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1.  Legislação e Regulação 
______________________________________ 
 
MP eleva CSLL dos bancos e das demais 
instituições financeiras – Até 31 de de-
zembro de 2022 

 
■O Presidente da República editou a Me-
dida Provisória nº 1.115, de 28 de abril de 

2022, que altera a Lei nº 7.689, de 15 
de dezembro de 1988, que institui a 
contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas.  
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
28.04.2022, Edição Extra, a íntegra pode 
ser acessada aqui 

Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (TIPI) – Alte-
ração 

■O Presidente da República editou o De-
creto nº 11.055, de 28 de abril de 2022, 
que altera a Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industriali-
zados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021. 

Publicado no Diário Oficial da União em 
29.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
■Sobre o mesmo tema, o Presidente da 
República editou o Decreto nº 11.052, de 

28 de abril de 2022, que alterou a alí-
quota do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados - IPI incidente sobre o 
produto classificado no código 
2106.90.10 Ex 01, relacionado nas Ta-
belas de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, 
aprovadas pelo Decreto nº 8.950, de 
29 de dezembro de 2016, e pelo De-
creto nº 10.923, de 30 de dezembro de 
2021. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
28.04.2022, Edição Extra, a íntegra pode 
ser acessada aqui 

mailto:dvcari@tortoromr.com.br
mailto:pandrade@tortoromr.com.br
http://www.tortoromr.com.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.115-de-28-de-abril-2022-396063960
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10923.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10923.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.055-de-28-de-abril-de-2022-396475510
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.052-de-28-de-abril-de-2022-396064044
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■Também o Presidente da República 
editou o Decreto nº 11.047, de 14 de abril 
de 2022, que altera o Decreto nº 10.923, 

de 30 de dezembro de 2021, que 
aprova a Tabela  
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
14.04.2022, Edição Extra, a íntegra pode 
ser acessada aqui 

 
 
PIS/Pasep e Cofins – Produção e comer-
cialização – Etanol hidratado - Prorro-
gação de vigência 

 
■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 32 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.100, de 14 de fevereiro de 2022, que 
altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e a Lei nº 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, para promover ajus-
tes na cobrança da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público - PIS/Pasep e da Contri-
buição para o Financiamento da Se-
guridade Social - Cofins incidentes 
sobre a cadeia de produção e de co-
mercialização de etanol hidratado 
combustível, tem sua vigência pror-
rogada pelo período de sessenta 
dias. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
13.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 

IRPJ/CSL/Cofins/PIS-Pasep - Contrato 
de troca ou permuta não deve ser equi-
parado, na esfera tributária, ao contrato 
de compra e venda 
 
■A Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) por meio do Despacho nº 
167 de 8 de abril de 2022, aprovou o Pa-
recer PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 8694 de 

2021, que conclui que o contrato de 
troca ou permuta não deve ser equi-
parado, na esfera tributária, ao con-
trato de compra e venda, pois não ha-
verá, em regra, auferimento de re-
ceita, faturamento ou lucro na troca. 
O art. 533 do Código Civil apenas res-
salta que as disposições legais refe-
rentes à compra e venda se aplicam, 
no que forem compatíveis, com a 
troca no âmbito civil, definindo suas 
regras gerais. Como corolário, não 
havendo comprovação documental 
em sentido contrário, nem parcela 
complementar, o valor do imóvel re-
cebido nas operações de permuta 
com outro imóvel não deve ser con-
siderado receita, faturamento, renda 
ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS 
e COFINS apurados pelas empresas 
optantes pelo lucro presumido. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
11.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 
 
 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.047-de-14-de-abril-de-2022-393583422
https://in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-32-de-2022-393233014
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-167/pgfn-me-de-8-de-abril-de-2022-392256552
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Carf julgamentos virtuais não terão mais 
limite de valor 
 
■O Ministro da Economia editou a Porta-
ria ME nº 3.125, de 07 de abril de 2022, 
que altera o Regimento Interno do Con-
selho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF), aprovado pela Portaria nº 
343, de 9 de junho de 2015, do extinto Mi-
nistério da Fazenda. 
 
Entre outros assuntos revoga o pará-
grafo 2º do artigo 53 do Regimento in-
terno do CARF, que estabelecia que po-
deriam ser julgados em sessões não 
presenciais os recursos em processos 
cujo valor atualizado constante do sis-
tema de controle do crédito tributário, na 
data da distribuição para as Turmas, seja 
de até R$ 36.000.000,00 (trinta e seis mi-
lhões de reais). 

