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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

julho/2022  

(decisões até 31/07/2022) 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Tese fixada: “O Poder Executivo tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar 
anualmente os recursos do Fundo Clima, para fins de mitigação das mudanças climáticas, 
estando vedado seu contingenciamento, em razão do dever constitucional de tutela ao 
meio ambiente (CF, art. 225), de direitos e compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil (CF, art. 5º, § 2º), bem como do princípio constitucional da separação dos poderes 
(CF, art. 2º c/c art. 9º, § 2º, LRF).” 
ADPF 708/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 1º.7.2022 
(sexta-feira), às 23:59 
 
É constitucional norma federal que prevê a transferência de recursos pela União aos 
estados e ao Distrito Federal para garantir o acesso à internet, com fins educacionais, por 
alunos e professores da educação básica em virtude da calamidade pública decorrente da 
Covid-19. 
ADI 6926/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 1º.7.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
É inconstitucional o cancelamento automático — realizado diretamente pela instituição 
financeira oficial depositária e sem prévia ciência do beneficiário ou formalização de 
contraditório — de precatórios e RPV federais não resgatados em dois anos. 
ADI 5755/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento em 29 e 30.6.2022 
 
 
Tese fixada: “É inconstitucional interpretação do art. 264 da Constituição do Estado do 
Ceará de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar 
o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local.” 
ADI 2142/CE, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022 
(sexta-feira), às 23:59 
 
As regras previstas nos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) (1) — que 
tratam da relação de emprego, salário, jornada de trabalho e honorários de sucumbência 

https://heltonkramer.com/


Material gratuito – proibida revenda 

 

 

— são aplicáveis aos advogados empregados de empresas públicas e de sociedade de 
economia mista que atuam no mercado em regime concorrencial (sem monopólio). 
ADI 3396/DF, relator Min. Nunes Marques, julgamento finalizado em 23.6.2022 
 
É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos 
judiciais e extrajudiciais de terceiros, ou seja, em que o ente federado não é parte 
interessada. 
ADI 6660/PE, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 20.6.2022 
(segunda-feira), às 23:59 
 
 
É inconstitucional norma distrital ou estadual que, mesmo adotando a técnica da 
seletividade, prevê alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação — 
os quais consistem sempre em itens essenciais — mais elevada do que a incidente sobre as 
operações em geral. 
Na linha da jurisprudência desta Corte, a Constituição Federal não obriga os entes 
competentes a adotarem a seletividade no ICMS. Entretanto, se houver essa adoção, caberá 
ao legislador realizar uma ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou 
serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, como a capacidade 
econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço, e a justiça fiscal, tendente à 
menor regressividade desse tributo indireto. Assim, o ente federado que efetivamente 
adotar a seletividade para disciplinar o referido imposto deverá conferir efetividade a esse 
preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar a sua eficácia negativa (1). 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedentes as ações 
para declarar a inconstitucionalidade (i) das alíneas a e c do inciso II do art. 19 da Lei 
10.297/1996 do Estado de Santa Catarina; e (ii) do item 13 da alínea a do inciso II do art. 18 
da Lei 1.254/1996 do Distrito Federal, bem como da alínea b e da expressão “para serviço de 
comunicação” constante da alínea f do mesmo inciso. Ademais, em ambas as ações, 
modulou os efeitos da decisão, a fim de estipular que produza efeitos a partir do exercício 
financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 5.2.2021 (2). 
ADI 7117/SC, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
ADI 7123/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
 
É legítimo o poder de polícia conferido à ANATEL para fiscalizar as atividades de 
radiodifusão. 
ADI 4039/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 24.6.2022 (sexta-
feira), às 23:59 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
 
