/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 2.12.2021 
ADI 6.583/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 2.12.2021 
ADI 6.882/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 2.12.2021 
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Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e iniciativa legislativa — ADI 3804/AL  
Resumo: 
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se estritamente vinculado à 
estrutura da Corte de Contas e não detém autonomia jurídica e iniciativa legislativa para as 
leis que definem sua estrutura organizacional. 
Por integrar a organização administrativa do Tribunal de Contas (1), a Constituição Federal 
(CF) não concedeu ao órgão Ministério Público especial as garantias institucionais de 
autonomia administrativa e orçamentária, nem a iniciativa legislativa para as regras 
concernentes à criação e à extinção de seus cargos e serviços auxiliares, à política 
remuneratória de seus membros, aos seus planos de carreira e, especialmente, à sua 
organização e ao seu funcionamento. 
A Constituição não autoriza a equiparação de “vencimentos” e “vantagens” entre membros 
do Ministério Público especial e membros do Ministério Público comum. 
ADI 3804/AL, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 3.12.2021 (sexta-
feira), às 23:59 
 
 
Incidência do ISS no licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares — RE 
688223/PR (Tema 590 RG)  
Tese fixada: 
“É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de 
programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos 
do subitem 1.05 da lista anexa à LC 116/2003.” 
Resumo: 
Para fins de incidência do ISS a que se refere o subitem 1.05 da lista anexa à LC 116/2003 (1), 
não interessa se o software é personalizado ou padronizado. Existindo o licenciamento ou a 
cessão de direito de uso de programa de computação, deve incidir o imposto municipal, 
independentemente de o software ser de um ou de outro tipo (2). 
Além disso, é plenamente válida a incidência do ISS sobre serviço proveniente do exterior ou 
sobre serviço cuja prestação se tenha iniciado no exterior, nos termos do art. 1º, § 1º, da LC 
116/2003 (3). Esse dispositivo, em harmonia com o texto constitucional, prestigia o princípio 
da tributação no destino. 
RE 688223/PR, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 3.12.2021 (sexta-
feira), às 23:59 
 
Isonomia e instituição de subtetos remuneratórios diferenciados para entes federativos 
distintos — ADI 3855/DF e ADI 3872/DF  
Resumo: 
A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades 
políticas, bem como para os Poderes, no âmbito dos estados e do Distrito Federal não 
ofende o princípio da isonomia. 
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O comando constitucional reconhece a existência de singularidades materiais e funcionais 
nos diversos estratos do poder público, de modo que legitima tetos de remuneração 
particularizados a cada situação peculiar. Em realidade, prestigia a autonomia dos entes 
federados e a separação de poderes na medida em que poderão solucionar – conforme a 
peculiaridade de cada um – os limites máximos de remuneração do seu pessoal. 
ADI 3855/DF, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.11.2021 
(sexta-feira), às 23:59 
 
Caesb: decisões judiciais da Justiça do Trabalho e regime de precatórios - ADPF 890 MC-
Ref/DF  
Resumo: 
São inconstitucionais os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos 
de constrição sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) para o pagamento de verbas trabalhistas. 
A satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, 
uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial 
em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro (1). 
ADPF 890 MC-Ref/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 26.11.2021 
(sexta-feira), às 23:59 
 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Execução Fiscal. Falência. Pedido de habilitação de crédito. 
É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de 
execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não 
haja pedido de constrição de bens no feito executivo. 
Desse panorama, conclui-se que, mesmo antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 
14.112/2020 na Lei de Falências, inexistia qualquer óbice legal à coexistência do executivo 
fiscal com o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar. Tanto isso é verdade que o 
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, de há muito consolidado, é no sentido 
de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de 
execução fiscal. 
REsp 1.872.759-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
18/11/2021. (Tema 1092) 
 
Falência. Execução fiscal suspensa. Habilitação de crédito fiscal. Possibilidade. 
É cabível o pedido de habilitação de crédito da Fazenda Pública na falência desde que 
suspensa a execução fiscal. 
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Uma vez definida a escolha pelo prosseguimento da execução fiscal, afastado, portanto, o 
óbice da dúplice garantia, tem-se que a satisfação do crédito fazendário continuará 
sujeitando-se à liquidação pelo juízo falimentar, pois submete-se materialmente aos rateios 
do produto da liquidação dos bens, conforme a ordem legal dos créditos prevista nos arts. 
83 e 84 da Lei n. 11.101/2005, e, em respeito ao seu art. 140, busca a maximização do valor 
dos ativos com a alienação dos bens em bloco. 
REsp 1.872.153-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado 
em 09/11/2021. 
 
