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674 Exportação - "trading 
companies"

RE 759244

A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do 
art. 149 da Constituição da República alcança as 
receitas decorrentes de operações indiretas de 

exportação caracterizadas por haver participação 
negocial de sociedade exportadora intermediária.

12/02/2020 25/03/2020 Pleno Edson Fachin Favorável

176 ICMS RE 593824

A demanda de potência elétrica não é passível, por 
si só, de tributação via ICMS, porquanto somente 

integram a base de cálculo desse imposto os valores 
referentes àquelas operações em que haja efetivo 

consumo de energia elétrica pelo consumidor.

27/04/2020 19/05/2020 Pleno Edson Fachin Favorável 

732 Processo tributário RE 647885

É inconstitucional a suspensão realizada por 
conselho de fiscalização profissional do exercício 

laboral de seus inscritos por inadimplência de 
anuidades, pois a medida consiste em sanção 

política em matéria tributária.

27/04/2020 19/05/2020 Pleno Edson Fachin Favorável 

207 Simples Nacional
RE 598468

As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 
153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis 

às empresas optantes pelo Simples Nacional.
22/05/2020 29/05/2020 Pleno Marco Aurélio Favorável

685 IPVA RE 727851
Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, 
mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de 

direito público.
22/06/2020 17/07/2020 Pleno Marco Aurélio Favorável 

228 PIS/COFINS RE 596832

É devida a restituição da diferença das contribuições 
para o Programa de Integração Social - PIS e para o 

Financiamento da Seguridade Social - Cofins 
recolhidas a mais, no regime de substituição 

tributária, se a base de cálculo efetiva das operações 
for inferior à presumida.

29/06/2020 21/10/2020 Pleno Marco Aurélio Favorável 

244 PIS/COFINS RE 599316

Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da 
não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, 
cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o 
creditamento da contribuição para o PIS e da 
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado 

adquirido até 30 de abril de 2004

29/06/2020 06/10/2020 Pleno Marco Aurélio Favorável 

296 ISS RE 784439

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se 
refere o art. 156, III, da Constituição Federal, 

admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre 
as atividades inerentes aos serviços elencados em lei 

em razão da interpretação extensiva.

29/06/2020 15/09/2020 Pleno Rosa Weber Favorável 

ISS ADI 3142

O subitem 3.04 da lista de serviço anexa à Lei 
Complementar n 116/03

deve ser interpretado de maneira conforme à 
Constituição Federal, de modo que

as operações relacionadas à cessão de infraestrutura 
somente podem ser

tributadas pelo ISS se conjugadas, de maneira 
indissociável, a alguma prestação

de serviço.

05/08/2020 09/10/2020 Pleno Dias Toffoli Favorável

72
contribuição - salário 

maternidade
RE 576967

É inconstitucional a incidência de contribuição 
previdenciária a cargo do empregador sobre o 

salário maternidade.
05/08/2020 20/10/2020 Pleno Roberto Barroso Favorável 

379 ISS  RE 605552

No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS 
sobre as operações envolvendo o preparo e o 

fornecimento de medicamentos encomendados para 
posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal, 

para consumo; incide o ICMS sobre os 
medicamentos de prateleira por elas produzidos, 

ofertados ao público consumidor.

05/08/2020 06/10/2020 Pleno Dias Toffoli Favorável 

743
Certidão positiva de 
débito com efeito de 

negativa
RE 770149

É possível ao Município obter certidão positiva de 
débitos com efeito de negativa quando a Câmara 
Municipal do mesmo ente possui débitos com a 

Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da 
intranscendência subjetiva das sanções financeiras.

05/08/2020 02/10/2020 Pleno Marco Aurélio Favorável*

1099 ICMS ARE 1255885

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte 
localizados em estados distintos, visto não haver a 
transferência da titularidade ou a realização de ato 

de mercancia.

15/08/2020 15/09/2020 Pleno Dias Toffoli Favorável

874
Expressão 

"parcelados sem 
garantia"

RE 917285

É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da 
CF, a expressão “ou parcelados sem garantia”, 

constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 
9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida 

em que retira os efeitos da suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.

18/08/2020 06/10/2020 Pleno Dias Toffoli Favorável 

503 Aposentadoria RE 661256

No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal 
do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, 
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 

nº 8.213/91.

