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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

maio/2022  

(decisões até 31/05/2022) 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
É inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a 
convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a 
Administração Pública para suprir vacância de cargo público efetivo. 
ADPF 915/MG, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 
20.5.2022 (sexta-feira), às 23:59 
 
Tese fixada: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções 
administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, 
exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância 
psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na 
redação dada pela Lei 13.281/2016)” 
RE 1224374/RS, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 18 e 19.5.2022 
ADI 4017/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 18 e 19.5.2022 
ADI 4103/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento em 18 e 19.5.2022 
 
 
É inconstitucional norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos 
de só um dos entes públicos integrantes de região metropolitana. 
ADI 6573/AL, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
ADI 6911/AL, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
ADPF 863/AL, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
É inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em 
concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem 
justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. 
ADI 5818/CE, relator Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, 
julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-feira), às 23:59 
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ADI 3918/SE, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
Os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência, conquanto necessários para a segurança 
pública, segurança nacional e garantia de cumprimento eficiente dos deveres do Estado, 
devem operar com estrita vinculação ao interesse público, observância aos valores 
democráticos e respeito aos direitos e garantias fundamentais. 
ADPF 722/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 13.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos 
requisitos indispensáveis fixados pelo STF  
*Tema 1010 da RG: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o 
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho 
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a 
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o 
número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a 
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos 
efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem 
estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 
ADI 6655/SE, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 6.5.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
 
É inconstitucional a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável 
pela integração (Redesim) para o funcionamento de empresas que exerçam atividades de 
risco médio nos termos da classificação estabelecida em ato do Poder Público. 
ADI 6808/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento em 28.4.2022 
 
São inconstitucionais as normas que, a pretexto de reestruturarem órgãos ambientais, 
afastam a participação da sociedade civil e dos governadores do desenvolvimento e da 
formulação de políticas públicas, bem como reduzem, por via de consequência, o controle 
e a vigilância por eles promovidos. 
ADPF 651/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 28.4.2022 
 
 
Tese fixada: “A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem 
consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente 
nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem 
tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados.” 
RE 614384/SE, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 29.4.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
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É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede o 
fornecimento gratuito de medicamento registrado na Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema 
Único de Saúde. 
RE 1286407 AgR-segundo/PR, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 26.4.2022 
 
Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras 
com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e 
pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
ADI 5683/RJ, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.4.2022 
(quarta-feira), às 23:59 
 
Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de 
abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à 
imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda 
e serviços. 
ACO 3410/SE, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.4.2022 
(quarta-feira), às 23:59 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em 
legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 
da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a 
configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. 
REsp 1.913.638-MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
11/05/2022. (Tema 1108) 
 
O início da execução de sentença proferida em ação coletiva referente à obrigação de 
fazer, em regra, não influi no prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, salvo 
se reconhecida a dependência na decisão transitada em julgado ou no juízo da execução. 
REsp 1.687.306-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, Primeira 
Turma, por maioria, julgado em 08/03/2022, DJe 07/04/2022. 
 
Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, face a 
inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios 
sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das 
Desapropriações. 
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REsp 1.834.024-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/05/2022. 
 
São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da 
actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na 
hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da 
pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação 
do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito 
absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. 
REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022. 
 
Não é cabível a adjudicação compulsória de imóvel pelos promitentes compradores de 
unidades autônomas adquiridas de incorporadora não titular do domínio do terreno e sem 
o devido registro do memorial de incorporação no Cartório de Registro de Imóveis 
REsp 1.770.095-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/05/2022. 
 
 
Valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, 
posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário. 
AREsp 1.711.065-RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022. 
 
Os juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações 
propostas em favor dos Estados e dos Municípios relativos às verbas destinadas ao 
FUNDEF/FUNDEB podem ser utilizadas para pagamento de honorários advocatícios 
contratuais. 
AgInt no REsp 1.880.972-AL, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 19/04/2022, DJe 03/05/2022. 
 
No caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo 
inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a 
insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exoneraração da responsabilidade 
pelos débitos. 
REsp 1.876.549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022. 
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ACOMPANHE AS NOVIDADES EM NOSSO SITE 

www.heltonkramer.com 

 
LANÇAMENTO!!! 

LIVRO 

 

 
CURSO ONLINE 
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EM BREVE NOVIDADES... 
 
 

 

CURSO ONLINE E AO VIVO 

 

 

Ebook Gratuito 
Baixe agora 

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