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NOVIDADES TRIBUTÁRIAS NO ÂMBITO DO STF e STJ 

agosto/2022  

(decisões até 31/08/2022) 

 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Nova Lei de Improbidade Administrativa e eficácia temporal - ARE 843989/PR (Tema 1.199 RG)  

Tese fixada: “É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos 
de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do 
elemento subjetivo — DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade 
culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem 
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior 
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto 
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime 
prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais 
a partir da publicação da lei.” 

 

Privatização de empresa estatal e transferência de débitos judiciais ao estado - ADI 5271/MA  

Resumo: É constitucional norma estadual que prevê a assunção de obrigações financeiras resultantes 
de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de 
serviço público pelo respectivo estado. 

 

ICMS: fixação de alíquotas sobre operações com energia elétrica e serviços de comunicação em 
percentuais superiores aos da alíquota geral do tributo -  ADI 7111/PA, ADI 7113/TO, ADI 
7116/MG, ADI 7119/RO e ADI 7122/GO  

Resumo:  São inconstitucionais normas estaduais que fixam a alíquota do ICMS para operações de 
fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação em patamar superior à cobrada sobre as 
operações em geral. 

 

Servidor público: jornada de trabalho reduzida e remuneração inferior ao salário mínimo - RE 
964659/RS (Tema 900 RG)  

Tese fixada: “É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor 
público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho.” 
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Majoração da base de cálculo de contribuição social por ato infralegal - RE 1381261/RS (Tema 1223 
RG)  

Tese fixada: “São inconstitucionais o Decreto nº 3.048/99 e a Portaria MPAS nº 1.135/01 no que 
alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou 
creditada a transportadores autônomos, devendo o reconhecimento da inconstitucionalidade 
observar os princípios da congruência e da devolutividade.” 

 

IPVA: isenção fiscal e tratamento não isonômico - ADI 5268/MG  

Resumo: É inconstitucional condicionar o benefício de isenção fiscal do IPVA quanto à propriedade 
de veículos utilizados para o serviço de transporte escolar com a filiação de seus motoristas 
profissionais autônomos a sindicato ou cooperativa. 

 

Taxas de fiscalização da atividade de mineração - ADI 4785/MG, ADI 4786/PA e ADI 4787/AP  

Resumo: É constitucional a instituição, por meio de lei estadual, de taxas de controle, 
monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de 
recursos minerários (TFRM). 

 

Isenção de tarifas de água e esgoto: predominância de interesse local e competência legislativa - 
ADI 6912/MG  

Resumo: É inconstitucional, por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de 
interesse local (CF/1988, art. 30, I e V), lei estadual que concede, por período determinado, isenção 
das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e 
comerciais 

 

Convocação de autoridades pela Assembleia Legislativa e princípio da simetria - ADI 6640/PE e ADI 
6645/AM  

Resumo: É inconstitucional, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União 
para legislar sobre o tema (CF/1988, art. 22, I), norma de Constituição estadual que amplia o rol de 
autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de 
responsabilidade. 

 

STF reexaminará incidência de ITBI sobre cessão de direitos 

Em julgamento anterior, o plenário entendeu que o imposto só poderia ser cobrado na transferência 
do imóvel. A controvérsia tem repercussão geral reconhecida. 

O STF vai reexaminar a possibilidade de incidência do ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis sobre cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda de imóvel. Na sessão 
virtual encerrada em 26/8, o plenário, por maioria de votos, acolheu embargos de declaração do 
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município de SP no ARE 1.294.969, com repercussão geral (Tema 1124). Com a decisão, a Corte vai 
rediscutir o mérito da controvérsia. 