Tribunal de Contas estadual. Conselheiro. Comparecimento como testemunha. 
O conselheiro de Tribunal de Contas estadual não está sujeito a notificação ou intimação 
para comparecimento como testemunha perante comissão de investigação, podendo 
apenas ser convidado. 
Fica evidente, portanto, que, assim como ocorre com os ministros do Tribunal de Contas da 
União, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado são equiparados a juízes - no caso a 
desembargadores do Tribunal de Justiça estadual -, de modo que, por analogia, a eles devem 
ser estendidas todas as garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos e demais 
vantagens deferidas pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN aos integrantes do 
Poder Judiciário. 
HC 590.436-MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 
11/11/2021, DJe 17/11/2021. 
 
Servidor público. Processo disciplinar. Sanção. Dosimetria. Controle de legalidade. 
É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo, anotação de 
fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na 
dosimetria da sanção disciplinar. 
No entanto, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais só admite considerar, na 
"dosimetria" da sanção disciplinar, os antecedentes funcionais, que ostentam concepção 
técnica própria. Nesse passo, para que aqueles fossem considerados negativos, deveria 
constar na ficha funcional do impetrante alguma condenação anterior, ou, no mínimo, 
alguma anotação de fato que desabonasse seu histórico funcional. 
MS 22.606-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
10/11/2021. 
 
Escrivão de serventia não estatizada. Aposentadoria compulsória. 
Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da CF aos titulares de 
serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo 
e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. 
O tema relativo à aposentadoria compulsória foi pacificado pelo STF no julgamento do RE 
647.827/PR, em que fixada a seguinte tese: "Não Se aplica a aposentadoria compulsória 
prevista no art.40, §1º, II da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde 
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que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente 
dos cofres públicos". 
REsp 1.961.488-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, 
DJe 17/11/2021. 
 
Plano VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre. Morte do segurado. 
O seguro de vida VGBL não integra a base de cálculo do ITCMD. 
Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas 
também a própria agência reguladora do setor econômico classifica-o como espécie de 
seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em 
decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, 
para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002. 
REsp 1.961.488-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, 
DJe 17/11/2021. 
 
Execução fiscal. Redirecionamento. Dissolução irregular da pessoa jurídica. Sócio ou 
terceiro não sócio. 
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa 
jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o 
sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do 
fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao 
contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua 
posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III do CTN. 
REsp 1.377.019-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por unanimidade, julgado 
em 24/11/2021. (Tema 962) 
 
Reparos navais em embarcações de bandeira estrangeira. 
É legítima a incidência do ISSQN nas prestações de serviços de reparos navais em 
embarcações de bandeira estrangeira em águas marítimas no território nacional. 
No caso, os serviços são prestados em território nacional, presente a incontroversa 
circunstância de as embarcações estrangeiras se encontrarem em águas marítimas 
brasileiras. Em desdobramento, revela-se igualmente desenganada a constatação de que o 
resultado dos serviços ocorre em solo nacional, uma vez que a feitura de reparos e a 
manutenção dos navios se mostram úteis desde logo para os tomadores/contratantes do 
serviço, que deles passam a usufruir ainda em águas nacionais, não se configurando, com 
isso, a sustentada hipótese de exportação de serviços. 
Por fim, não se sustenta a tese de que, por se tratarem de embarcações que ostentariam o 
status de território estrangeiro, caracterizada estaria a exportação do serviço para o exterior 
do País, capaz de arredar a incidência do ISSQN, como dispõe o art. 2º, I, da LC 116/2003. Tal 
percepção, em verdade, exsurge infirmada pela literalidade do art. 3º, § 3º, da LC 116/2003, 
que assim preceitua: "Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas..."; logo, bem se 
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constata que o legislador, para fins de incidência do tributo, não fez qualquer distinção 
quanto à nacionalidade da embarcação ou do equipamento atendidos pelo serviço, não 
cabendo ao intérprete, portanto, empreender tal distinção. 
REsp 1.805.226-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade julgado em 
09/11/2021, DJe 19/11/2021. 
 
 
Contratação temporária de pessoal. Processo seletivo simplificado 
A norma de edital que impede a participação de candidato em processo seletivo simplificado 
em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência administrativa fere o princípio 
da razoabilidade. 
Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, 
seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, a sua 
participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da 
isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou 
seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor. 
Outrossim, não é possível presumir que a atual contratação não seria conveniente. Primeiro, 
porque do contrário, o processo seletivo não estaria em curso. Segundo, porque o que era 
inconveniente anteriormente não o é, necessária e automaticamente, no presente. 
RMS 67.040-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
23/11/2021. 
 
