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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

Janeiro e fevereiro/2021  

(decisões até 11/02/2022) 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

STF: Contribuição social de 10% sobre FGTS é constitucional 
A Corte reiterou que a EC 33/01 não estabeleceu rol exaustivo das bases econômicas 
passíveis de tributação por contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 
O STF reafirmou entendimento de que a contribuição social de 10% sobre os depósitos nas 
contas vinculadas ao FGTS, devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado 
sem justa causa e instituída pelo artigo 1º da LC 110/01, é compatível com a EC 33/01. A 
decisão foi tomada em deliberação do plenário virtual no julgamento do RE 1.317.786, com 
repercussão geral reconhecida (Tema 1.193). 
Para o plenário, a norma foi recepcionada pela EC 33/01, que estabeleceu um rol 
exemplificativo, e não taxativo, de bases econômicas passíveis de tributação pelas 
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 
A tese de repercussão geral aprovada foi a seguinte: "A contribuição prevista no artigo 1º 
da lei complementar 110/01 foi recepcionada pela emenda constitucional 33/01". 
Processo: RE 1.317.786 
 
 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A ausência de assinatura na petição de ratificação do recurso de apelação interposto 
prematuramente não o torna inexistente, mas revela irregularidade formal que pode ser 
sanada pela parte peticionante, nos termos do art. 13 do CPC/1973. 
Na espécie, a petição de ratificação teria tão somente a função de confirmar a recurso 
anteriormente interposto, o qual, este sim, havia atendido todos os requisitos formais, 
existindo, portanto, uma relação de complementariedade/integração entre as peças, sendo 
que a primeira já atendia a condição de existência, e a segunda seria somente confirmatória. 
REsp 1.712.851-PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
14/12/2021. 
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Não incide ICMS-Comunicação sobre o serviço de prestação de capacidade de satélite. 
Os satélites disponibilizados não passam, portanto, de meios para que seja prestado o 
serviço de comunicação, sendo irrelevante para a subsunção tributária que se argumente no 
sentido que há retransmissão ou ampliação dos sinais enviados. Primeiro porque os satélites 
refletem as ondas radioelétricas que sobre eles incidem, espelhando-as tão somente; 
segundo, porque não tem participação no tratamento das informações, não contratando 
com o emissor ou receptor destas; em terceiro lugar, segundo a doutrina, "porque nada 
recebe pela reflexão em si mesma considerada, não se podendo falar, portanto, em serviço 
autônomo da cessão onerosa da capacidade espacial, muito menos em serviço de 
comunicação". 
REsp 1.437.550-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 14/12/2021. 
 
Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida 
pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor, indistintamente, ainda que o 
imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. 
Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel em que resida, a 
impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor, caso tenha sido instituído, 
formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1711, CC/2002) ou, caso 
não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a impenhorabilidade recairá sobre 
o imóvel de menor valor (art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990). 
No que se refere às dívidas sobre as quais o escudo protetivo incidirá, para o bem de família 
instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará 
todas as obrigações do devedor, indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido 
no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é 
relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas 
subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu 
gravame. 
REsp 1.792.265-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado 
em 14/12/2021. 
 
 
STJ reconhece ilicitude de dados obtidos pelo MP sem autorização 
O colegiado analisou que o acesso partiu do órgão da acusação e tal possibilidade 
não foi inequivocamente considerada legal pelo STF quando julgou o tema. 
O STJ determinou nesta quarta-feira, 9, que informações sigilosas de dois leiloeiros 
sejam retiradas de processo em que são acusados de estelionato. A decisão é da 3ª 
seção do STJ, que reconheceu a ilicitude dos dados fiscais e bancários obtidos pelo 
MP, por meio da Receita Federal, sem autorização judicial.  
Processo: RHC 83.233 e RHC 83.447 
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O recolhimento do tributo a município diverso daquele a quem seria 
efetivamente devido não afasta a aplicação da regra da decadência prevista no 
art. 173, I do CTN. 
Não se está a afirmar a competência deste ou daquele município para a tributação, 
mas apenas que, para a aplicação da regra do art. 150, § 4°, do CTN ao município 
devido, no caso concreto, a declaração do contribuinte ou o recolhimento, ainda que 
parcial, do ISSQN dos fatos geradores tributados deveriam ter sido feitos. 
AREsp 1.904.780-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, 
julgado em 14/12/2021. 
 