 
Publicada no Diário Oficial da União em 
11.04.2022, a íntegra pode ser acessada  
aqui 
 
Programa Comprei - Monetização de 
bens penhorados ou ofertados em ga-
rantia 
 
■O Procurador-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) editou a Portaria nº 3.050, de 

6 abril de 2022, que trata da estrutura 
e funcionamento do programa Com-
prei, sistema destinado à monetiza-
ção de bens penhorados ou ofertados 
em garantia. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
07.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

Microempresas e empresas de pe-
queno porte - Programa de Reesca-
lonamento do Pagamento de Débitos 
– Relp 
 
■O Procurador-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) editou a Portaria 3.776 de 

28.04.2022, que dispõe sobre o Pro-
grama de Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito do Sim-
ples Nacional (Relp), de que trata a 
Lei Complementar n. 193, de 17 de 
março de 2022, para os débitos admi-
nistrados pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
29.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui  
 
■Sobre o mesmo tema, também a Se-
cretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB) também editou a Instrução 
Normativa nº 2.078, de 28 de abril de 

2022, que dispõe sobre o Programa de 
Reescalonamento do Pagamento de 
Débitos no Âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp), instituído pela Lei Comple-
mentar nº 193, de 17 de março de 
2022. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
29.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 

 
 
 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-me-n-3.125-de-7-de-abril-de-2022-392256656
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-pgfn/me-n-3.050-de-6-de-abril-de-2022-391557372
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn/me-n-3.776-de-28-de-abril-de-2022-396421013
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.078-de-28-de-abril-de-2022-396449323
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PGFN prorroga prazo de adesão e ao 
programa de retomada fiscal 
 
■O Procurador-Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) editou a Portaria 3.714 de 

27.04.2022, que altera as Portarias 
PGFN ns. 11.496, de 22 de setembro de 
2021, e 214, de 10 de janeiro de 2022, 
para prorrogar os prazos para in-
gresso no Programa de Retomada 
Fiscal e no Programa de Regulariza-
ção Fiscal de débitos do Regime Es-
pecial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pe-
las Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), 
ambos no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
29.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
Simples Nacional - Comitê Gestor do 
Simples Nacional prorroga prazo de 
adesão ao Relp para 31 de maio 
 
■O Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) editou a Resolução nº 168, de 20 
de abril de 2022, que altera a Resolução 
CGSN nº 166, de 18 de março de 2022, que 
dispõe sobre o Programa de Reescalo-
namento do Pagamento de Débitos no 
âmbito do Simples Nacional, e prorroga, 
excepcionalmente, o prazo final para a 
transmissão da DASN-SIMEI. 

 
Publicada no Diário Oficial da União em 
25.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto sobre a Renda - Exercício de 
2021 - Prazo - Prorrogação para 
31.05.2022 
 
■A Secretaria Especial da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) editou a Instrução 
Normativa nº 2.077, de 04 de abril de 

2022, que altera a Instrução Norma-
tiva RFB nº 2.065, de 24 de fevereiro 
de 2022, e as Instruções Normativas 
SRF nº 208, de 27 de setembro de 
2002, e nº 81, de 11 de outubro de 2001, 
para prorrogar, excepcionalmente, 
prazos relativos à apresentação de 
declarações e ao recolhimento de 
créditos tributários apurados, relati-
vamente ao exercício de 2022, ano-
calendário 2021. 
 
O prazo para a apresentação da de-
claração originalmente fixado para 
até 29 de abril de 2022, fica excepci-
onalmente prorrogado para até 31 de 
maio de 2022. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
05.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.714-de-27-de-abril-de-2022-396421196
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cgsn-n-168-de-20-de-abril-de-2022-394570557
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.077-de-4-de-abril-de-2022-390752682
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PGFN - Limite para concessão de 
parcelamento sem exigência de ga-
rantia - Alteração 
 
■O Ministro da Economia (ME) editou a 

Portaria nº 2.923, de 5 abril de 2022, que 
altera a Portaria nº 520, de 3 de no-
vembro de 2009, do extinto Ministério 
da Fazenda, que dispõe sobre o limite 
para concessão de parcelamento 
sem exigência de garantia, no âmbito 
da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, nas condições que especi-
fica. 
 
Publicada no Diário Oficial da União em 
06.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 

IRRF - Imposto incidente nas opera-
ções de arrendamento mercantil de 
contratos celebrados com entidades 
domiciliadas no exterior - Prorroga-
ção de vigência  
 

■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 26 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.094, de 31 de dezembro de 2021, que 
alterou a Lei nº 11.371 de 2006, para 
reduzir a alíquota do Imposto de 
Renda na Fonte (IRRF), incidente so-
bre valores correspondentes aos pa-
gamentos de contraprestação de ar-
rendamento mercantil de bens de ca-
pital, celebrados com entidades mer-
cantil de bens de capital, celebrados 

com entidades domiciliadas no exte-
rior, tem sua vigência prorrogada 
pelo período de sessenta dias. 
 

Publicado no Diário Oficial da União em 
01.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 
 
 

PIS/Cofins/ PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação - Nafta - Cen-
trais petroquímicas - Prorrogação de 
vigência 
 
■O Congresso Nacional por meio do Ato 
Declaratório nº 27 de 2022, informou que 
o prazo de vigência da Medida Provisória 

nº 1.095, de 31 de dezembro de 2021, que 
revoga dispositivos da Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, e da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005, re-
ferentes à tributação especial da 
Contribuição para o Programa de In-
tegração Social e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/Pasep, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social - Cofins, da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação relativa à nafta e a outros 
produtos destinados a centrais pe-
troquímicas", tem sua vigência pror-
rogada pelo período de sessenta 
dias. 
 