Processo: ARE 1.294.969 

 

STF começa a julgar decreto sobre compartilhamento de dado do cidadão 
O plenário do STF começou a julgar a constitucionalidade do decreto 10.046/19 que dispõe 
sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública 
Federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. 
O Conselho Federal da OAB questionou a constitucionalidade do decreto 10.046/19 da 
presidência da República.  Segundo a Ordem, de acordo com as medidas previstas na norma, 
está sendo construída uma ferramenta de vigilância estatal "extremamente poderosa", que 
inclui informações pessoais, familiares e trabalhistas básicas de todos os brasileiros, mas 
também dados pessoais sensíveis, como dados biométricos, que podem ser coletados para 
reconhecimento automatizado, como a palma da mão, as digitais, a retina ou a íris, o 
formato da face, a voz e a maneira de andar. 
A entidade alegou que o decreto invade matérias de competência privativa de lei, 
exorbitando os poderes normativos concedidos pela CF/88 ao presidente da República, e 
viola os direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados pessoais e à 
autodeterminação informativa. 
Ao votar, o ministro Gilmar Mendes, relator, destacou que por permitir ampla difusão de 
dados sensíveis entre entidades governamentais, o decreto oferece proteção inadequada 
para tutela dos valores estruturantes da LGPD. 
"Tudo isso reforça a premente necessidade de exercermos, com extremo rigor, o controle de 
políticas públicas que possam afetar substancialmente o direito fundamental a proteção de 
dados pessoais." 
No mais, asseverou que diante dos excessos praticados pela administração pública Federal, 
no caso, impõe-se a correção do texto com o objetivo de proteger o decreto contra leituras 
desviantes da Constituição. 
Processo: ADIn 6.649 e ADPF 695 
 
STF: Advogados da União não possuem direito a férias de 60 dias 
Os advogados da União não possuem direito a férias de 60 dias, nos termos da legislação 
constitucional e infraconstitucional vigentes. Assim decidiu o STF em julgamento virtual. Em 
decisão unânime, os ministros acompanharam o voto do relator Dias Toffoli. 
A controvérsia era objeto do RE 929.886, com repercussão geral reconhecida. No recurso, a 
Anauni - Associação Nacional dos Advogados da União contestava decisão do TRF da 4ª 
região que julgou constitucional dispositivos da lei 9.527/97 que delimitam esse direito. 
Processo: RE 929.886 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
O ICMS não incide sobre o serviço de inserção de publicidade e veiculação de propaganda 
em sites da internet. 
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6034/RJ, firmou o 
entendimento segundo o qual "é constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC n. 
116/2003, incluído pela LC n. 157/2016, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do 
ICMS, sobre a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e 
gratuita)". (ADI 6034, Relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, DJe 
21/03/2022). Nos termos do voto do Relator, essas atividades (inserção de textos, desenhos 
e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio), embora imprescindíveis 
à operacionalização do serviço de comunicação social, encontram-se fora do âmbito de 
materialidade do ICMS-comunicação. 
Dito isso, não é possível a tributação da disponibilização em sítios eletrônicos da própria 
provedora de acesso a internet de mensagem de conteúdo publicitário. Isso porque não 
constitui prestação de serviços de comunicação propriamente dita, mas mero serviço de 
valor adicionado, o qual, não se confunde com o serviço de telecomunicação e, também, não 
é objeto de tributação pelo ICMS. 
AREsp 1.598.445-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 23/08/2022. 
 
 
É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, 
sendo inaplicável a condição de que trata o art. 166 do CTN. 
Ademais, destaca-se que "(...) O art. 166 do CTN está inserido na seção relativa ao 
"pagamento indevido", o que, nos termos do art. 165 do CTN, ocorre nos seguintes casos: 'I - 
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da 
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da 
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de 
qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão 
de decisão condenatória'. Como se nota, em nenhum deles se encontra a hipótese de que 
trata o presente Recurso Especial. O montante pago a título de substituição tributária não 
era indevido, quando da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era 
devido e poderia ser, inclusive, exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada a 
operação que se presumiu, a base de cálculo revelou-se inferior à presumida. Esse fato 
superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte. Não se trata, portanto, de 
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repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que 
encontra fundamento tanto no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, como assentou o STF, 
no RE 593.849/MG, quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996, que merece ser 
interpretado em consonância com o que decidido naquela oportunidade (...)". 
REsp 525.625-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
09/08/2022. 
 