 
 
 
A regra do art. 191 do CPC/1973 - que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais 
para litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da 
impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973. 
Assenta-se, portanto, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação ao 
cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973 sujeita-se à regra da 
contagem em dobro prevista no art. 191 do CPC/1973, não se lhe revelando extensível 
subsidiariamente (segundo prevê o art. 475-R do CPC/1973) a vedação incidente sobre os 
embargos à execução (art. 738, § 3º, do CPC/2015), em virtude da distinção ontológica entre 
os referidos institutos de defesa 
REsp 1.964.438-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, 
julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021. 
 
 
A caracterização de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça 
pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva 
deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. 
Assim, na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao 
Juízo da recuperação judicial, deve a recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo 
ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá exercer seu 
juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual 
modo, se reputar necessário, da cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015. 
CC 181.190-AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado 
em 30/11/2021, DJe 07/12/2021. 
 
 
Médico contra vacinação não será indenizado por vídeo compartilhado 

Para juíza, a Secretaria de Saúde de São Paulo tinha dever de informar população. 
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A juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª vara da Fazenda Pública de São Paulo, negou pedido 
de indenização por danos morais feito por médico, que alegou ter sua imagem associada a 
"fake news" em publicação nas redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde. 
Médico contra vacinação não será indenizado por vídeo compartilhado. De acordo com os 
autos, o médico neurologista ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de danos 
morais em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que 16/08/2021, a 
Secretaria Estadual da Saúde publicou em suas redes sociais oficiais, Facebook e Instagram, 
postagens tituladas "[FAKE NEWS] Não é verdade que pessoas que já foram infectadas pelo 
coronavírus estejam imunes e não precisam se vacinar"; utilizando a fotografia/imagem do 
profissional, retirada (printada) do vídeo postado no seu canal do Youtube, para ilustrar 
essas publicações. Diz que teve profunda angústia pois centenas de internautas, alunos, 
paciente e amigos se manifestaram indignados a esse respeito. 
Processo 1051288-73.2021.8.26.0053 
Veja a decisão. 
Informações: TJ/SP. 
 
 
 
 

DESTAQUES NO DIREITO PÚBLICO – EDIÇÃO ESPECIAL STJ 
 
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige 
título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, 
caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área 
profissional. 
REsp 1.888.049-CE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
22/09/2021, DJE de 28/09/2021. (Tema 1094) 
 
Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de 
modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 
(sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001, aí incluídas, 
sendo o caso, as prestações vincendas. 
REsp 1.807.665-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
28/10/2020, DJe 26/11/2020. (Tema 1030) 
 
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. 



Material gratuito – proibida revenda 

 

 

REsp 1.776.138-RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por unanimidade, julgado 
em 24/11/2021, DJe 01/12/2021. (Tema 962) 
 
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. 
REsp 1.872.759-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
18/11/2021, DJe 25/11/2021. (Tema 1092) 
 
Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 
prevista no art. 578 da CLT, situações em que a contribuição sindical diz respeito a servidores 
públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas 
à contribuição sindical referentes a celetistas (servidores públicos ou não) na Justiça do 
Trabalho. 
CC 147.784-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, 
julgado em 24/03/2021, DJe 29/03/2021. 
 
Impedir que candidato em concurso público que já é integrantes dos quadros da 
Administração prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar na 
fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário 
de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete anos, acaba por aplicá-lo 
uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como 
desabonador e o momento da investigação social. 
AREsp 1.806.617-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
01/06/2021, DJe 11/06/2021. 
 
Havendo o regular pagamento de parcelas insuficientes à amortização dos débitos 
parcelados, é possível a realização de acordo entre a Fazenda Nacional e contribuinte para 
evitar a exclusão do REFIS, desde que as novas prestações estejam em patamar que permita 
a quitação dos débitos. 
REsp 1.693.755-PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. 
 
O seguro de vida VGBL não integra a base de cálculo do ITCMD. 
REsp 1.961.488-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, 
DJe 17/11/2021. 
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ACOMPANHE AS NOVIDADES EM NOSSO SITE 

www.heltonkramer.com 
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Ebook Gratuito 
Baixe agora 

https://heltonkramer.com/ebook-edicao-
2022-atualidades-em-direito-tributario/ 
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