Publicado no Diário Oficial da União em 
01.04.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-me-n-2.923-de-5-de-abril-de-2022-391060149
https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-26-de-2022-390309886
https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-27-de-2022-390279648
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2. Temas em Destaque 
______________________________________ 
 
Gecex aprova novas reduções de ta-
rifas de importação 
 
O Comitê-Executivo de Gestão (Ge-
cex) da Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) do Ministério da Economia 
aprovou em 20.04.2022, em sua 193ª 
reunião, um conjunto de pleitos para 
a redução de tarifas de importação. 
Os pedidos são para zerar o imposto 
de 15 itens a fim de evitar desabaste-
cimento no país e outros para baixar 
a 2% de forma permanente as alíquo-
tas de 13 produtos na Tarifa Externa 
Comum (TEC) do Mercosul. As medi-
das ainda serão enviadas para apre-
ciação dos demais membros do 
bloco, na Comissão de Comércio do 
Mercosul (CCM) e no Comitê Técnico 
N°1 – Tarifas, Nomenclatura e Classi-
ficação de Mercadorias (CT-1). 

Os casos de redução tarifária ao am-
paro do mecanismo de desabasteci-
mento abrangem duas novas medi-
das e 13 renovações. Assim, tarifas 
que variavam de 12% a 20% serão ou 
continuarão zeradas para a importa-
ção de 15 produtos. 

Os cortes incluem alíquotas de subs-
tâncias químicas utilizadas na produ-
ção de maquiagens e tinturas; coran-
tes de cabelos; éter para fabricação 
de concreto; tintas para impressão; 

máquinas de café; raquetes de tênis 
e proteínas para indústria de alimen-
tos. Os casos foram aprovados por 
recomendação do Comitê de Altera-
ções Tarifárias (CAT) da Camex e se-
rão encaminhados à CCM. 

Em outro voto, também conforme re-
comendação do CAT, o Gecex apro-
vou 13 pleitos de alterações perma-
nentes na TEC, baixando para 2% alí-
quotas que hoje estão entre 10% e 
16%. A medida inclui produtos quími-
cos usados por diversos segmentos 
industriais, além de itens para bici-
cletas, eletroímãs, alho em pó, cha-
pas, folhas e tiras de alumínio. Esses 
pleitos ainda deverão ser analisados 
pelo CT-1. 

Lista Covid 
 
Na mesma reunião, o Gecex votou 
pela inclusão de mais um produto na 
chamada Lista Covid, com redução 
tarifária a zero para o medicamento 
Baricitinibe. No início deste mês, o 
Ministério da Saúde aprovou a incor-
poração deste fármaco para o trata-
mento da Covid-19 no Sistema Único 
de Saúde (SUS). O composto é utili-
zado para tratamento de pacientes 
adultos com Covid-19 hospitalizados 
que necessitam de oxigênio por más-
cara ou cateter nasal. 

Ministério da Economia em 20.04.2022. 
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Receita simplifica registro e armaze-
namento de informações em sistema 
de controle aduaneiro 
 
A Receita Federal deu mais um passo 
em direção à simplificação e à mo-
dernização no controle aduaneiro, 
em benefício de todos aqueles que 
atuam como intervenientes do co-
mércio exterior. A medida está pre-
vista na Portaria Coana nº 72, de 12 de 
abril de 2022, que trata de forma de-
talhada dos requisitos relativos ao 
registro e armazenamento de infor-
mações das operações de entrada e 
saída de pessoas e veículos, movi-
mentação de carga e armazena-
mento de mercadorias ocorridas em 
local ou recinto alfandegado no Sis-
tema Informatizado de Controle Adu-
aneiro (Sica). 

A portaria ainda especifica como se 
dará o envio de eventos à aplicação 
denominada API-Recintos do Portal 
Único de Comércio Exterior no Sis-
tema Integrado de Comércio Exterior 
(Portal Siscomex) pelos intervenien-
tes que operam em locais ou recintos 
alfandegados ou autorizados a ope-
rar com mercadorias sob controle 
aduaneiro. 

Dentre os benefícios trazidos pelo 
Módulo Recintos no Portal Siscomex 
estão a existência de um gateway 
único para o envio de dados para a 
Receita Federal, com redução da 

quantidade de dados para envio; o 
gerenciamento de risco unificado, e o 
monitoramento em tempo real das 
operações. 

O coordenador-geral de Administra-
ção Aduaneira da Receita Federal, 
Jackson Aluir Corbari, explica que a 
norma cria um novo paradigma para 
o controle aduaneiro das operações 
realizadas em recintos, materiali-
zada na simplificação da prestação 
de informações e relatórios, na elimi-
nação de auditorias anuais e obriga-
tórias em sistemas por empresas de 
perícias e na simplificação e atuali-
zação da infraestrutura e de equipa-
mentos requeridos para o controle, 
dentre outros benefícios. A partir da 
publicação da Portaria RFB nº 
143/2022 e da IN RFB nº 2.064/2022, 
dispensou-se a obrigatoriedade da 
avaliação anual do sistema informa-
tizado dos recintos, uma vez que os 
dados agora passam a ser encami-
nhados para uma base nacional. 