Não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de conhecimento da 
reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em Incidente de 
Assunção de Competência (IAC).  
Rcl 40.617-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado 
em 24/08/2022. 
 
O sócio executado possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que 
defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos entes 
empresariais dos quais é sócio. 
REsp 1.980.607-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, 
julgado em 09/08/2022, DJe 12/08/2022. 
 
Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, 
integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do 
procurador judicial. 
AgInt no AREsp 1.834.717-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por 
unanimidade, julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022. 
 
 
Não cabe agravo de instrumento em execuções fiscais cujo valor não supera cinquenta 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNS. 
AREsp 1.751.847-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, por unanimidade, julgado 
em 16/08/2022. 
 
O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida 
seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do 
CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
AgInt no AREsp 2.092.094-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, por 
unanimidade, julgado em 16/08/2022. 
 
É possível a dedução, na apuração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, pela 
sistemática do lucro real, da soma destinada ao pagamento de montante em razão da 
prestação de serviços de administradores e conselheiros, ainda que não corresponda a 
valor mensal e fixo. 
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REsp 1.746.268-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, por maioria, julgado em 
16/08/2022. 
 
 
É inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de 
candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas 
pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a 
sua autodeclaração. 
RMS 58.785-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
23/08/2022. 
 
 
Às entidades beneficentes prestadoras de serviços à pessoa idosa, em razão do seu caráter 
filantrópico ou sem fim lucrativo e da natureza do público atendido, é assegurado o direito 
ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da 
insuficiência econômica. 
REsp 1.742.251-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
23/08/2022 
 
As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de 
tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal 
crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja 
prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações 
municipais. 
REsp 1.977.119-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado 
em 16/08/2022. 
 
Não é possível a condenação de prefeito ao ressarcimento de valores despendidos na 
realização dos trabalhos desenvolvidos com vista à elaboração de Projeto de Lei, na 
hipótese em que o ato administrativo encaminhado à Câmara Municipal desconsidera a 
legislação vigente, e é praticado com desvio de finalidade. 
AREsp 1.408.660-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado 
em 16/08/2022. 
 
O CPC/2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacen Jud, 
permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos 
para sua efetivação em momento anterior à citação. 
REsp 1.664.465-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado 
em 02/08/2022. 
 
STJ: Procurador que oferece denúncia criminal pode atuar em PAD 

https://heltonkramer.com/egpm/


Material gratuito – proibida revenda 

 

 

A 1ª turma do STJ entendeu que o oferecimento de denúncia criminal por autoridade que é 
obrigada a fazê-lo não a impede de julgar processo administrativo sobre os mesmos fatos, se 
esta função está entre suas atribuições. Para o colegiado, não há, nesse caso, 
comprometimento da imparcialidade. 
Processo: RMS 54.717 
 
STJ: Reintegração exige citação de todos que exercem posse do imóvel 
A 3ª turma do STJ, por unanimidade, reafirmou que, na hipótese de composse (quando mais 
de uma pessoa exerce a posse do mesmo bem), a decisão judicial de reintegração de posse 
deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso 
de litisconsórcio passivo necessário. 
Com base nesse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso especial no qual três 
pessoas da mesma família sustentaram que são ocupantes de imóvel objeto de litígio e não 
foram citadas para contestar a ação de reintegração de posse, de modo que deveria ser 
reconhecida a nulidade da sentença e dos atos posteriores, com a devolução do prazo para a 
apresentação de defesa. 
Processo: REsp 1.811.718 
 
 

DESTAQUE DOUTRINÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Esta linha de entendimento é fundamental 
para identificarmos os próximos passos da 
incidência do ISSQN sobre as novas 
tecnologias, chamadas de economia digital. 
Embora o conceito jurídico se mantenha 
estático, a nova linha interpretativa da 
Suprema Corte permitirá o adequado 
enquadramento do ISSQN sobre 
materialidades econômicas extremamente 
volúveis e em constante modificação, como 
os aplicativos de transporte urbano, de 
entrega de comida (delivery), de streaming, 
de intermediação de locação de 
automóveis, etc” 
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