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Este informativo setorial é elaborado pelos colaboradores que integram a área 
de Direito Tributário em conjunto com a Biblioteca de Tortoro, Madureira e Ra-
gazzi Advogados. Seu conteúdo tem caráter informativo, não constituindo opi-
nião legal do escritório. Para mais informações, entre em contato com nossos 
advogados ou visite nossa página na internet. 
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1.  Legislação e Regulação 
______________________________________ 

Regimes especiais de drawback – Pra-
zos de isenção, redução de alíquotas ou 
suspensão de tributos - Prorrogação 

■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 11 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.079, de 14 de dezembro de 2021, que 
dispõe sobre a prorrogação excepci-
onal de prazos de isenção, de redu-
ção a zero de alíquotas ou de suspen-
são de tributos em regimes especiais 

de drawback, tem sua vigência prorro-
gada pelo período de sessenta dias. 

Publicado no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
Simples nacional - Programa de reesca-
lonamento do pagamento de débitos 
(Relp) 
 
■O Presidente da República editou a Lei 
Complementar nº 193, de 17 de março de 

2022, que institui o Programa de Re-
escalonamento do Pagamento de Dé-
bitos no Âmbito do Simples Nacional 
(Relp). 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
■Sobre o mesmo tema, também o Co-
mitê Gestor do Simples Nacional editou 

a Resolução CGSN nº 166, que dispõe 
sobre o Programa de Reescalona-
mento do Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacional, que foi 
alterada pela Resolução CGSN nº 167, 
de 25 de março de 2022. 

 
Publicada no Diário Oficial da União em 
22.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

mailto:dvcari@tortoromr.com.br
mailto:pandrade@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/
https://in.gov.br/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-11-de-2022-386717752
https://in.gov.br/web/dou/-/lei-complementar-n-193-de-17-de-marco-de-2022-386717922
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cgsn-n-167-de-25-de-marco-de-2022-389268456
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cgsn-n-167-de-25-de-marco-de-2022-389268456
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cgsn-n-166-de-18-de-marco-de-2022-387374563
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ICMS – Tributação de combustíveis so-
bre os quais a incidência ocorrerá uma 
única vez    

■O Presidente da República editou a Lei 
Complementar nº 192, de 11 de março de 

2022, que define os combustíveis so-
bre os quais incidirá uma única vez o 
Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), ainda que 
as operações se iniciem no exterior; 
e dá outras providências. 

Publicada no Diário Oficial da União em 
11.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
Setor de eventos – Ações emergenciais 
– Covid-19 – Tributação – Alteração 
 
■O Presidente da República promulgou 
texto anteriormente vetado da Lei nº 

14.148 de 03 de maio de 2021, publicada 
em 04.05.2022, no trecho que reduz a 
0% (zero por cento) pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, contado do início 
da produção de efeitos desta Lei, as 
alíquotas de Contribuição PIS/Pasep, 
Cofins, CSLL e IRPJ   incidentes so-
bre o resultado auferido pelas pes-
soas jurídicas do setor de eventos e 
estabelece outras orientações. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 

IOF – Redução de alíquota - Alteração 

■O Presidente da República editou o De-
creto nº 10.997, de 15 de março de 2022, 
que altera o Decreto nº 6.306, de 14 de 
dezembro de 2007, que regulamenta 
o Imposto sobre Operações de Cré-
dito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).  

Publicado no Diário Oficial da União em 
16.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
■Sobre o mesmo tema, também o Presi-
dente da República editou o Decreto nº 

11.000, de 17 de março de 2022, que al-
tera o Decreto nº 6.306, de 14 de de-
zembro de 2007, que regulamenta o 
Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títu-
los ou Valores Mobiliários (IOF). 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada  
aqui  
 
e o Decreto nº 11.022, de 31 de março de 
2022, publicado em 31.03.2022, na Edição 
Extra, do Diário Oficial da União, a ínte-
gra pode ser acessada aqui 
 
 
 
 
 
 
 

https://in.gov.br/web/dou/-/lei-complementar-n-192-de-11-de-marco-de-2022-385377003
https://in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.148-de-3-de-maio-de-2021-387043115
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6306compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6306compilado.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.997-de-15-de-marco-de-2022-386092390
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6306compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6306compilado.htm
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.000-de-17-de-marco-de-2022-386720565
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.022-de-31-de-marco-de-2022-389937570
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TIPI – Nova Tabela – Produção de efeitos 
- Prorrogação 

■O Presidente da República editou o De-
creto nº 11.021, de 31 de março de 2022, 
que altera o Decreto nº 10.923, de 30 
de dezembro de 2021, para alterar a 
produção de efeitos da Tabela de In-
cidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI). 

Publicado no Diário Oficial da União em 
31.03.2022,  Edição Extra, a íntegra pode 
ser acessada aqui 

IPI – Veículos entre outros – Redução de 
alíquotas – Devolução ficta - Alteração 

■O Presidente da República editou o De-
creto nº 10.985, de 08 de março de 2022, 
que altera o Decreto nº 10.979, de 25 
de fevereiro de 2022, que altera a Ta-
bela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 
de dezembro de 2016, e dispõe sobre 
a devolução ficta de automóveis em 
decorrência da redução das alíquotas 
do Imposto sobre Produtos Industri-
alizados - IPI. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
09.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 
 
 
 

Processo de consulta sobre classifica-
ção fiscal de mercadorias – Alteração 
 
■A Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) editou a Instrução 
Normativa nº 2.076, de 17 de março de 

2022, que altera a Instrução Norma-
tiva RFB nº 2.057, de 9 de dezembro 
de 2021, que regulamenta o processo 
de consulta sobre classificação fiscal 
de mercadorias no âmbito da Secre-
taria Especial da Receita Federal do 
Brasil, e a Instrução Normativa RFB 
nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, 
que regulamenta o processo de con-
sulta sobre interpretação da legisla-
ção tributária e aduaneira e sobre 
classificação de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam 
variações no patrimônio no âmbito da 
Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
28.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
Comércio exterior - Despacho aduaneiro 
de importação - Declaração Única de Ex-
portação - Alteração 
 
■A Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) editou a Instrução 
Normativa nº 2.072, de 17 de março de 

2022, que altera a Instrução Norma-
tiva SRF nº 680, de 2 de outubro de 
2006, que disciplina o despacho adu-
aneiro de importação, e a Instrução 
Normativa RFB nº 1.702, de 21 de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.021-de-31-de-marco-de-2022-389847013
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10979.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8950.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8950.htm
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.985-de-8-de-marco-de-2022-384522555
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.076-de-25-de-marco-de-2022-388663683
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março de 2017, que disciplina o des-
pacho aduaneiro de exportação pro-
cessado por meio de Declaração 
Única de Exportação. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
 
Parcelamento de débitos tributários - 
Contribuições previdenciárias - Respon-
sabilidade dos municípios  
 

■A Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) editou a Instrução 

Normativa nº 2.071, de 16 de março de 
2022, que dispõe sobre o parcela-
mento de débitos tributários sob res-
ponsabilidade dos municípios, relati-
vos às contribuições previdenciárias 
a que se referem as alíneas "a" e "c" 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
18.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
IRPF – Incidência sobre ganho de ca-
pital –  Alteração 
 
■A Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) editou a Instrução 

Normativa nº 2.070, de 16 de março de 
2022, que altera a Instrução Norma-
tiva SRF nº 599, de 28 de dezembro de 
2005, que dispõe sobre os arts. 38, 39 

e 40 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, relativamente ao Im-
posto sobre a Renda incidente sobre 
ganhos de capital das pessoas físi-
cas. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
17.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
IOF - Recebimento de prêmio de seguro 
por PIX – Responsabilidade das socieda-
des seguradoras – Alteração 

 
■A Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) editou a Ins-
trução Normativa nº 2.067, de 25 de 
fevereiro de 2022, que altera a Ins-
trução Normativa nº 1.969, de 28 de 
julho de 2020, que dispõe sobre o Im-
posto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títu-
los ou Valores Mobiliários (IOF). 
 