Corbari lembra ainda que a Portaria RFB 
nº 143/2022 estabeleceu novas regras 
para procedimentos de alfandegamento, 
como o aperfeiçoamento dos controles 
físicos, a verificação das mercadorias – 
inclusive de forma remota – e o monito-
ramento, a adequação e a manutenção 
dos requisitos técnicos e operacionais 
aplicáveis ao recinto durante todo o pe-
ríodo do alfandegamento. 

Ministério da Economia em 14.04.2022. 
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3. Julgamentos Relevantes 

______________________________________ 
 
Destacamos nesta edição as princi-

pais decisões: 

Receita Federal – Operação padrão – 

Desembaraço aduaneiro de merca-

dorias -  Morosidade - Liminar defe-

rida 

■A Justiça Federal da 3ª Região, 1ª Vara 

Federal de Guarulhos, defere liminar em 

mandado de segurança. 

Trata-se de mandado de segurança 

impetrado contra suposto ato ilegal 

do Inspetor chefe da Alfândega do 

Aeroporto Internacional de Guaru-

lhos (SP), pleiteando liminar para que 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

siga com os procedimentos necessá-

rios para distribuir e dar andamento 

ao despacho aduaneiro relativo à De-

claração de Importação (D.I), desem-

baraçando as mercadorias da impe-

trante. 

A impetrante alega que as mercado-

rias importadas foram direcionadas 

para o canal verde e, posteriormente, 

ao vermelho, que exige verificação fí-

sica e documental. Alega também 

que, em razão da operação padrão 

deflagrada pelos servidores da Re-

ceita Federal, está ocorrendo a mo-

rosidade do serviço relativo ao de-

sembaraço aduaneiro de mercado-

rias, causando prejuízos à atividade 

econômica e gerando prejuízos, es-

pecialmente porque os bens serão 

utilizado em evento. 

A Justiça Federal entendeu que, 

cuida-se de mandado de segurança 

que visa assegurar, durante o perí-

odo de “operação padrão” dos fiscais 

da Receita Federal, a realização dos 

serviços de fiscalização federal para 

continuidade do funcionamento das 

atividades da empresa. Admissível a 

impetração de mandado de segu-

rança, tendo em vista os prejuízos 

decorrentes de risco diante de difi-

culdades para exercício normal da 

atuação empresarial da impetrante 

em razão da operação padrão dos 

fiscais. 

A atividade aduaneira, por sua vez, é 

indubitavelmente serviço essencial e, 

além disso, trata-se de serviço pú-

blico, de sorte que não pode ser pa-

ralisada em decorrência da necessá-

ria observância do princípio da conti-

nuidade do serviço público 

Assim, presente o fumus boni iuris, 

considerando-se o dever do Estado 

praticar atos administrativos para 

propiciar aos administrados o regu-

lar exercício de suas atividades em-

presariais. 
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É notória a ocorrência da “operação 

padrão” na Receita Federal, o que 

torna justo o receio de que o tempo 

para análise da DI acabe ultrapas-

sando o período em que as mercado-

rias serão utilizadas em feira de ex-

posição o que decerto causará preju-

ízo à impetrante. 

Quanto ao prazo a ser concedido à 

autoridade impetrada para cumpri-

mento da diligência pleiteada na ini-

cial, excepcionalmente, conside-

rando a proximidade do início de feira 

agrícola noticiada, deve o prazo ser 

reduzido para 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de tornar inócua a 

medida concedida.  

Destaca que, existindo necessidade 

de complementação documental 

constatada pela autoridade impe-

trada quando da análise da DI, esse 

prazo deverá se iniciar após o cum-

primento pela impetrante.  

Presente, outrossim, o periculum in 

mora, consubstanciado no potencial 

prejuízo à impetrante, decorrente do 

descumprimento de seus compro-

missos negociais. 

Assim, ante o exposto, foi deferida a 

liminar pleiteda para determinar à 

autoridade coatora que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, proceda 

aos trâmites necessários à aprecia-

ção da Declaração de Importação, 

com a imediata liberação, caso 

atenda às exigências legais e regula-

mentares. 

MS nº 5003388-05.2022.4.03.611. 

 

Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta – CPRB - Lei n. 

12.546/2011- Inclusão do ICMS na 

base de cálculo - Retorno dos autos 

para retratação - Art. 1.040, II, do 

CPC/2015 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Primeira Seção, reconheceu por unani-
midade, que é constitucional a inclusão 
do Imposto Sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) na base de cál-
culo da Contribuição Previdenciária so-
bre a Receita Bruta (CPRB). 

No julgamento do presente caso, 
sob o rito da sistemática repetitiva, 
firmou a tese assim enunciada: "os 
valores de ICMS não integram a 
base de cálculo da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - CPRB, prevista na Lei nº 
12.546 de 2011". 

