TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO
STF – Plenário – Pauta: 15.12.2021 – 14h
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 955.227 (tema 885)
Discussão se as decisões do STF em controle difuso de constitucionalidade fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, quando a sentença tiver se baseado na
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
Relator: Ministro Roberto Barroso

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 949.297 (tema 881)
Discussão acerca dos limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de
julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a
constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle
incidental, por decisão transitada em julgado.
Relator: Ministro Edson Fachin

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5852
Referendo na medida cautelar de ação que discute a constitucionalidade do Programa
Catarinense de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Estadual nº 17.302/2017.
Relator: Ministro Gilmar Mendes

STF – Plenário Virtual – Pauta: 10.12.2021 a 17.12.2021
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 714.139 (tema 745)
Discussão sobre a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das
alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em
patamar superior às alíquotas das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens
e serviços e a sistemática da seletividade do tributo.
Relator: Ministro Dias Toffoli

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 851.421 (tema 817)
Discussão sobre a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso
alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de
benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos
como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso

Câmara dos Deputados – Sessão Deliberativa Extraordinária – Pauta: 13.12.2021
PROJETO DE LEI Nº 2148/2015
Projeto de Lei que objetiva reduzir tributos para produtos adequados à economia verde de
baixo carbono.
Autor: Deputado Jaime Martins

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2021
Projeto de Lei Complementar que objetiva alterar a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei
Kandir), para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais
destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
Autor: Senador Cid Gomes

PROJETO DE LEI Nº 4728/2020
Projeto de Lei que objetiva dispor sobre mecanismos para permitir a regularização fiscal e
ampliar a possibilidade de instituição de acordos entre a Fazenda Pública e os contribuintes,
por meio da reabertura do prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert), de que trata a Lei nº 13.496/2017; alterar a Lei nº 13.988/2020, para
conceder segurança jurídica à transação e incluir novos instrumentos para extinção de
dívidas por meio de acordo; e alterar a Lei nº 10.522/2002, para autorizar a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) a realizar acordos relativos a processos em fase de
cumprimento de sentença.
Autor: Senador Rodrigo Pacheco

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2021
Proposta de Emenda à Constituição que objetiva estabelecer o novo regime de pagamentos
de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o
parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios.
Autor: Senado Federal