No caso de recebimento de prêmio de 
seguro por meio do arranjo de paga-
mentos Pix de que trata a Resolução 
BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, as 
sociedades seguradoras são respon-
sáveis pela cobrança e pelo recolhi-
mento do IOF, e estabelece outras 
providências. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
09.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 

https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.072-de-17-de-marco-de-2022-386738769
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.071-de-16-de-marco-de-2022-386738561
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.070-de-16-de-marco-de-2022-386466929
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.067-de-25-de-fevereiro-de-2022-384535468
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PGFN - Não apresentação de declara-
ção pelo sujeito passivo não impede 
a emissão de CND ou CPD-EN  

■A Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) por meio do Despacho nº 
76 de 25 de fevereiro de 2022, aprovou o 
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 649 de 

2022, que conclui o seguinte: a) não 
apresentação de declaração pelo su-
jeito passivo não impede a emissão 
de CND ou CPD-EN, pois a situação 
reclama a realização do lançamento 
tributário de ofício. Não havendo cré-
dito tributário constituído em desfa-
vor do contribuinte, não há como se 
lhe negar certidão negativa de débi-
tos; b)muito embora a inobservância 
da obrigação acessória enseje sua 
conversão em obrigação principal, 
concernente à penalidade pecuniária 
(art. 113, §3º, do CTN), tal fato não per-
mite que seja negada CND ou CPD-
EN antes que realizado o lançamento 
de ofício; c) regra encontra uma res-
salva, concernente à não apresenta-
ção de Guia de Recolhimento do FGTS 
e de Informações à Previdência So-
cial - GFIP, em razão de regramento 
específico disciplinado no art. 32, in-
ciso IV, §10, da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991. 

Publicado no Diário Oficial da União em 
03.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 
 

Ilegalidade da tributação - Equiva-
lência patrimonial - Parecer - Apro-
vação 

■A Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) por meio do Despacho nº 
77 de 25 de fevereiro de 2022, aprovou o 

Parecer SEI nº 8.398 de 2021, que dispõe 
sobre a ilegalidade da tributação da 
variação positiva apresentada pelo 
método de equivalência patrimonial 
naquilo que exceder o lucro da soci-
edade investida. Conforme posicio-
namento pacificado no âmbito do STJ. 

Publicado no Diário Oficial da União em 
03.03.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

2. Temas em Destaque 
______________________________________ 
 
Receita Federal simplifica legislação no 
âmbito do Projeto Consolidação de Nor-
mas 

 
Foram publicadas do Diário Oficial da 
União desta quinta-feira, dia 24 e 
março, as Instruções Normativas 
RFB nº 2.073 e 2.074 uniformizando 
as regras sobre assinatura digital no 
envio de declarações e consolidando 
as normas que tratam da Declaração 
de Serviços Médicos e de Saúde 
(Dmed). As atualizações ocorrem no 
âmbito do Projeto Consolidação de 
Normas, apenas para simplificação e 
consolidação da legislação, sem alte-
rações práticas para os contribuintes. As 

https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-76/pgfn-me-de-25-de-fevereiro-de-2022-383324766
https://in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-77/pgfn-me-de-25-de-fevereiro-de-2022-383324684
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declarações permanecem sendo entre-
gues com certificado digital, ressalvadas 
as exceções previstas na lei. 

A nova IN RFB nº 2.073 de 2022 revoga a 
IN RFB nº 969 e suas alterações, mas não 
extingue a obrigatoriedade do uso de as-
sinatura digital nas situações abrangi-
das, apenas elimina uma redundância 
normativa, pois essa obrigatoriedade já 
estava prevista nos atos normativos ins-
tituidores das declarações. Nos casos 
em que não havia previsão específica, a 
obrigação foi adicionada, como, por 
exemplo, para a Declaração de Opera-
ções com Cartões de Crédito (Decred), 
Declaração Especial de Informações Re-
lativas ao Controle de Papel Imune (DIF-
Papel Imune) e da Declaração do Im-
posto sobre a Renda Retido na Fonte 
(DIRF). 

Foi publicada também a Instrução Nor-
mativa nº 2074, de 23 de março de 2022, 
que disciplina a Declaração de Serviços 
Médicos e de Saúde (Dmed). A iniciativa 
consolida e atualiza a legislação da de-
claração e revoga a IN RFB nº 985 e suas 
alterações, visando apenas a atualização 
formal da norma e não traz mudanças 
para os declarantes. 

Clique aqui para acessar a IN RFB nº 
2073. 
Clique aqui para acessar a IN RFB nº 
2074. 

 
Receita Federal em 25.03.2022. 

 
 

Receita Federal consolida normas 
sobre as lojas francas (free shop) 

A Receita Federal, com o propósito de 
simplificar sua legislação, por meio do 
Projeto Consolidação, publicou nesta se-
mana mais um ato normativo sobre o 
tema aduaneiro.  Desta vez foi a Instru-
ção Normativa (IN) de número 2075 de 
2022, referente às lojas francas, também 
conhecidas como free shops e duty free, 
de portos, aeroportos e fronteira terres-

tre. A norma reúne as regras em um 
só documento e uniformiza o prazo 
de mercadorias admitidas em um 
ano, prorrogável pelo mesmo perí-
odo. Conforme a IN, o regime adua-
neiro especial permite a estabeleci-
mento instalado em zona primária de 
porto ou aeroporto ou em fronteira 
terrestre vender mercadoria nacio-
nal ou estrangeira a pessoa em via-
gem internacional, contra pagamento 
em moeda nacional ou estrangeira. 

Acesse a Instrução Normativa 2075 
de 2022, que dispõe sobre o regime 
aduaneiro especial da loja franca 

A grande novidade trazida pela IN é a 
possibilidade de o viajante internaci-
onal que chega ao país optar pelo 
serviço de entrega das compras que 
realizar no free shop. Com o aumento 
da concentração dos voos internaci-
onais nos principais aeroportos ficou 
mais caro para o viajante que está 
em conexão para sua cidade comprar 
mercadorias na loja franca e acabar 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.073-de-23-de-marco-de-2022-388259935
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.074-de-23-de-marco-de-2022-388260087
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123368
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123368
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pagando excesso de bagagem. Agora, 
a loja poderá oferecer o serviço de 
entrega em domicílio, proporcio-
nando, além de maior praticidade e 
comodidade, economia para os via-
jantes brasileiros. 