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nos casos de extinção de 
execução fiscal em razão do cancelamento da inscrição da dívida ativa não pode ensejar 
ônus excessivo do Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o disposto no art. 26 da Lei 
de Execução Fiscal. 
No presente caso, houve embargos à execução fiscal, extinto sem resolução de mérito em 
razão da informação dada pela Fazenda Municipal de que a CDA foi cancelada 
administrativamente, com fixação da verba honorária no percentual de 8%, o que ensejaria 
verba honorária superior a R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). 
Essa situação de fixação não razoável dos honorários revela que a nova regulamentação 
comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados 
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no 
âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. 
Além disso, faz-se necessário também considerar que a Lei de Execução Fiscal, norma 
especial em relação às regras gerais estabelecidas no Código vigente, contém dispositivo 
específico para o caso de extinção do feito executivo em razão de cancelamento da inscrição 
de dívida ativa informado anteriormente à decisão de primeira instância, exonerando as 
partes de quaisquer ônus. Trata-se do art. 26, assim redigido: "Se antes da decisão de 
primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 
fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes". 
É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de 
remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento 
anterior ao cancelamento administrativo, passou a admitir a fixação da verba honorária pelo 
princípio da causalidade, mesmo quando a execução é encerrada com base no art. 26 da LEF. 
Nesse sentido, foi editada a Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o 
oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência." 
Contudo, a necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode 
ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de 
lei. 
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de 
causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, 
a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, 
de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, 
mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 
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Então, para esses casos, a remuneração do causídico deve ser fixada mediante apreciação 
equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85, sem 
prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em 
conjunto com os demais critérios. 
AgInt no AREsp 1.967.127-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, 
julgado em 07/06/2022. 
 
 
A decisão, sem trânsito em julgado, proferida em inventário que discute a 
constitucionalidade de alíquotas progressivas de ITCD não impede a realização de 
lançamento preventivo de decadência pelo Fisco. 
REsp 1.990.761-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado 
em 21/06/2022, DJe 29/06/2022. 
 
 
A irretratabilidade da opção pela tributação sobre a receita bruta (CPRB) introduzida pelo 
§ 13 do art. 9º da Lei n. 12.546/2011, não impede que a alteração legislativa promovida 
pela Lei n. 13.670/2018, no sentido de excluir algumas atividades econômicas do regime 
de desoneração da folha de salários, entre em vigor no mesmo exercício financeiro. 
AREsp 1.932.059-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª 
Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 23/06/2022, DJe 30/06/2022. 
 
 
Se, em razão de determinação judicial, a Administração não pode realizar nem concluir o 
interrogatório de servidor em processo administrativo disciplinar, sem que este possa 
seguir seu curso natural, deve-se considerar, por via transversa, suspenso o prazo 
prescricional. 
MS 25.318-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
22/06/2022. 
 
 
Cabe ao Chefe do Executivo Estadual aplicar sanções aos servidores vinculados à 
Administração Direta, ficando a cargo da chefia superior das autarquias e das fundações 
punir os servidores a elas subordinados. 
RMS 43.529-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 14/06/2022, DJe 22/06/2022. 
 
 
A indenização, prevista no art. 16 da Lei n. 8.216/1991, deve ser reajustada, pelo Poder 
Executivo, na mesma data e percentuais de reajustes aplicados às diárias. 
PUIL 2.332-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 
22/06/2022, DJe 29/06/2022. 
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É possível a atribuição de efeitos erga omnes à sentença proferida em ação civil pública na 
qual se postula medicamento para um paciente específico 
odavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ação civil pública 
na qual se postula medicamento para um específico paciente, revela-se possível, havendo 
pedido também expresso, a prolação de decisão com eficácia erga omnes, em ordem a que, 
posteriormente, cada paciente interessado, desincumbindo-se do ônus de comprovar o seu 
enquadramento clínico à hipótese prevista no comando judicial, possa pleitear e obter o 
mesmo remédio nele indicado 
AgInt no REsp 1.377.135-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022. 
 
 
É decadencial o prazo de 30 dias para o ajuizamento de ação principal oriunda de pedido 
formulado na tutela cautelar antecedente. 
AgInt no REsp 1.982.986-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 20/06/2022, DJe 22/06/2022. 
 
 
Nos termos do art. 4º da Lei n. 9.250/1995, apesar de ser dedutível da base de cálculo do 
Imposto de Renda, não obstante a existência de eventual acordo celebrado pelo casal, o 
valor referente à pensão alimentícia, deve constar na declaração anual do responsável 
pelo pagamento da pensão. 
AgInt no REsp 1.614.328-ES, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF 
da 5ª Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 06/06/2022, DJe 08/06/2022. 
 
 
Nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, o contribuinte pode apurar seus créditos na 
"compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições 
administrados" pela Receita Federal do Brasil. 
REsp 1.804.942-PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 21/06/2022, DJe 27/06/2022. 
 