Cessão de precatório em tramitação no TJDFT. Instrumento particular. 
Para a cessão de crédito em precatório, em regra, não há obrigatoriedade que se realize por 
escritura pública. 
Acrescenta-se que para denegar a ordem mandamental, o Tribunal a quo fundamentou seu 
juízo em precedentes deste Superior, fazem remissão ao REsp 1.102.473/RS, julgado pela 
Corte Especial sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva. 
Cumpre, então, ressaltar que a incidental referência à expressão "escritura pública", como 
contida na segunda tese fixada no precedente indicado, decorreu exclusivamente do fato de 
que, no caso daqueles autos, a cessão de crédito havia, sim, sido realizada por meio de 
forma pública, não sendo essa, contudo, a real questão dirimida no repetitivo em apreço. 
RMS 67.005-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
16/11/2021, DJe 19/11/2021. 
 
IPTU. Sujeito passivo. Credor fiduciário. Antes da consolidação da propriedade e da 
imissão na posse no imóvel. 
O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel 
objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez 
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. 
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Inicialmente, anote-se que, de acordo com o art. 25 da Lei n. 9.514/1997, a propriedade 
conferida ao credor fiduciário é resolúvel. Além disso, nos termos dos arts. 1.231 e 1.367 do 
Código Civil, essa não é plena e nunca o será. 
Vê-se, pois, que a propriedade conferida ao credor fiduciário é despida dos poderes de 
domínio/propriedade (uso, gozo e disposição), sendo a posse indireta por ele exercida 
desprovida de ânimo de domínio, considerando-se a inexistência do elemento volitivo: a 
vontade de ter o bem como se seu fosse. 
Em relação aos créditos de IPTU, o entendimento desta Corte superior se consolidou no 
sentido de que consideram-se contribuintes do referido imposto o proprietário do imóvel, o 
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 
Esta é a orientação adotada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.111.202/SP, 
quando se definiu que o próprio Município pode, por meio de lei local, escolher no rol do 
art. 34 do CTN aquele que constará como sujeito passivo da exação. 
No entanto, a jurisprudência desta Corte superior, interpretando o art. 34 do CTN, também 
reconhece não ser possível a sujeição passiva do IPTU ao proprietário despido dos poderes 
de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem 
ânimo de domínio, no que se insere o credor fiduciário. 
AREsp 1.796.224-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 16/11/2021. 
 
Aduaneiro. Regime de admissão temporária. 
A multa por descumprimento do prazo para reexportação no regime de admissão 
temporária deve ser calculada sobre o valor aduaneiro da mercadoria, em razão da licitude 
da revogação do art. 106, inciso II, "b", do Decreto-Lei n. 37/1966 do art. 709, pelo Decreto 
n. 6.759/2009 (RA-2009) e o ADI/SRF n. 4/2004. 
REsp 1.671.362-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 07/12/2021. 
 
Alienação fiduciária. Baixa de gravame do veículo. 
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no 
registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. 
REsp 1.881.453-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, 
julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021. (Tema 1078) 
 
 
 

NOVIDADES LEGISLATIVAS 
 
Senado aprova Difal do ICMS e projeto vai à sanção presidencial 
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O Senado aprovou  no dia 20/12, por 70 votos a zero, o PLP 32/2021, que regulamenta a 
cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS em operações envolvendo mercadoria 
destinada a consumidor final em outro estado não contribuinte do imposto. 
O projeto teve origem no Senado, foi modificado na Câmara e retornou para uma última 
análise dos senadores, que aprovaram as modificações promovidas pelos deputados.  
A votação do PLP 32/2021 busca atender a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) 
no julgamento da ADI 5469. Neste caso, os ministros declararam inconstitucionais cláusulas 
do Convênio ICMS 93/2015, que regulamentava a forma de cobrança do Difal, e definiram 
que, a partir de 1º de janeiro de 2022, o tema deveria estar regulamentado por meio de lei 
complementar. 
As normas do PLP entrarão em vigor somente depois de 90 dias da publicação da futura lei, 
mas como o Supremo decidiu que as normas do convênio não valem a partir de janeiro de 
2022, haverá um período sem regulamentação vigente. 
Assim, nas situações em que o consumidor final não for contribuinte do ICMS, o Difal caberá 
ao estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do 
serviço, mesmo que tenham passado pelos territórios de outros estados até o destino final. 
Além de deixar claro na lei que o ICMS integra sua própria base de cálculo nessas situações 
de operações interestaduais, o texto explicita que o crédito relativo a operações anteriores 
deve ser deduzido apenas do que for devido de imposto à unidade federada de origem. 
O projeto vai à sanção presidencial. 
Fonte: Agência Senado 
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