Com a renovação da legislação adu-
aneira, também torna-se possível 
adaptar a terminologia e os procedi-
mentos a relevantes tratados inter-
nacionais recentemente revalidados 
pelo Brasil, como a Convenção de 
Quioto Revisada, a Organização Mun-
dial das Aduanas (CQR/OMA), o 
Acordo sobre a Facilitação do Co-
mércio e a Organização Mundial do 
Comércio (AFC/OMC). 

Com o Projeto Consolidação da Re-
ceita Federal, mais de 200 Instruções 
Normativas serão atualizadas, con-
solidadas e agrupadas em 17 temas. 
O objetivo é modernizar o estoque 
regulatório da autarquia. Para isso, já 
foram revogadas, no total, 725 ins-
truções normativas e 100 portarias, 
proporcionando uma redução de 41% 
na legislação. 
 
Ministério da Economia em 24.03.2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Órgãos públicos devem entregar a DCT-
FWeb a partir de julho de 2022 
 
Está se aproximando o início de obriga-
toriedade da DCTFWeb (Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais 
Previdenciários e de Outras Entidades e 
Fundos) para os órgãos públicos da 
União, estados e municípios. As entida-
des deverão entregar a primeira decla-
ração até o dia 15 de julho de 2022, refe-
rente aos fatos geradores ocorridos em 
junho de 2022. 

Para gerar a DCTFWeb, os órgãos públi-
cos precisarão enviar os eventos perió-
dicos do eSocial e EFD-Reinf (quando 
cabível), assim como já vem sendo feito 
pelas empresas privadas. A partir do “fe-
chamento” mensal dessas escritura-
ções, a DCTFWeb ficará disponível para 
vinculação de débitos e créditos, e pos-
terior envio à Receita Federal. 

A DCTFWeb substitui a GFIP (Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações 
à Previdência Social) como instru-
mento de confissão de dívida previ-
denciária e, portanto, a partir do iní-
cio da obrigatoriedade da DCTFWeb, a 
Receita Federal e o INSS deixarão de 
recepcionar as GFIP enviadas. Além 
disso, o pagamento das contribuições 
previdenciárias passará a ser reali-
zado por meio de DARF (Documento 
de Arrecadação de Receitas Fede-
rais), não devendo mais ser utilizada 
a GPS (Guia da Previdência Social). 

Receita Federal em 14.03.2022. 
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Receita Federal regulamenta a redu-
ção de PIS/Cofins sobre o gás de co-
zinha 
 

Foi publicada a Instrução Normativa 
RFB nº 2.069, de 7 de março de 2022, 
que dispõe sobre aplicação da redu-
ção a zero das alíquotas da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a importação de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), efetuada 
pelo Decreto nº 5.059, de 2004. 
 
A nova norma complementa a Instru-
ção Normativa RFB nº 2.012, esclare-
cendo as regras para a importação 
de GLP e posterior envasamento em 
botijões de 13 kg, destinadas ao uso 
doméstico, com redução das contri-
buições para o PIS/Pasep e da Cofins 
a zero. 
 
Dentre os procedimentos a serem 
adotados pelas empresas distribui-
doras de combustíveis, está a neces-
sidade de consultar os dados refe-
rentes à distribuidora adquirente do 
gás na planilha "Vendas Totais de 
GLP por Recipientes (até 13kg e mai-
ores de 13kg/granel)" disponível no 
site da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
no ende-
reço https://www.gov.br/anp/pt-
br/assuntos/distribuicao-e-re-
venda/distribuidor/dados-de-mer-
cado-glp, para determinar a parcela 

da mercadoria a ser comercializada 
com alíquotas zero. 
 
As empresas não distribuidoras que 
importarem o produto deverão de-
clarar a quantidade do GLP impor-
tado que será destinado ao uso do-
méstico e envasado em recipientes 
de até 13 kg em campo específico na 
declaração de importação. 

As demais regras devem ser obser-
vadas de acordo com o disposto na 
IN. Cabe destacar que as alíquotas 
zero da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins nas vendas no 
mercado interno já se encontram 
disciplinadas na IN RFB nº 2.012, de 
2021. 
 
Receita Federal em 10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123177
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123177
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5059.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%205.059%2C%20DE%2030%20DE%20ABRIL%20DE%202004.&text=Reduz%20as%20al%C3%ADquotas%20da%20Contribui%C3%A7%C3%A3o,GLP)%20e%20querosene%20de%20avia%C3%A7%C3%A3o.
https://www.google.com.br/search?q=Instru%E7%E3o+Normativa+RFB+n%BA+2.012
https://www.google.com.br/search?q=Instru%E7%E3o+Normativa+RFB+n%BA+2.012
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116001
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/dados-de-mercado-glp
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/dados-de-mercado-glp
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/dados-de-mercado-glp
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/dados-de-mercado-glp
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116001
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116001


 
 

10 

 

3. Julgamentos Relevantes 

______________________________________ 
 
Destacamos nesta edição as princi-

pais decisões: 

Carf: julgamento sobre fim do voto de 

qualidade em empates é suspenso 

por pedido de vista 

■O Pedido de vista do ministro Nunes 

Marques suspendeu o julgamento, 

pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF), de três ações que 

questionam o fim do voto de quali-

dade para desempatar julgamentos 

do Conselho Administrativo de Re-

cursos Fiscais (Carf), ligado ao Mi-

nistério da Economia. A alteração le-

gislativa é objeto de três Ações Dire-

tas de Inconstitucionalidade (ADIs 

6399, 6403 e 6415). 

O Carf é responsável pelo julgamento 

administrativo, em segunda instân-

cia, de recursos de contribuintes no-

tificados pela fiscalização tributária 

na esfera federal. A mudança que le-

vou ao fim o voto de desempate no 

conselho tornou o empate favorável 

ao contribuinte. A Lei 13.988 de 2020 

se originou da Medida Provisória 

(MP) 899 de 2019, que tratava dos re-

quisitos e das condições para a rea-

lização de transação resolutiva de li-

tígio entre a União e os devedores de 

créditos fiscais. 

Julgamento 

As ADIs 6399, 6403 e 6415 foram pro-

postas, respectivamente, pelo procu-

rador-geral da República, Augusto 

Aras, pelo Partido Socialista Brasi-

leiro (PSB) e pela Associação Nacio-

nal dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (Anfip). 

O julgamento teve início no Plenário 

Virtual com o voto do relator, minis-

tro Marco Aurélio (aposentado), pela 

inconstitucionalidade formal da alte-

ração, por considerar que, durante a 

tramitação do projeto que originou a 

lei, foi inserido no texto previsão sem 

afinidade com o conteúdo original. Na 

ocasião, se superada a questão da 

formalidade da lei, o relator se mani-

festava pela manutenção da modifi-

cação legislativa. 

O ministro Luís Roberto Barroso di-

vergiu e votou pela validade formal 

da alteração e pela improcedência 

das ADIs, porém ressalvando a pos-

sibilidade de a Fazenda poder redis-

cutir, em juízo, esse crédito tributá-

rio. 