 
Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 
processo à respectiva Corte de Contas. 
AgInt no RMS 47.738-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/05/2022, 
DJe 13/05/2022. 
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O sindicato ou a associação de servidores não têm legitimidade para a impetração de ação 
de mandado de segurança coletivo no interesse de direitos de candidatos aprovados em 
concurso público. 
RMS 66.687-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022. 
 
 
A invocação de precedente vinculante na hipótese temporal expressamente excluída de 
sua incidência pelo próprio julgamento controlador configura violação dos deveres de 
lealdade, de boa-fé e de cooperação processual, ensejando a aplicação da multa do art. 
1.021, § 4º, do CPC/2015. 
AgInt nos EDcl no RMS 34.477-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por 
unanimidade, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022. 
 
 
A verificação de irregularidade na representação processual da parte implica a suspensão 
do processo e a designação de prazo razoável para que se componha o vício. 
RMS 62.707-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por maioria, julgado 
em 07/06/2022, DJe 01/07/2022. 
 
 
É necessária ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios se 
transitada em julgado decisão omissa quanto à fixação dessa verba, mesmo que se refira a 
reforma total de sentença com condenação em honorários. 
REsp 1.884.778-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
24/05/2022, DJe 27/05/2022. 
 
 
A juntada de certidão de julgamento de acórdão apontado como paradigma é requisito 
indispensável para comprovar a existência de dissídio jurisprudencial em sede de 
embargos de divergência. 
AgInt nos EREsp 1.903.273-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por 
unanimidade, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022. 
 
 
Inadmitida, liminarmente, a ação rescisória, o comparecimento espontâneo do réu para se 
defender mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação 
processual, devendo ser arbitrados honorários em favor da parte vencedora na lide. 
EDcl no AgInt na AR 6.364-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 11/05/2022, DJe 16/05/2022. 
Configura usurpação da competência do STJ quando o tribunal de origem denega o 
processamento de agravo em recurso especial lá interposto a pretexto de erro grosseiro 
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pelo manifesto descabimento de oposição de embargos de declaração ao julgado do 
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, em razão da afetação dessa temática 
à Corte Especial para definir se o atual entendimento jurisprudencial subsiste à luz do 
CPC/2015. 
Rcl 41.229-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado 
em 11/05/2022, DJe 17/05/2022. 
 
STJ: Servidor Federal que não teve licença-prêmio receberá em dinheiro 
A 1ª seção do STJ fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, a tese de que o servidor federal 
inativo, independentemente de prévio requerimento administrativo, tem direito à conversão 
em dinheiro da licença-prêmio não usufruída durante a atividade funcional nem contada em 
dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 
Baseado na redação original do artigo 87, parágrafo 2º, da lei 8.112/90 e no artigo 7º da lei 
9.527/97, o colegiado definiu, também, que não é necessário comprovar que a licença não 
tenha sido tirada por necessidade do serviço. 
Processos: REsp 1.854.662, REsp 1.881.283, REsp 1.881.290 e REsp 1.881.324 
 
 

NOVIDADES LEGISLATIVAS 
 
Bolsonaro sanciona lei que moderniza cartórios 
A norma implementa o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Serp). 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.382/22, que implementa o Serp - Sistema 
Eletrônico de Registros Públicos e moderniza o serviço cartorial no país. A aprovação 
possibilita que os cidadãos acessem registros públicos pela internet com maior agilidade.  
A lei é fruto da MP 1.085/21, elaborada pelo ministério da Economia em diálogo com outros 
órgãos do governo Federal, de representantes do CNJ e de associações representativas de 
entidades do sistema cartorial e do setor privado. 
 
Por meio do Serp, os atos e negócios jurídicos serão registrados e consultados 
eletronicamente, permitindo que os usuários dos cartórios sejam atendidos através de um 
celular ou de um computador, por exemplo. Isso tornará o serviço mais flexível e eficiente, 
visto que os cidadãos não serão obrigados a acessar os serviços presencialmente e se 
deslocar por diversos cartórios para obter informações e expedir certidões. 
A expectativa é a melhoria dos serviços para a população, com a modernização do ambiente 
de negócios, a redução de custos e de prazos e a diminuição de restrições ao crédito. Agora, 
a Corregedoria do CNJ implementará os detalhes operacionais em um cronograma de ações 
até 31 de janeiro de 2023. 
 
Fonte: https://www.migalhas.com.br 
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