Fundamentalmente, foi afastada a 
incorporação do montante do im-
posto estadual da base de cálculo 
da apontada contribuição por-
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quanto se entendeu ausente a ma-
terialidade da hipótese de incidên-
cia, vale dizer, a receita bruta. 

Todavia, o Supremo Tribunal Fede-
ral, em sede de repercussão geral, 
fixou, por maioria de votos, tese 
vinculante contrária, no sentido de 
que "é constitucional a inclusão do 
Imposto Sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços - ICMS na base 
de cálculo da Contribuição Previ-
denciária sobre a Receita Bruta - 
CPRB" (Tema 1.048/STF. Tribunal 
Pleno. RE 1.187.264/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. 
Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021, 
DJe 20.05.2021). 

Essencialmente porque, de acordo 
com a legislação vigente, se a re-
ceita líquida compreende a receita 
bruta, descontados, entre outros, 
os tributos incidentes, significa 
que, contrario sensu, a receita 
bruta compreende os tributos so-
bre ela incidentes. 

Conforme já mencionado, a partir 
da alteração promovida pela Lei nº 
13.161 de 2015, as empresas listadas 
nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546 
de 2011 têm a faculdade de aderir 
ao novo sistema, caso concluam 
que a sistemática da CPRB é, no 
seu contexto, mais benéfica do que 
a contribuição sobre a folha de pa-
gamentos. 

Logo, não poderia a empresa ade-
rir ao novo regime de contribuição 
por livre vontade e, ao mesmo 
tempo, querer se beneficiar de re-
gras que não lhe sejam aplicáveis. 

Ora, permitir que a recorrente 
adira ao novo regime, abatendo do 
cálculo da CPRB o ICMS sobre ela 
incidente, ampliaria demasiada-
mente o benefício fiscal, pautado 
em amplo debate de políticas pú-
blicas tributárias. Tal pretensão 
acarretaria grave violação ao ar-
tigo 155, § 6º, da CF/1988, que de-
termina a edição de lei específica 
para tratar sobre redução de base 
de cálculo de tributo. 

Por fim, a teor do art. 1.041, § 1º, do 
CPC/2015, verifica-se a inexistên-
cia de particularidades fáticas e/ou 
processuais que impeçam a apli-
cação da orientação modificada, 
como também de questões ainda 
não decididas, cujo enfrentamento 
pudesse ter se tornado necessário 
em decorrência da alteração. 

REsp. nº 1.638.772. 

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
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ITBI - Cisão de empresa - Recolhi-

mento de tributo - Georreferencia-

mento posterior - Imóvel perten-

cente a outro município - Competên-

cia para recolhimento do tributo - 

Fato Gerador - Registro imobiliário - 

Repetição de indébito devido 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Segunda Turma, entendeu por unanimi-

dade que, o fato gerador de ITBI é o re-

gistro no ofício competente da transmis-

são da propriedade do imóvel, mesmo no 

caso de cisão de empresa. 

Cuida-se, na origem, de ação de 
repetição de indébito ajuizada con-
tra Município, alegando que quando 
da parcial cisão de sociedade em-
presária, no exercício de 2012, fo-
ram recolhidos valores a título de 
ITBI, por força de Lei Complemen-
tar Municipal, e que após a realiza-
ção de georreferenciamento, des-
cobriu-se que parte do imóvel per-
tencia a outro Município. 

Salientou que, após a realização de 
georreferenciamento no ano de 
2014, efetuou o registro de transfe-
rência da propriedade em 2015, 
momento esse que deve ser consi-
derado como fato gerador. 

O STJ entende que mesmo em caso 
de cisão, o fato gerador do ITBI é o 
registro no ofício competente da 
transmissão da propriedade do 
bem imóvel, em conformidade com 

a lei civil, o que no caso ocorreu em 
2015. Logo, não há como se consi-
derar como fato gerador da refe-
rida exação a data de constituição 
das empresas pelo registro de 
Contrato Social na Junta Comer-
cial, ocorrido em 2012. 

Dessa forma, o fato gerador do ITBI 
ocorre, no seu aspecto material e 
temporal, com a efetiva transmis-
são, a qualquer título, da proprie-
dade imobiliária, o que se perfecti-
biliza com a consumação do negó-
cio jurídico hábil a transmitir a ti-
tularidade do bem, mediante o re-
gistro do título translativo no Car-
tório de Registro de Imóveis. 

Acrescente-se, por fim, que o STF 
julgou o ARE 1.294.969, Tema 1.124, 
em 11.2.2021, e fixou a tese de que: 
"O fato gerador do imposto sobre 
transmissão inter vivos de bens 
imóveis (ITBI) somente ocorre com 
a efetiva transferência da proprie-
dade imobiliária, que se dá medi-
ante o registro". 

Assim, há uma diferenciação entre 
i) o momento do recolhimento an-
tecipado do ITBI (em 2012), por 
força de Lei Complementar Munici-
pal, de modo que não poderia a 
empresa se escusar do paga-
mento, e ii) o momento do registro 
da transferência do imóvel (2015), o 
que configura o fato gerador. Se 
houve recolhimento em favor de 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
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município que posteriormente se 
comprovou que não é o sujeito 
ativo, deve ocorrer a repetição do 
indébito. 