Em relação ao procedimento legisla-

tivo, o ministro Alexandre de Moraes 

votou nesse mesmo sentido, afir-

mando que a alteração normativa no 

critério de desempate de julgamento 

não exige a iniciativa privativa do 
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presidente da República, pois não al-

tera a estrutura do órgão do execu-

tivo. Ele também avaliou que não 

houve acréscimo de conteúdo estra-

nho à matéria tratada na MP (o cha-

mado "jabuti"), mas de assunto co-

nexo. Ele lembrou que o Supremo já 

se manifestou pela possibilidade 

constitucional de emendas parla-

mentares durante o processo legis-

lativo de MPs, desde que haja perti-

nência temática entre os assuntos. 

Opção legislativa 

Quanto ao aspecto material da lei, o 

ministro Alexandre de Moraes afir-

mou que a definição da forma de de-

sempate no tribunal administrativo é 

opção legítima do legislador. Obser-

vou, contudo, que a Constituição 

prevê um sistema protetivo ao con-

tribuinte em relação a eventuais abu-

sos e distorções do Estado, o que 

torna mais razoável, a seu ver, que o 

empate seja a favor do contribuinte, e 

não do Fisco. 

Para o ministro, não se pode afirmar 

que essa alteração vai prejudicar a 

Fazenda Pública, pois a maioria dos 

julgamentos, nos últimos anos, foram 

unânimes, o que mostra que o voto de 

qualidade é a exceção. 

 

 

Ressalva 

O ministro Alexandre fez pequena 

ressalva em relação ao voto do mi-

nistro Roberto Barroso apenas para 

afastar a possibilidade de a Fazenda 

ajuizar ação visando a restabelecer o 

lançamento tributário em caso de 

empate. 

Os ministros Edson Fachin e Ricardo 

Lewandowski e a ministra Cármen 

Lúcia acompanharam o ministro Ale-

xandre de Moraes. 

ADI nº 6415, ADI nº 6399 e ADI nº 6403. 

Credor fiduciário não responde por 
IPTU antes da consolidação da pro-
priedade e da imissão na posse 

■A Primeira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) estabeleceu 
que o credor fiduciário, antes da con-
solidação da propriedade em seu 
nome e da imissão na posse do imó-
vel objeto da alienação fiduciária, não 
pode ser considerado sujeito passivo 
do IPTU, uma vez que não se enqua-
dra em nenhuma das hipóteses pre-
vistas no artigo 34 do Código Tributá-
rio Nacional (CTN). 

Com esse entendimento, o colegiado 
acolheu exceção de pré-executivi-
dade para excluir um banco da con-
dição de contribuinte em relação ao 
IPTU incidente sobre imóvel dado em 
garantia em alienação fiduciária. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art34
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O Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) manteve a execução fiscal 
proposta pelo município de São Paulo 
contra a instituição financeira, sob o 
fundamento de que a alienação fidu-
ciária transfere a propriedade, sob 
condição resolutiva, ao credor, bem 
como lhe atribui a posse indireta do 
imóvel, segundo o artigo 23 da Lei 
9.514 de 1997. 

Além disso, o TJSP aplicou o enten-
dimento do STJ, consolidado na Sú-
mula 399, segundo o qual "cabe à le-
gislação municipal estabelecer o su-
jeito passivo do IPTU". A corte local 
concluiu que a legislação municipal 
pode optar pelo lançamento do im-
posto tanto em nome do credor fidu-
ciário como em nome do devedor fi-
duciante. 

Credor fiduciário não tem poderes de 
domínio e propriedade do imóvel 

O relator do recurso no STJ, ministro 
Gurgel de Faria, explicou que a pro-
priedade conferida ao credor fiduciá-
rio é despida dos poderes de domínio 
e propriedade – uso, gozo e disposi-
ção –, sendo a posse indireta exer-
cida por ele desprovida de ânimo de 
domínio e não havendo o elemento 
volitivo: a vontade de ter o bem como 
se seu fosse. 

O magistrado observou que, na hipó-
tese de consolidação da propriedade 
no nome do credor (artigo 26 da Lei 

9.514 de 1997), a lei determina que ele 
promova a venda do bem (artigo 27 
da Lei 9.514 de 1997 e artigo 1.364 do 
Código Civil), não podendo mantê-lo 
diante do inadimplemento do con-
trato pelo devedor (artigo 1.365 do 
Código Civil). 

De mesma forma – lembrou –, o cre-
dor fiduciário também não é detentor 
do domínio útil sobre o imóvel, o qual 
se reserva ao devedor fiduciante (ar-
tigos 1.361, parágrafo 2°, e 1.363 do 
Código Civil). 

Segundo Gurgel de Faria, o credor fi-
duciário passa a responder pelas dí-
vidas tributárias e não tributárias in-
cidentes sobre o bem a partir da con-
solidação da propriedade em con-
junto com a imissão na posse, em hi-
pótese de sucessão (artigo 27, pará-
grafo 8°, da Lei 9.514 de 1997). "Nesse 
ponto, anote-se que não se pode 
transferir algo para alguém que an-
tes já o possuía, seja por condição 
pessoal (de contribuinte) ou por de-
terminação da lei (interesse co-
mum)", acrescentou. 

Limites do município para definir su-
jeito passivo do IPTU 

O relator lembrou que, para a juris-
prudência do STJ, são contribuintes 
do IPTU o proprietário do imóvel, o ti-
tular do seu domínio útil ou o seu 
possuidor a qualquer título. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art23
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=%40NUM=399
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=%40NUM=399
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art26
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art26
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art27
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art27
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1364
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1364
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1365
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1365
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1361%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1361%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1363
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1363
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art27%C2%A78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm#art27%C2%A78
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De acordo com o ministro, essa é a 
orientação adotada no julgamento do 
REsp 1.111.202 (Tema 122), sob o rito 
dos repetitivos, em que se definiu que 
o próprio município pode, por meio de 
lei local, escolher no rol do artigo 34 
do CTN aquele que constará como 
sujeito passivo do tributo. 

No caso sob análise, Gurgel de Faria 
verificou que a corte estadual, apesar 
de ter aplicado o entendimento fir-
mado no recurso repetitivo, deixou de 
observar a orientação jurispruden-
cial do STJ a respeito da limitação 
dessa competência, segundo a qual 
"não é possível a sujeição passiva do 
proprietário despido dos poderes de 
propriedade, daquele que não detém 
o domínio útil sobre o imóvel ou do 
possuidor sem ânimo de domínio ao 
pagamento do IPTU – no que se in-
sere o credor fiduciário". 

AREsp. nº 1.796.224. 

É possível usar crédito de IPI resul-
tante da entrada de insumo tributado 
na saída de produto não tributado 

■O saldo de crédito do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) de-
corrente das aquisições de insumos 
e matérias-primas, produtos inter-

mediários e materiais de embalagem 
tributados pode ser aproveitado na 
saída de produtos industrializados 
não tributados no período posterior à 

vigência do artigo 11 da Lei 9.779 de 
1999. 

