
T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

RESULTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ADI nº 4787

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos 

Minerários – TFRM, instituídas pelo 
Estado do Amapá (Lei nº 1.613/2011).

Retirado de pauta.
 

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado.

UPDATE  TRI BUTÁRI O
Atual i zado  em 25  de  mai o  de  2022

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos 

Minerários – TFRM, instituídas pelo 
Estado de Minas Gerais (Lei nº 

19.976/2011).

Julgamento não iniciado.ADI nº 4785

Constitucionalidade da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos 

Minerários – TFRM, instituídas pelo 
Estado do Pará (Lei nº Lei n. 7.591/11).

Julgamento não iniciado.ADI nº 4786

Tema 745 – Julgamento dos Embargos de 
Declaração apresentados pelos 

contribuintes que visam reverter a 
modulação dos efeitos da decisão que 
reconheceu, em sede de repercussão 

geral, o direito do contribuinte ao 
recolhimento do ICMS incidente sobre a 

energia elétrica e serviços de 
telecomunicação, considerando a 
alíquota geral do imposto e, por 

conseguinte, afastando a alíquota 
majorada. 

Até o momento, o Relator 
(Edson Fachin), 

acompanhado das 
ministras Rosa Weber, 
Alexandre de Morais e

Cármen Lúcia votaram por 
rejeitar os embargos de 
declaração, mantendo a 

modulação dos efeitos da 
decisão para que tenha 

eficácia somente a partir 
de 2024, ressalvando as 

ações ajuizadas até a data 
de início do julgamento 

(05/02/2021). 

RE nº 
714.139

Em julgamento.

Retirado de pauta.
 

Retirado de pauta.
 



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

RESULTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

ADI nº 7078

Ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) para garantir a cobrança do 

diferencial desde a publicação da lei 
complementar nº 190/2022 que o 

regulamentou, ou seja, desde 05/01/202– 
proposta pelo Gov. do Estado do Ceará.

Pedido cautelar 
apreciado. O 

mérito ainda será 
apreciado. 

Resultado/Tese
fixada

Em defesa dos interesses 
fazendários, requereu-se, 

em sede de medida 
cautelar, a suspensão da 
eficácia do artigo 3º da LC 

190/022, que trata do 
princípio da anterioridade, 
para que a Lei passe a ter 
eficácia a partir de 2022. O 
relator analisou o pedido 

apresentado e o indeferiu. 

Ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) para garantir a cobrança do 

diferencial desde a publicação da lei 
complementar nº 190/2022 que o 

regulamentou, ou seja, desde 
05/01/2022– proposta pelo Gov. do 

Estado de Alagoas.

Em defesa dos interesses 
fazendários, requereu-se, 

em sede de medida 
cautelar, a suspensão da 
eficácia do artigo 3º da LC 

190/022, que trata do 
princípio da anterioridade, 
para que a Lei passe a ter 
eficácia a partir de 2022. O 
relator analisou o pedido 

apresentado e o indeferiu.

ADI nº 7070

Pedido cautelar 
apreciado. O 

mérito ainda será 
apreciado. 

ADI nº 7075

Ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) para suspender os efeitos da LC 
190/2022 por todo ano de 2022, com 

postergação de sua vigência para 
01/01/2023 – proposta por SINDISIDER. 

Pedido cautelar 
apreciado. O 

mérito ainda será 
apreciado. 

Relator julgou extinto sem 
resolução do mérito, por 

entender que a SINDISDER 
não tem legitimidade ativa. 

Ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) para suspender os efeitos da LC 
190/2022 por todo ano de 2022, com 

postergação de sua vigência para 
01/01/2023. – proposta pela ABMAQ.

Em defesa dos interesses 
dos contribuintes, 

requereu-se, em sede de
medida cautelar, a 

suspensão da eficácia da 
LC 190/2022 para que 

produza efeitos somente a 
partir de 01/2023. O relator 

analisou o pedido e o 
indeferiu.

ADI nº 7066

Julgado extinto 
sem resolução do 

mérito. 



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

RE nº 796939 
e 

ADI nº 4905

Tema 736 - Constitucionalidade da multa 
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 

9.430/1996 para os casos de 
indeferimento dos pedidos de 

ressarcimento e de não homologação 
das declarações de compensação de 
créditos perante a Receita Federal.

 

Pauta do dia 
01/06.

Resultado/Tese
fixada

Em sessão realizada no dia 
27/04/2020, após o voto do 

Ministro Edson Fachin 
(Relator), que negava 

provimento ao recurso 
extraordinário e fixava a 

seguinte tese (tema 736 da 
repercussão geral): "É 

inconstitucional a multa 
isolada prevista em lei para 

incidir diante da mera 
negativa de homologação de 
compensação tributária por 
não consistir em ato ilícito 

com aptidão para propiciar 
automática penalidade 

pecuniária", pediu vista dos 
autos o Ministro Gilmar 

Mendes.



T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

Resultado/Tese
fixada

Pauta do dia 
25/05.

Tema 981 – Avaliar se o 
redirecionamento da Execução Fiscal, 

quando fundado na hipótese de 
dissolução irregular da sociedade 

empresária executada ou de presunção 
de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode 

ser autorizado contra: (i) o sócio com 
poderes de administração da sociedade, 

na data em que configurada a sua 
dissolução irregular ou a presunção de 
sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, 

concomitantemente, tenha exercido 
poderes de gerência, na data em que 
ocorrido o fato gerador da obrigação 

tributária não adimplida; ou (ii) o sócio 
com poderes de administração da 

sociedade, na data em que configurada a 
sua dissolução irregular ou a presunção 

de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), 
ainda que não tenha exercido poderes 
de gerência, na data em que ocorrido o 
fato gerador do tributo não adimplido.

Até o momento, o placar 
está em 2X1 pela
possibilidade de 

responsabilização dos 
sócios mesmo que eles não 

tenham figurado na 
gerência no momento do 
fato gerador do tributo.

REsps nºs. 
1643944/SP, 
1645281/SP 

e 
1645333/SP


