
T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ADPF nº 893

A ação discute a constitucionalidade do 
veto do presidente Jair Bolsonaro que 

manteve a isenção do Imposto de 
Importação (II) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na 

importação de petróleo e derivados por 
empresas da Zona Franca de Manaus.

Pauta dos dias 
10/06/2022 a 
20/06/2022.

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado. 

STJ :  2 ª  TURMA DEFI NE  QUE DI REI TO À  I SENÇÃO DE  I RPF  NA 
VENDA DE  AÇÕES  NÃO É  TRANSMI TI DA A  HERDEI ROS 
ALI NHANDO- SE  AO ENTENDI MEMNTO DA 1ª  TURMA

Atual i zado  em 14  de  j unho de  2022

Embargos de Declaração na ADI que 
discute o início da produção de efeitos da 

Lei Complementar 190/22, que 
regulamentou a cobrança do diferencial 

de alíquota (difal) de ICMS nas operações 
interestaduais envolvendo consumidores 
finais não contribuintes do imposto. Em 
decisão monocrática, a ADI foi extinta, 

sem solução de mérito, com base no art. 
21, IX, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal e no art. 485, VI, do 
Código de Processo Civil de 2015, 

relativamente à ADI 7075, proposta pelo 
SINDISIDER. Dessa forma, as entidades 

opuseram embargos de declaração.

Processo ainda em 
julgamento. Até o 

momento, proferiu o voto 
o Min. Relator (Alexandre 
de Moraes), que recebeu 

os embargos de declaração 
como recurso de agravo 

interno, e negou-lhes 
provimento, acompanhado 

do Min. Ricardo 
Lewandowski.

ADI nº 7075

Medida 
Cautelar na 
ADI nº 7181

Pauta dos dias 
10/06/2022 a 
20/06/2022.

Questiona a constitucionalidade da MP 
1.118/22, publicada em 18 de maio de 

2022 que restringiu o direito a 
aproveitamento de créditos de PIS e 

Cofins em operações com combustíveis 
que estão sujeitos à alíquota zero das 

contribuições. 

O ministro Dias Toffoli, 
relator, concedeu a medida 

cautelar para determinar 
que a Medida Provisória 

1118/2022 somente 
produza efeitos após 

decorridos 90 dias da data 
de sua publicação. Agora, 

aguarda-se o voto dos 
demais ministros. 

Pauta dos dias 
10/06/2022 a 
20/06/2022.



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Resultado/Tese
fixada

ADI ajuizada pelo PSDB visando declarar 
a impossibilidade de cobrança 

antecipada do ITBI para registro de 
transmissão da propriedade. Pugna-se 

contra o art. 1º, § 2º, da Lei nº 7.433/1985, 
o art. 289 da Lei nº 6.015/1973 e o art. 30, 

XI, da Lei nº 8.935/1994.

Até o momento, foi 
depositado o voto da 

relatora, Ministra Rosa 
Weber, que entendeu pela 

impossibilidade de 
conhecimento da ação, por 

não ter sido impugnado 
todo o complexo 

normativo. Argumenta que 
a ausência de impugnação 

da integralidade do 
complexo normativo torna 

o provimento judicial 
pretendido ineficaz e, por 
isso mesmo, destituído de 

utilidade, de modo a 
afastar a indispensável 

caracterização do interesse 
de agir da parte autor.

ADI nº 
7.086/DF

 

Pauta dos dias 
10/06/2022 a 
20/06/2022.

Tema em discussãoRecurso Status

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado.

REsps 
nºs1540093/ 

RS e 
1552497/RS 
e o AREsp 
810547/RS

Responsabilização de dívida tributária de 
empresa pertencente a grupo econômico. 
Trata-se de Recurso Especial apresentado
pelo contribuinte suscitando a ilegalidade 
da medida cautelar apresentada em face 

de empresa que não consta no polo 
passivo das cobranças tributárias, mas 

que foi responsabilizada por pertencer ao 
mesmo grupo econômico das devedoras.

Pauta do dia 
14/06/2022.

Possibilidade, ou não, de recolher a 
contribuição previdenciária patronal 

(SAT/RAT) e as contribuições a terceiros 
(outras entidades e fundos) apenas sobre 
o salário líquido pago aos trabalhadores, 

e não sobre o salário bruto.

REsp nº 
1956256/SC Julgamento não iniciado. Pauta do dia 

14/06/2022.

Julgamento não iniciado.AREsp nº 
1566893/SP

Recurso discute quem deve pagar o 
Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) sobre o imóvel objeto do usufruto. 

Pauta do dia 
14/06/2022.



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

RESULTADOS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

REsps nºs 
1703535/PA, 
1756406/PA 

e 
1696270/MG

Tema 1.012 – Possibilidade de 
manutenção de penhora de valores via 

sistema BACENJUD no caso de 
parcelamento do crédito fiscal executado 

(art. 151, VI, do CTN).

Julgado dia 
08/06/2022.

Resultado/Tese
fixada

A Primeira Seção, por 
unanimidade, deu 

provimento ao recurso 
especial para restabelecer 
a decisão de primeiro grau 
que indeferiu o pedido de 

liberação dos valores 
bloqueados via BACENJUD, 
nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Contudo, 
reconheceu a possibilidade 

de substituição do 
bloqueio por apólice de 

seguro ou carta de fiança. 

Julgado dia 
08/06/2022.

Embargos de Divergência nos quais se 
discute a possibilidade de isentar do 

Imposto de Renda o lucro auferido na 
alienação das bonificações emitidas 

durante vigência do Decreto Lei 1.510/76. 
Essas bonificações consistem no 

aumento do capital social por 
incorporação de lucros e reservas.

A Primeira Seção, por 
maioria, vencidos os Srs. 

Ministros Relator e Og 
Fernandes, não conheceu 

dos embargos de 
divergência, em razão da 

Súmula 105/STJ, nos 
termos do voto do Sr. 

Ministro Herman Benjamin.

EREsp nº 
1831415/RJ

REsp 
nº1.650.844/ 

SP

Isenção tributária do IRPF na 
transferência de ações para herdeiros. 

Julgado dia 
08/06/2022.

Por 3 votos a 2, a 2ª Turma 
do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso que 

pretendia direito de uma 
pessoa física à isenção de 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) sobre o ganho 
de capital na venda de uma 

participação societária. 



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

RESULTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ADI nº 5.399 Manutenção dos votos proferidos em 
Plenário Virtual por Ministros 

aposentados.

09/06/2022.

Resultado/Tese
fixada

Restou consignado que o 
reinício do julgamento não 

impõe o recomeço dos 
votos, nos termos do art. 

941, § 1º, do CPC/2015 e do 
art.134, § 1º, do RISTF, de 
modo que, de modo que 
devem ser mantidos os 

votos proferidos por 
ministros já aposentados.  

1ª Turma da 
Câmara 

Superior de 
Recursos 

Fiscais - PAF 
nº 

10830.01651 
5/2010-92

 

Responsabilização do ônus pela 
prestação de serviços. 

08/06/2022.

A CSRF consignou que o 
ônus do serviço prestado 

deve ser imputado à 
pessoa que efetivamente 
prestou o serviço, ainda 

que o contrato tenha sido 
firmado contrato com 

outra empresa do mesmo 
grupo.

Tema em discussãoRecurso Status

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Resultado/Tese
fixada