Com base nesse entendimento, a Pri-
meira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), por maioria, negou pro-
vimento a embargos de divergência 
opostos pela Fazenda Nacional con-
tra decisão da Primeira Turma. No 

recurso, a Fazenda pediu que preva-
lecesse o entendimento da Segunda 
Turma, que vedou o creditamento de 
IPI relativamente à aquisição de insu-

mos tributados utilizados na indus-
trialização de produto cuja saída é 
não tributada, admitindo-o apenas 
em relação aos produtos isentos ou 
com alíquota zero. 

Desvinculação da regra da não cu-
mulatividade 

Para a ministra Regina Helena Costa, 
cujo voto prevaleceu no julgamento, 
a Constituição Federal contempla o 
creditamento de IPI em três hipóte-

ses distintas: em decorrência da re-
gra da não cumulatividade; como ex-
ceção constitucionalmente justificá-
vel à não cumulatividade, alcançada 
por meio de interpretação sistemá-
tica; e mediante outorga diretamente 
concedida por lei específica. 

 

 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1111202
https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=142110796&registro_numero=202003128517&peticao_numero=&publicacao_data=20211209&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9779.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9779.htm#art11
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Em seu voto, a magistrada afirmou 
que a Lei 9.779 de 1999 instituiu o 
aproveitamento de créditos de IPI 
como benefício fiscal autônomo, uma 
vez que não traduz mera explicitação 
da regra da não cumulatividade. 

Por se tratar de aproveitamento dos 
créditos de IPI como benefício autô-

nomo, outorgado em lei para a saída 
desonerada, Regina Helena Costa 
observou que a discussão dos em-
bargos da Fazenda Nacional "distan-

cia-se do núcleo da polêmica envol-
vendo a não cumulatividade desse 
tributo – necessidade de distin-
guishing –, cuidando-se, inclusive, de 
matéria eminentemente infraconsti-
tucional". 

Compensação na saída de outros 
produtos 

De acordo com a ministra, o artigo 11 
da Lei 9.779 de 1999 confere o crédito 
de IPI quando for inviável ao contri-

buinte a compensação desse mon-
tante com o tributo incidente na saída 
de outros produtos. 

"A evolução jurisprudencial, no sen-
tido da não vulneração ao princípio da 
não cumulatividade em relação aos 

créditos de IPI na entrada desone-
rada, mostra-se incapaz de afastar o 
creditamento conferido diretamente 

pela Lei 9.779 de 1999 para a hipótese 
de entrada onerada", declarou. 

Na impossibilidade de utilização da 
soma decorrente da entrada one-
rada, ressaltou a magistrada, a legis-
lação oportuniza a via dos artigos 73 
e 74 da Lei 9.430 de 1996, o que auto-
riza o emprego do valor lançado na 

escrita fiscal, justamente com a saída 
"de outros produtos", que, nesse 
contexto, podem ser isentos, sujeitos 
à alíquota zero ou não tributados. 

A ministra lembrou que, em duas 
oportunidades, o fisco, por ato infra-
legal, reduziu o alcance do benefício 
fiscal direcionado aos produtos assi-
nalados como "não tributados" na ta-
bela de incidência do IPI.  

"É inaceitável restringir, por ato in-
fralegal, o benefício fiscal conferido 
ao setor produtivo, mormente 
quando as três situações – isento, 
sujeito à alíquota zero e não tributado 
– são equivalentes quanto ao resul-
tado prático delineado pela lei do be-
nefício", acrescentou. 

Ao negar provimento aos embargos 
de divergência, Regina Helena Costa 
concluiu que a decisão representa a 

correta interpretação do aproveita-
mento do saldo de IPI à luz dos múl-
tiplos níveis normativos do credita-
mento admitidos pela Constituição, 
além de uma prestação jurisdicional 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art73
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alinhada com os recentes pronuncia-
mentos do Supremo Tribunal Federal 
quanto ao tema. 

EREsp. n° 1.213.143. 

Base de cálculo do ITBI é o valor do imó-
vel transmitido em condições normais 
de mercado 

■Sob o rito dos recursos especiais 
repetitivos (Tema 1.113), a Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) estabeleceu três teses re-
lativas ao cálculo do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 
nas operações de compra e venda: 

1) A base de cálculo do ITBI é o valor 
do imóvel transmitido em condições 
normais de mercado, não estando 
vinculada à base de cálculo do IPTU, 
que nem sequer pode ser utilizada 
como piso de tributação; 

2) O valor da transação declarado 
pelo contribuinte goza da presunção 
de que é condizente com o valor de 
mercado, que somente pode ser 
afastada pelo fisco mediante a regu-
lar instauração de processo adminis-
trativo próprio (artigo 148 do Código 
Tributário Nacional – CTN); 

3) O município não pode arbitrar pre-
viamente a base de cálculo do ITBI 
com respaldo em valor de referência 
por ele estabelecido de forma unila-
teral. 

Com a definição do precedente quali-
ficado, poderão voltar a tramitar os 
processos que discutem o mesmo 
tema e que haviam sido suspensos 
em todo o país até o julgamento do 
recurso repetitivo. 

Valor de mercado do imóvel pode so-
frer oscilações 

As questões foram analisadas pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) no âmbito de Incidente de Re-
solução de Demandas Repetitivas 
(IRDR). No entendimento do TJSP, o 
ITBI poderia ter como base de cálculo 
o valor do negócio ou o valor venal 
para fins de IPTU – o que fosse maior. 

Relator do recurso do Município de 
São Paulo, o ministro Gurgel de Faria 
explicou que, segundo o artigo 38 do 
CTN, a base de cálculo do ITBI deve 
ser o valor venal dos bens e direitos 
transmitidos; e o artigo 35 do 
CTN define o fato gerador como a 
transmissão da propriedade ou dos 
direitos reais imobiliários, ou, ainda, 
a cessão de direitos relativos ao imó-
vel. 

"No que tange à base de cálculo, a 
expressão 'valor venal' contida no ar-
tigo 38 do CTN deve ser entendida 
como o valor considerado em condi-
ções normais de mercado para as 
transmissões imobiliárias", afirmou 
o magistrado. 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1821063&num_registro=201001778782&data=20220201&formato=PDF
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art38
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art38
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art35
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art35
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Segundo ele, embora seja possível 
delimitar um valor médio dos imóveis 
no mercado, a avaliação de cada bem 
negociado pode sofrer oscilações 
positivas ou negativas, a depender de 
circunstâncias específicas – as quais 
também afetam a alienação em hasta 
pública, pois são consideradas pelo 
arrematante. 

IPTU é calculado com base em previ-
são genérica de valores 

O ministro apontou que, no IPTU, tri-
buta-se a propriedade, lançando-se 
de ofício o imposto com base em uma 
planta genérica de valores aprovada 
pelo Poder Legislativo local, o qual 
considera aspectos mais amplos e 
objetivos, como a localização e a me-
tragem do imóvel. 

No caso do ITBI – argumentou –, a 
base de cálculo deve considerar o 
valor de mercado do imóvel individu-
almente determinado, afetado tam-
bém por fatores como benfeitorias, 
estado de conservação e as necessi-
dades do comprador e do vendedor, 
motivo pelo qual o lançamento desse 
imposto ocorre, como regra, por 
meio da declaração do contribuinte, 
ressalvado ao fisco o direito de revi-
sar a quantia declarada, mediante 
procedimento administrativo que ga-
ranta o exercício do contraditório e 
da ampla defesa. 