06/02/20 13/11/20 Pleno Roberto Barroso Desfavorável

1085 Taxa - SISCOMEX RE 1258934

A inconstitucionalidade de majoração excessiva de 
taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de 

delegação legislativa defeituosa não conduz à 
invalidade do tributo nem impede que o Poder 

Executivo atualize os valores previamente fixados 
em lei de acordo com percentual não superior aos 

índices oficiais de correção monetária.

10/04/20 28/04/20 Pleno Dias Toffoli Desfavorável

723 Contribuição social RE 761263
É constitucional, formal e materialmente, a 

contribuição social do segurado especial prevista no 
art. 25 da Lei 8.212/1991.

15/04/20 26/06/20 Pleno Alexandre de Moraes Desfavorável
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160
Contribuições- 

militares inativos
RE 596701

É constitucional a cobrança de contribuições sobre 
os proventos dos militares inativos, aqui 

compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de 
Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os 

integrantes das Forças Armadas, entre o período de 
vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da 

Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de 
regimes jurídicos distintos dos servidores públicos 

civis e porque a eles não se estende a interpretação 
integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e 

artigo 195, II, da Constituição da República.

20/04/20 26/06/20 Pleno Edson Fachin Desfavorável 

391 PIS/COFINS - 
FUNDAP

RE 635443

É infraconstitucional e incide a Súmula 279/STF, a ela 
se aplicando os efeitos da ausência de repercussão 
geral, a controvérsia relativa a base de cálculo da 

COFINS e do PIS, na importação feita no âmbito do 
sistema FUNDAP, quando fundada na análise do 
fatos e provas que originaram o negócio jurídico 

subjacente à importação e no enquadramento como 
operação de importação por conta e ordem de 
terceiro de que trata a MP nº 2.158-35/2001.

20/04/20 14/05/20 Pleno Dias Toffoli Desfavorável

520 ICMS ARE 665134

O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS 
incidente sobre mercadoria importada é o Estado-

membro no qual está domiciliado ou estabelecido o 
destinatário legal da operação que deu causa à 

circulação da mercadoria, com a transferência de 
domínio.

27/04/20 15/06/20 Pleno Edson Fachin Desfavorável* 

523 IPTU RE 666156

São constitucionais as leis municipais anteriores à 
Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram 

alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis 
edificados e não edificados, residenciais e não 

residenciais.

11/05/20 16/06/20 Pleno Roberto Barroso Desfavorável 

300 ISS RE 603136

É constitucional a incidência de Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos 
de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista 
de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 

116/2003).

29/05/20 16/06/20 Pleno Gilmar Mendes Desfavorável 

1094 ICMS RE 1221330

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é 
constitucional a incidência de ICMS sobre operações 

de importação efetuadas por pessoa, física ou 
jurídica, que não se dedica habitualmente ao 

comércio ou à prestação de serviços, devendo tal 
tributação estar prevista em lei complementar 
federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 

33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 114/2002, com o propósito de impor 
o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas 

produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 
114/2002.

16/06/20 17/08/20 Pleno Luiz Fux  Desfavorável

337 PIS/COFINS RE 607642

Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 
estejam em processo de inconstitucionalização, é 

ainda constitucional o modelo legal de coexistência 
dos regimes cumulativo e não cumulativo, na 

apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras 
de serviços.

29/06/20 09/11/20 Pleno Dias Toffoli Desfavorável 

179 PIS/COFINS RE 587108

Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não 
viola o princípio da não-cumulatividade a 

impossibilidade de creditamento de despesas 
ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos 
são presumidos e o direito ao desconto somente 
surge com as despesas incorridas em momento 
posterior ao início da vigência do regime não-

cumulativo.

29/06/20 02/10/20 Pleno Edson Fachin Desfavorável

475 Imunidade RE 754917
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", 

da CF não alcança operações ou prestações 
anteriores à operação de exportação.

05/08/20 06/10/20 Pleno Dias Toffoli Desfavorável

689 ICMS RE 748543

Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao 
Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre 

a operação interestadual de fornecimento de 
energia elétrica a consumidor final, para emprego 
em processo de industrialização, não podendo o 

Estado de origem cobrar o referido imposto.

05/08/20 10/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável*

796 ITBI RE 796376

A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do 
§ 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança 

o valor dos bens que exceder o limite do capital 
social a ser integralizado.