AREsp. nº 1.760.009. 

 

PIS/PASEP e COFINS -Tributação 

monofásica – Creditamento -  Impos-

sibilidade. Inaplicabilidade do princí-

pio da não cumulatividade para as si-

tuações de monofasia 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Primeira Seção, entendeu, por maioria, 

que: 

(i) É vedada a constituição de créditos 
da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS sobre os componentes do 
custo de aquisição (art. 13, do De-
creto-Lei nº 1.598 de 1977) de bens 
sujeitos à tributação monofásica 
(arts. 3º, I, "b" da Lei nº 10.637 de 2002 
e da Lei nº 10.833 de 2003). 
 
(ii) O benefício instituído no art. 17, da 
Lei 11.033 de 2004, não se restringe 
somente às empresas que se encon-
tram inseridas no regime específico 
de tributação denominado REPORTO. 
 
(iii) O art. 17, da Lei 11.033 de 2004, diz 
respeito apenas à manutenção de 
créditos cuja constituição não foi ve-
dada pela legislação em vigor, por-
tanto não permite a constituição de 
créditos da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS sobre o 
custo de aquisição (art. 13, do De-
creto-Lei n. 1.598 de 1977) de bens 
sujeitos à tributação monofásica, já 
que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei 
n. 10.637 de 2002 e da Lei n. 10.833 de 
2003. 
 
(iv) Apesar de não constituir créditos, 
a incidência monofásica da Contri-
buição para o PIS/PASEP e da CO-
FINS não é incompatível com a téc-
nica do creditamento, visto que se 
prende aos bens e não à pessoa jurí-
dica que os comercializa que pode 
adquirir e revender conjuntamente 
bens sujeitos à não cumulatividade 
em incidência plurifásica, os quais 
podem lhe gerar créditos. 
 
(v) O art. 17, da Lei 11.033 de 2004, 
apenas autoriza que os créditos ge-
rados na aquisição de bens sujeitos à 
não cumulatividade (incidência pluri-
fásica) não sejam estornados (sejam 
mantidos) quando as respectivas 
vendas forem efetuadas com sus-
pensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou 
não incidência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, não autori-
zando a constituição de créditos so-
bre o custo de aquisição (art. 13, do 
Decreto-Lei nº 1.598 de 1977) de bens 
sujeitos à tributação monofásica. 
 
REsp. nº 1.894.741. 

 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp1760009
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Atraso no pagamento de remunera-

ção por exercício de emprego, cargo 

ou função - Juros de mora - Imposto 

de renda 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

Segunda Turma, entendeu por unanimi-

dade que, não incide imposto de renda 

sobre os juros de mora devidos pelo 

atraso no pagamento de remuneração 

por exercício de emprego, cargo ou fun-

ção. 

Cuida-se de recurso especial in-
terposto pela União e de recurso 
especial adesivo de contribuinte. 

O recurso especial da União foi 
provido para se reconhecer a inci-
dência de imposto de renda sobre 
os juros de mora sobre os valores 
recebidos por força da reclamató-
ria trabalhista. 

No entanto, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE 
855.091 RG/SC, sob a sistemática 
da repercussão geral (Tema 808), 
firmou a tese de que "não incide 
imposto de renda sobre os juros de 
mora devidos pelo atraso no paga-
mento de remuneração por exercí-
cio de emprego, cargo ou função". 

Nesse panorama, observado o en-
tendimento do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão, adota-se 

a referida tese no exercício do ju-
ízo de retratação plasmado no art. 
1.040, II, do CPC/2015. 

AgRg no REsp. nº 1.494.279. 

 

Execução fiscal - IPTU - Parcela-

mento do crédito tributário - Promi-

tente comprador - Responsabilidade 

solidária - Presunção de renúncia – 

Inexistência  

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Segunda Turma, entendeu por unanimi-
dade, que o parcelamento tributário re-
querido por um dos devedores solidários 
não importa em renúncia à solidariedade 
em relação aos demais coobrigados. 
 

Inicialmente cumpre salientar que, 
embora o art. 282 do Código Civil per-
mita ao credor renunciar à solidarie-
dade em favor dos devedores, daí não 
se extrai que o parcelamento tributá-
rio, requerido por um dos devedores 
solidários - no caso, a promitente 
compradora -, importe, em renúncia 
à solidariedade, em relação aos de-
mais coobrigados, no caso, o promi-
tente vendedor. 
 
Aliás, o art. 265 da Código Civil prevê 
que "a solidariedade não se presume; 
resulta da lei ou da vontade das par-
tes", sendo lídimo concluir que, por 
simetria, a renúncia à solidariedade 
também não se presume, decorrendo 
da lei ou da vontade das partes, e não 
se extraí, das disposições do Código 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=808&cod_tema_final=808
https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%28AGRESP.clas.+ou+%22AgRg+no+REsp%22.clap.%29+e+%40num%3D%221494279%22%29+ou+%28%28AGRESP+ou+%22AgRg+no+REsp%22%29+adj+%221494279%22%29.suce.
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Tributário Nacional relativas ao par-
celamento ou à solidariedade, a inte-
lecção prestigiada pelo Tribunal de 
origem, para afastar a tese firmada 
pelo STJ, no REsp 1.111.202/SP (Tema 
122/STJ). 
 