"Cumpre salientar que a planta gené-
rica de valores é estabelecida por lei 
em sentido estrito, para fins exclusi-
vos de apuração da base de cálculo 
do IPTU, não podendo ser utilizada 
como critério objetivo para estabele-
cer a base de cálculo de outro tributo, 
o qual, pelo princípio da estrita lega-
lidade, depende de lei específica", 
complementou o relator. 

Declaração do contribuinte tem pre-
sunção de boa-fé 

Em relação à possibilidade de adoção 
de valor venal previamente estipu-
lado pelo fisco, Gurgel de Faria expli-
cou que, ao adotar esse mecanismo, 
a administração tributária estaria fa-
zendo o lançamento de ofício do ITBI, 
vinculando-o indevidamente a crité-
rios escolhidos de maneira unilateral 
– os quais apenas mostrariam um 
valor médio de mercado, tendo em 
vista que despreza as particularida-
des do imóvel e da transação que de-
vem constar da declaração prestada 
pelo contribuinte, que possui presun-
ção de boa-fé. 

Ainda de acordo com o magistrado, a 
adoção do valor prévio como parâ-
metro para a fixação da base de cál-
culo do ITBI resultaria na inversão do 
ônus da prova em desfavor do contri-
buinte, procedimento que viola o dis-
posto no artigo 148 do CTN. 
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"Nesse panorama, verifica-se que a 
base de cálculo do ITBI é o valor ve-
nal em condições normais de mer-
cado e, como esse valor não é abso-
luto, mas relativo, pode sofrer osci-
lações diante das peculiaridades de 
cada imóvel, do momento em que re-
alizada a transação e da motivação 
dos negociantes", concluiu o minis-
tro. 

REsp. nº 1.937.821. 

É possível compensar tributo pago 
indevidamente antes do mandado de 
segurança que admitiu a compensa-
ção 

■A Primeira Seção, unificando o en-
tendimento entre as turmas de di-
reito público do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), admitiu a possibilidade 
de serem compensados os tributos 
pagos indevidamente antes da impe-
tração do mandado de segurança que 
reconheceu o direito à compensação, 
desde que ainda não atingidos pela 
prescrição. 

O colegiado deu provimento a embar-
gos de divergência opostos contra 
acórdão da Segunda Turma, o qual – 
considerando a Súmula 271 do Su-
premo Tribunal Federal (STF), que 
veda efeitos patrimoniais pretéritos 
em mandado de segurança – negou o 
pedido de uma empresa para ter re-
conhecido o direito de compensar o 
ICMS indevidamente recolhido nos 

últimos cinco anos. A turma julga-
dora declarou o direito à compensa-
ção, mas apenas dos pagamentos in-
devidos ocorridos após a impetração 
do mandado de segurança pela con-
tribuinte. 

A empresa invocou como paradigma 
uma decisão da Primeira Turma que 
concluiu pelo direito à compensação 
de indébitos anteriores à impetração, 
desde que ainda não atingidos pela 
prescrição. 

Declaração do direito à compensação 
em mandado de segurança tem efeito 
prospectivo 

O relator dos embargos de divergên-
cia, ministro Gurgel de Faria, lem-
brou que o provimento alcançado em 
mandado de segurança que visa ex-
clusivamente a declaração do direito 
à compensação tributária, nos ter-
mos da Súmula 213 do STJ, tem efei-
tos apenas prospectivos, os quais 
somente serão sentidos após o trân-
sito em julgado (artigo 170-A do Có-
digo Tributário Nacional), quando da 
realização do efetivo encontro de 
contas, o qual está sujeito à fiscaliza-
ção da administração tributária. 

No entanto, o magistrado destacou 
que o reconhecimento, no mandado 
de segurança, do direito à compensa-
ção de valores indevidamente reco-
lhidos antes da impetração, e ainda 
não atingidos pela prescrição, não 

https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=146418131&registro_numero=202000120791&peticao_numero=&publicacao_data=20220303&formato=PDF
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2471
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2471
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_16_capSumula213.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art170a
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm#art170a
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implica produção de efeito patrimo-
nial pretérito – vedado pela Súmula 
271 do STF –, "visto que não há quan-
tificação dos créditos a compensar e, 
por conseguinte, provimento conde-
natório em desfavor da Fazenda Pú-
blica à devolução de determinado va-
lor, o qual deverá ser calculado pos-
teriormente pelo contribuinte e pelo 
fisco no âmbito administrativo, se-
gundo o direito declarado judicial-
mente ao impetrante". 

Impetração interrompe o prazo para 
fins do exercício do direito à compen-
sação declarado 

O ministro apontou entendimento da 
Primeira Turma, no REsp 1.365.095, 
segundo o qual o pedido de declara-
ção do direito à compensação tribu-
tária está normalmente atrelado ao 
"reconhecimento da ilegalidade ou da 
inconstitucionalidade da anterior exi-
gência da exação" – ou seja, aos tri-
butos indevidamente cobrados antes 
da impetração, não havendo razão 
jurídica para que, respeitada a pres-
crição, esses créditos não constem 
do provimento declaratório. 

Por fim, Gurgel de Faria observou 
que, para a jurisprudência do STJ, a 
impetração do mandado de segu-
rança interrompe o prazo prescricio-
nal para o ajuizamento da ação de re-
petição de indébito, "entendimento 
esse que, pela mesma ratio deci-

dendi, permite concluir que tal inter-
rupção também se opera para fins do 
exercício do direito à compensação 
declarado, a ser exercido na esfera 
administrativa, de sorte que, quando 
do encontro de contas, o contribuinte 
poderá aproveitar o valor referente a 
indébitos recolhidos nos cinco anos 
anteriores à data da impetração". 
EREsp. nº 1.770.495. 

Inserção de textos e desenhos em 
materiais publicitários é tributável 
pelo Imposto Sobre Serviços (ISS) 

 

■O Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), por decisão unânime, re-
conheceu que a inserção de textos, 
desenhos e outros materiais de pro-
paganda e publicidade em qualquer 
meio, exceto em livros, jornais e pe-
riódicos, é atividade tributável pelo 
Imposto Sobre Serviços (ISS). Na 
sessão virtual encerrada em 
8.3.2022, a Corte julgou improce-
dente a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6034. 

O Tribunal acompanhou o entendi-
mento do relator, ministro Dias Tof-
foli, de que a atividade está inserida 
em lei complementar como tributável 
pelo ISS e diz respeito a um ato pre-
paratório ao serviço de comunicação 
propriamente dito, e não à divulgação 
de materiais, o que atrairia a incidên-
cia do Imposto sobre Circulação de 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1777513&num_registro=201300132960&data=20190311&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1912121&num_registro=201802580357&data=20211217&formato=PDF
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Mercadorias e Serviços de Comuni-
cação (ICMS-Comunicação). 