05/08/20 03/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

1012 ICMS RE 1025986

É constitucional a incidência do ICMS sobre a 
operação de venda, realizada por locadora de 

veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) 
meses de aquisição da montadora.

05/08/20 10/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

346 ICMS RE 601967

(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 
155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei 
complementar que prorroga a compensação de 

créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para 
uso e consumo no próprio estabelecimento do 

contribuinte; (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da 
CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal 

aplica-se somente para leis que instituem ou 
majoram tributos, não incidindo relativamente às 

normas que prorrogam a data de início da 
compensação de crédito tributário.

18/08/20 04/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

696 CIP RE 666404

É constitucional a aplicação dos recursos 
arrecadados por meio de contribuição para o custeio 
da iluminação pública na expansão e aprimoramento 

da rede.

18/08/20 04/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

846 Contribuição Social RE 878313

É constitucional a contribuição social prevista no 
artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001, tendo em vista a persistência do 

objeto para a qual foi instituída.

18/08/20 04/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável
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505 Contribuição RE 595326

A Justiça do Trabalho é competente para executar, 
de ofício, as contribuições previstas no artigo 195, 

incisos I, alínea a, e II, da Carta da República, 
relativamente a títulos executivos judiciais por si 
formalizados em data anterior à promulgação da 

Emenda Constitucional nº 20/1998.

24/08/20 09/09/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

872 Exigência de multa - 
atraso DCTF

RE 606010

Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 
7º, inciso II, da Lei nº 10.426/2002, ante a ausência 
de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da 

vedação de tributo com efeito confiscatório.

25/08/20 12/11/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

508 Imunidade recíproca RE 600867

Sociedade de economia mista, cuja participação 
acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, 
inequivocamente, está voltada à remuneração do 

capital de seus controladores ou acionistas, não está 
abrangida pela regra de imunidade tributária 
prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, 

unicamente em razão das atividades 
desempenhadas.

25/08/20 30/09/20 Pleno Joaquim Barbosa Desfavorável

490 ICMS RE 628075

O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado 
pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal 
presumido concedido pelo Estado de origem sem 

autorização do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio 

constitucional da não cumulatividade.

28/08/20 01/09/20 Pleno Edson Fachin Desfavorável

IPI RE 979626

É constitucional a incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço 
aduaneiro de bem industrializado e na saída do 

estabelecimento importador para comercialização 
no mercado interno.

28/08/20 16/11/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

906 IPI RE 946648

É constitucional a incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço 
aduaneiro de bem industrializado e na saída do 

estabelecimento importador para comercialização 
no mercado interno.

28/08/20 16/11/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

985
Contribuição social - 
1/3 constitucional de 

férias
RE 1072485

É legítima a incidência de contribuição social sobre o 
valor satisfeito a título de terço constitucional de 

férias.
31/08/20 28/10/20 Pleno Edson Fachin Desfavorável

34 COFINS RE 570122

É constitucional a previsão em lei ordinária que 
introduz a sistemática da não-cumulatividade a 

COFINS dado que observa os princípios da 
legalidade, isonomia, capacidade contributiva global 

e não-confisco.

02/09/20 07/12/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

1042 Processo Tributário RE 1090591
É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao 

recolhimento de diferença tributária apurada 
mediante arbitramento da autoridade fiscal.

16/09/20 05/10/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável 

708 IPVA RE 1016605

A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

somente pelo Estado em que o contribuinte mantém 
sua sede ou domicílio tributário.

16/09/20 16/12/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

1047 COFINS - importação RE 1178310

I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-
Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 
10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do 

crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no 
artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a 
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o 

princípio constitucional da não cumulatividade. II- A 
vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do 
adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, 
da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 
13.137/2015, respeita o princípio constitucional da 

não cumulatividade.

16/09/20 05/10/20 Pleno Marco Aurélio Desfavorável

325 Sistema S RE 603624
As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à 
ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram 

recepcionadas pela EC 33/2001.
23/09/20 27/10/20 Pleno Rosa Weber Desfavorável 

939 PIS/COFINS RE 1043313

É constitucional a flexibilização da legalidade 
tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 
10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, 

prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e 
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da 

COFINS incidentes sobre as receitas financeiras 
auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime 

não cumulativo, estando presente o 
desenvolvimento de função extrafiscal.

10/12/20 Pleno Dias Toffoli Desfavorável 
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