Destarte, o mero parcelamento da dí-
vida tributária por um dos devedores 
solidários - no caso, a promitente 
compradora -, desprovida da renún-
cia expressa, pelo sujeito ativo da 
exação, em relação à solidariedade 
passiva do promitente vendedor, não 
configura razão bastante para afas-
tar a lógica da tese firmada no Tema 
122/STJ (tanto o promitente compra-
dor - possuidor a qualquer título - do 
imóvel quanto seu proprietário/pro-
mitente vendedor - aquele que tem a 
propriedade registrada no Registro 
de Imóveis - são contribuintes res-
ponsáveis pelo pagamento do IPTU). 
 
Ademais, não se desconhece que a 
obrigação de levar a registro o ins-
trumento de compra e venda, após o 
integral adimplemento da avença, em 
geral incumbe ao comprador, que, 
não raro, resiste à imediata averba-
ção, visando postergar o pagamento 
de taxas, emolumentos e de imposto 
incidente na operação. Sucede que 
tal oposição ou procrastinação, em 
gerando prejuízo à parte contratante, 
resolve-se em perdas e danos, não 
interferindo na relação jurídico-tri-
butária entre os sujeitos passivos 

solidários do IPTU e o sujeito ativo. 
Na forma da jurisprudência do STJ, 
só o registro da escritura definitiva 
de compra e venda autoriza o reco-
nhecimento da ausência de respon-
sabilidade tributária do proprietário 
vendedor do imóvel "razão pela qual 
não serve a essa finalidade o con-
trato de promessa, ainda que regis-
trado e apoiado nas cláusulas de ir-
retratabilidade e irrevogabilidade" 
(AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 
DJe de 18.11.2021). 
 
REsp. nº 1.978.780. 
 

Ação civil pública - Restituição de va-
lores indevidamente pagos a título de 
empréstimo compulsório sobre a 
aquisição de automóveis. Ministério 
Público - Ilegitimidade ativa ad cau-
sam 
 
■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Primeira Turma, decidiu por unanimi-
dade, que o Ministério Público não tem 
legitimidade ativa para ajuizar ação civil 
pública objetivando a restituição de va-
lores indevidamente recolhidos a título 
de empréstimo compulsório sobre aqui-
sição de automóveis de passeio e utilitá-
rios. 
 
O Supremo Tribunal Federal, ao jul-
gar o ARE 694.294 RG, sob o rito da 
repercussão geral, firmou entendi-
mento no sentido de que o Ministério 
Público não tem legitimidade ativa 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=122&cod_tema_final=122
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=122&cod_tema_final=122
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=122&cod_tema_final=122
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=122&cod_tema_final=122
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27202104009537%27.REG.
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para propor ação em que se discute 
a cobrança (ou não) de tributo, assu-
mindo a defesa dos interesses do 
contribuinte, deduzindo pretensão 
referente a direito individual homo-
gêneo disponível. 
 
Na oportunidade, sedimentou a se-
guinte tese: "O Ministério Público não 
possui legitimidade ativa ad cau-
sam para, em ação civil pública, de-
duzir em juízo pretensão de natureza 
tributária em defesa dos contribuin-
tes, que vise questionar a constituci-
onalidade/legalidade de tributo" (ARE 
694294 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 25.04.2013). 
 
Dessa forma, reconhece-se a ilegiti-
midade ativa do Ministério Público 
para ajuizar ação civil pública objeti-
vando a restituição de valores inde-
vidamente recolhidos a título de em-
préstimo compulsório sobre aquisi-
ção de automóveis de passeio e utili-
tários, nos termos do Decreto-Lei nº 
2.288 de 1986. 
 
REsp. nº 1.709.093. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidade do arrematante de 

imóvel por débitos tributários 

■A Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) vai analisar, sob o rito 
dos recursos especiais repetitivos, se o 
arrematante de imóvel em leilão público 
é responsável pelos débitos tributários 
anteriores, em consequência de previ-
são do edital. 

A questão submetida a julgamento foi 
cadastrada no sistema de recursos 
repetitivos do STJ como Tema 1.134, 
com a seguinte redação: "Responsa-
bilidade do arrematante pelos débi-
tos tributários anteriores à arrema-
tação, incidentes sobre o imóvel, em 
consequência de previsão em edital 
de leilão". 

O colegiado também determinou a 
suspensão do trâmite de todos os 
processos, individuais ou coletivos, 
que versem sobre a mesma matéria, 
nos quais tenha havido a interposição 
de recurso especial ou de agravo em 
recurso especial em segundo grau de 
jurisdição ou no STJ. 