Na ação, o Estado do Rio de Janeiro 
pedia a declaração de inconstitucio-
nalidade do subitem 17.25 da lista 
anexa à Lei Complementar (LC) 
116/2003, incluído pela LC157/2016, 
com o argumento de que a inserção 
de textos nele prevista consiste em 
veiculação de publicidade. O estado 
sustentava que a Corte adotou o en-
tendimento de que o serviço de vei-
culação de publicidade representa 
serviço de comunicação e, por isso, 
estaria sujeito ao imposto estadual 
(ICMS). 

Critério objetivo 

Em seu voto, o relator explicou que o 
STF, em diversos julgados, assentou 
que a solução da controvérsia deve 
ocorrer, em primeiro lugar, a partir 
da adoção do critério objetivo. Ou 
seja, caso a atividade esteja definida 
em lei complementar como serviço 
de qualquer natureza tributável pelo 
imposto municipal, apenas ele deve 
incidir, ainda que envolva a utilização 
ou o fornecimento de bens, ressalva-
das as exceções previstas na própria 
lei. Por outro lado, caso a atividade 
consista em operação de circulação 
de mercadoria com serviço não defi-
nido na lei complementar, deve inci-
dir apenas o imposto estadual. 

 

Assim, na hipótese dos autos, ainda 
que se considere essa atividade 
como mista ou complexa, por envol-
ver serviço conectado, em alguma 
medida, com comunicação, o simples 
fato de ela estar prevista em lei com-
plementar como tributável pelo im-
posto municipal já afastaria a preten-
são de incidência do ICMS-comunica-
ção. 

Serviços preparatórios 

Na avaliação do ministro, a atividade 
pode ser compreendida como ato 
preparatório ao serviço de comuni-
cação propriamente dito e evidencia 
a existência de um “fazer humano em 
prol de outrem”, que constitui fato 
gerador do ISS. Ele lembrou que o 
Supremo, no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE), estabeleceu di-
ferença entre serviços preparatórios 
aos de comunicação e serviços de 
comunicação, concluindo que os pri-
meiros não estão no âmbito da mate-
rialidade do ICMS-comunicação. 

ADI nº 6034. 

 

 

 

 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5569056
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Inconstitucional norma do Rio de Ja-
neiro que regulamenta imposto so-
bre heranças e doações no exterior 

■O Supremo Tribunal Federal (STF) in-

validou dispositivo de lei do Estado do 

Rio de Janeiro que disciplinava a co-

brança do Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e de Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCMD) nas doações e 

heranças instituídas no exterior. A deci-

são foi tomada na sessão virtual encer-

rada em 8.2.2022, no julgamento de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 

6826), e confirmou liminar que havia 

suspendido a norma no ano passado. 

O entendimento unânime seguiu o 
voto do relator, ministro Alexandre 
de Moraes, no sentido da inconstitu-
cionalidade do artigo 5º, inciso II, da 
Lei estadual 7.174/2015. Ele aplicou 
ao caso o precedente firmado no jul-
gamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 851108, com repercussão geral 
(Tema 825), em que o STF assentou 
que os estados e o Distrito Federal 
não têm competência legislativa para 
instituir a cobrança do imposto 
quando o doador tiver domicílio ou 
residência no exterior ou se a pessoa 

falecida possuir bens, tiver sido resi-
dente ou domiciliada ou tiver seu in-
ventário processado no exterior, en-
quanto não for editada lei comple-
mentar federal, conforme prevê o ar-
tigo 155, parágrafo 1°, inciso III, da 
Constituição Federal. 

Tanto o relator quanto o ministro Gil-
mar Mendes ressalvaram, em seus 
votos, o entendimento pessoal de que 
os estados e o Distrito Federal, na 
ausência de legislação complemen-
tar federal sobre o tema, têm compe-
tência plena para legislar sobre a 
matéria. No entanto, em respeito ao 
princípio da colegialidade, aplicaram 
o precedente firmado no RE 851108. 

Modulação 

Por razões de segurança jurídica e de 
uniformização do entendimento do 
STF sobre o tema, e como forma a 
resguardar situações já consolida-
das, os efeitos do julgamento foram 
modulados para que a decisão tenha 
eficácia a partir da data da publicação 
do acórdão do RE 851108 (20.4.2021), 
ressalvando-se as ações pendentes de 
conclusão, até a mesma data, em que se 
discuta a qual estado o contribuinte de-
veria efetuar o pagamento do ITCMD, 
considerando a ocorrência de bitributa-
ção, ou a validade da cobrança do im-
posto, se não pago anteriormente. 

 

 

 

ADI nº 6826. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6167812
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6167812
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IRPJ – CSLL - Base de cálculo - In-
centivo fiscal - Regime especial de 
pagamento do ICMS - Pretensão de 
caracterização como renda ou lucro 
- Impossibilidade 

■O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Primeira Turma, entendeu por 
unanimidade, que o incentivo fiscal 
outorgado por Estado-membro por 
meio de desoneração relativa ao 
ICMS não integra a base de cálculo 
do IRPJ e CSLL. 

 

Inicialmente cumpre salientar, que a 
integração à base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL, do montante obtido com o 
incentivo outorgado impõe a análise 
da sua natureza. A rigor, cuida-se de 
desoneração fiscal, uma vez que o 
Estado efetivamente promoveu alí-
vio fiscal à empresa produtora, de-
sobrigando-a do adimplemento no 
vencimento em data ordinária, bem 
ainda de parte dos juros moratórios 
aplicáveis, e da integralidade da 
soma relativa à incidência de corre-
ção monetária do período. 
 
O modelo federativo abraça a con-
cepção segundo a qual a distribuição 
das competências tributárias de-
corre dessa forma de organização 
estatal e por ela é condicionada. 
 
Em sua formulação fiscal, revela-se 
o princípio federativo um autêntico 
sobreprincípio regulador da reparti-
ção de competências tributárias e, 

por isso mesmo, elemento informa-
dor primário na solução de conflitos 
nas relações entre a União e os de-
mais entes federados. 
 
A Constituição da República atribuiu 
aos Estados-membros e ao Distrito 
Federal a competência para instituir 
o ICMS e, por consequência, outor-
gar isenções, benefícios e incentivos 
fiscais, atendidos os pressupostos 
de lei complementar. 
 
A concessão de incentivo por ente 
federado, observados os requisitos 
legais, configura instrumento legí-
timo de política fiscal para materia-
lização da autonomia consagrada 
pelo modelo federativo. 
 
Desse modo, a tributação pela União 
de valores correspondentes a incen-
tivo fiscal estimula competição indi-
reta com o Estado-membro, em de-
sapreço à cooperação e à igualdade, 
pedras de toque da Federação. 
 
Naturalmente, não está em xeque a 
competência da União para tributar a 
renda ou o lucro, mas, sim, a irradi-
ação de efeitos indesejados do seu 
exercício sobre a autonomia da ati-
vidade tributante de pessoa política 
diversa, em desarmonia com valores 
éticos-constitucionais inerentes à 
organicidade do princípio federativo, 
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e em atrito com o princípio da subsi-
diariedade, que reveste e protege a 
autonomia dos entes federados. 
 
Registre-se que a doutrina, ao anali-
sar a pretensão de que o crédito de 
ICMS poderia integrar as bases de 
cálculo do PIS e da COFINS, o tão co-
nhecido Tema n. 69/RG, já afastava 
tal possibilidade por configurar, 
também, burla à Federação. 
 
No plano jurisprudencial, não há 
precedentes específicos acerca do 
incentivo fiscal em tela no âmbito da 
Primeira Seção e respectivas Tur-
mas. 
 
Porém, no que toca à inclusão do 
crédito presumido de ICMS na base 
de cálculo do IRPJ e CSLL, a Pri-
meira Seção deste Superior Tribunal 
de Justiça, ao julgar o EREsp n. 
1.443.771/RS, assentou que o crédito 
presumido de ICMS, a par de não se 
incorporar ao patrimônio da contri-
buinte, não constitui lucro, base im-
ponível do IRPJ e da CSLL, sob o en-
tendimento segundo o qual a con-
cessão de incentivo por ente fede-
rado, observados os requisitos le-
gais, configura instrumento legítimo 
de política fiscal para materialização 
da autonomia consagrada pelo mo-
delo federativo. Axiologia da ratio 
decidendi que afasta, igualmente, a 
pretensão de caracterização, como 

renda ou lucro, de montante outor-
gado no contexto de incentivo fiscal 
relativo ao ICMS. 
 
REsp. nº 1.222.547. 
 

Supremo invalida leis estaduais e do 
DF que regulamentam imposto so-
bre heranças no exterior 
 
■O Supremo Tribunal Federal (STF) 
reafirmou que o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e de Do-
ação de Quaisquer Bens ou Direitos 
(ITCMD), nas doações e heranças 
instituídas no exterior, não pode ser 
regulamentado pelos estados e pelo 
Distrito Federal, em razão da ausên-
cia de lei complementar federal so-
bre a matéria. 
 
A decisão foi tomada na sessão vir-
tual encerrada em 18.03.2022, no jul-
gamento de cinco Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) ajuiza-
das pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) contra dispositivos de 
leis do Paraná (ADIs 6818), do Tocan-
tins (ADI 6820), de Santa Catarina 
(ADI 6823), de Mato Grosso do Sul 
(ADI 6840) e do Distrito Federal (ADI 
6833). 
 
Por unanimidade, o Plenário seguiu 
os votos da relatora, ministra Rosa 
Weber, que lembrou que a contro-
vérsia foi analisada pelo STF no jul-
gamento do Recurso Extraordinário 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1222547
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(RE) 851108, com repercussão geral 
(Tema 825). Na ocasião, o Tribunal 
assentou que os estados e o DF não 
têm competência legislativa para 
instituir a cobrança do imposto 
quando o doador tiver domicílio ou 
residência no exterior ou se a pes-
soa falecida possuir bens, tiver sido 
residente ou domiciliada ou tiver seu 
inventário processado no exterior. 
Nos termos do artigo 155, parágrafo 
1°, inciso III, da Constituição Federal, 
a competência para a instituição do 
ITCMD deve ser disciplinada por lei 
complementar federal. 
 
Federalismo 
 
Em seu voto, a relatora explicitou 
que, com base no federalismo e da 
consequente necessidade de evitar 
discrepâncias de requisitos, confli-
tos de competência e bitributação, é 
indispensável a edição de lei com-
plementar federal nesse sentido 
para estabelecer critérios da inci-
dência do ITCMD nas circunstâncias 
ocorridas no exterior. 
 
Modulação 
 
Por razões de segurança jurídica, o 
colegiado definiu que a decisão to-
mada nas ADIs terão eficácia a partir 
da data da publicação do acórdão do 
RE 851108 (20.4.2021), ressalvando-
se as ações pendentes de conclusão, 
até a mesma data, em que se discuta 

a qual estado o contribuinte deveria 
efetuar o pagamento do ITCMD, con-
siderando a ocorrência de bitributa-
ção, ou a validade da cobrança do 
imposto, se não pago anteriormente. 
 
ADI nº 6818, ADI nº 6820, ADI nº 6823, 
ADI nº 6833 e ADI nº 6840. 
 

STF fixa tese sobre incidência de 
PIS/Cofins sobre taxas de adminis-
tração de cartão de crédito 

■O Supremo Tribunal Federal (STF) 
fixou a tese de repercussão geral 
(Tema 1024) referente ao julgamento 
do Recurso Extraordinário (RE) 
1049811, em que decidiu que as taxas 
pagas às administradoras de car-
tões de crédito e débito devem ser 
incluídas, pelas empresas vendedo-
ras, na sua base de cálculo do Pro-
grama de Integração Social (PIS) e 
da Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). 

Segundo a decisão de mérito da 
Corte, de setembro de 2020, as taxas 
administrativas que posteriormente 
serão repassadas às empresas de 
cartões de crédito devem ser tribu-
tadas na origem, por constituírem 
custo operacional a ser incluído na 
receita das empresas que recebe-
ram o pagamento por cartão. 

O colegiado fixou a tese na sessão 
virtual encerrada em 18.3.2022, aco-

https://bit.ly/3wqC0wS
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lhendo a proposta do ministro Ale-
xandre de Moraes, com a seguinte 
redação: “É constitucional a inclusão 
dos valores retidos pelas adminis-
tradoras de cartões na base de cál-
culo das contribuições ao PIS e à Co-
fins devidas por empresa que recebe 
pagamentos por meio de cartões de 
crédito e débito”. RE nº 1049811. 

PROS pede suspensão do decreto 
presidencial que reduz IPI em até 
25% 

■O Partido Republicano da Ordem 
Social (PROS) ajuizou, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 952, contra o Decreto 
10.979 de 2022, que reduz em até 25% 
a alíquota do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). A ação foi 
distribuída, por prevenção, ao minis-
tro Alexandre de Moraes, relator da 
ADPF 948, ajuizada pela Associação 
Comercial do Amazonas. 

O decreto, assinado pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, e pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
altera a tabela instituída pelo De-
creto 8.950/2016 e se refere a veícu-
los de passageiros e de uso misto, 
além de outros produtos previstos 
na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(TIPI). 

 

Evasão de empresas 

Na ação, o partido argumenta que a 
redução geral do IPI compromete, na 
prática, a existência da Zona Franca 
de Manaus (ZFM), pois as empresas 
sediadas na região, que tinham como 
atrativo a isenção do imposto na 
produção desses produtos, perdem 
a motivação de mantê-las em Ma-
naus. A medida, a seu ver, levará à 
evasão de empresas lá situadas, 
uma vez que o polo está localizado 
em região com dificuldade de trans-
porte para entrega de mercadorias. 

Hecatombe 

Ao pedir a concessão de medida 
cautelar, o PROS defende que a ma-
nutenção do decreto resultará em 
uma “hecatombe econômica e so-
cial”, comprometendo cerca de 500 
mil empregos e levando o Estado do 
Amazonas a sobreviver unicamente 
de suas terras e riquezas naturais. 
Assim, requer a suspensão do de-
creto presidencial para excepcionar 
da sua aplicação os produtos produ-
zidos na Zona Franca, mantendo, por 
conseguinte, a aplicação das normas 
que isentam de IPI os produtos es-
trangeiros que lá ingressam, como 
insumo ou como de consumo in-
terno. 

ADPF nº 948. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6355342