 

 

 

 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1709093
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Caráter multitudinário da controvérsia 

A relatoria dos três recursos seleci-
onados como representativos da 
controvérsia (REsp. 1.914.902, REsp 
1.944.757 e REsp 1.961.835) coube à 
ministra Assusete Magalhães. Ela 
explicou que a questão a ser anali-
sada exige a interpretação do artigo 
130, parágrafo único, do Código Tribu-
tário Nacional (CTN). 

A ministra observou ainda que, se-
gundo consulta feita pela Comissão 
Gestora de Precedentes e de Ações 
Coletivas à base de jurisprudência do 
tribunal, foram encontrados 71 acór-
dãos e 1.121 decisões monocráticas 
proferidas por ministros da Primeira 
e da Segunda Turma, a respeito do 
tema sob análise, o que, segundo ela, 
reforça o caráter multitudinário da 
controvérsia." Verifica-se, assim, que 
o presente feito encontra-se apto 
para ser afetado, pela Primeira Se-
ção do Superior Tribunal de Justiça, 
nos termos do artigo 1.036 e seguin-
tes do CPC/2015 combinado com o 
artigo 256-I e seguintes do Regi-
mento Interno do STJ, como recurso 
especial representativo de contro-
vérsia jurídica de natureza repetitiva, 

juntamente com o REsp 1.944.757 e o 
REsp 1.961.835", afirmou a relatora. 

Recursos repetitivos geram economia 
de tempo e segurança jurídica 

O Código de Processo Civil regula, no 
artigo 1.036 e seguintes, o julgamento 
por amostragem, mediante a seleção 
de recursos especiais que tenham 
controvérsias idênticas. Ao afetar um 
processo, ou seja, encaminhá-lo para 
julgamento sob o rito dos repetitivos, 
os ministros facilitam a solução de 
demandas que se repetem nos tribu-
nais brasileiros. 

A possibilidade de aplicar o mesmo 
entendimento jurídico a diversos 
processos gera economia de tempo e 
segurança jurídica. No site do STJ, é 
possível acessar todos os temas afe-
tados, bem como saber a abrangên-
cia das decisões de sobrestamento e 
as teses jurídicas firmadas nos jul-
gamentos, entre outras informações. 

REsp. nº 1.914.902. 
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Suspensão da exigibilidade do cré-
dito tributário - Concessão de medida 
liminar - Renúncia ao direito sobre o 
qual se funda a ação - Exclusão da 
multa de mora - Art. 63, § 2º, da Lei n. 
9.430/1996 – Incidência 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Segunda Turma, por unanimidade enten-
deu que o benefício do § 2º do art. 63 da 
Lei nº 9.430 de 1996 é aplicável ao con-
tribuinte que renuncia ao direito sobre o 
qual se funda a ação. 
 
Cinge a controvérsia sobre a aplica-
ção do art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430 de 
1996 ao contribuinte que tinha em seu 
favor medida liminar, que suspendia 
a exigibilidade do crédito tributário, 
confirmada por sentença concessiva 
da segurança, em anterior writ re-
nunciar ao direito sobre o qual se 
funda ação, e, antes mesmo da ho-
mologação judicial da renúncia e na 
vigência da suspensão da exigibili-
dade do crédito tributário impugnado, 
recolher, de uma só vez, o valor do 
débito, mas sem a multa de mora, va-
lendo-se do benefício do referido dis-
positivo legal. 
 
Dispõe o § 2º do art. 63 da Lei nº 9.430 
de 1996 que "a interposição da ação 
judicial favorecida com a medida li-
minar interrompe a incidência da 
multa de mora, desde a concessão da 
medida judicial, até 30 dias após a 
data da publicação da decisão judicial 

que considerar devido o tributo ou 
contribuição". 
 
Na espécie, é inequívoco que o que 
enseja a suspensão da exigibilidade 
do tributo - e da multa de mora, de 
que trata o § 2º do referido art. 63 da 
Lei nº 9.430 de 1996 - é a medida limi-
nar. A decisão que a revoga, ou o ato 
unilateral do contribuinte que re-
dunda no mesmo efeito prático (re-
núncia ao direito sobre o qual se 
funda a ação) situam-se no campo da 
cessação dos seus efeitos, pelo que 
não se mostra adequado trazer à 
baila o art. 111, I, do CTN, para restrin-
gir a atividade hermenêutica. Vale di-
zer, não está em jogo saber se exis-
tem outras hipóteses de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, 
além daquela prevista na norma, qual 
seja a decisão liminar. 
 
Em outras palavras, o ponto fulcral 
da controvérsia não consiste em sa-
ber se a decisão homologatória da 
renúncia ao direito sobre o qual se 
funda a ação "cabe" na expressão 
"decisão judicial que considerar de-
vido o tributo ou contribuição", por-
quanto o fato relevante para a con-
cessão do benefício é a própria me-
dida liminar, e não sua posterior cas-
sação. 
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A expressão "decisão judicial que 
considerar devido o tributo ou contri-
buição" foi empregada, no art. 63, § 
2°, da Lei nº 9.430 de 1996, por ser o 
natural desfecho esperado do revés 
que sucede a "interposição da ação 
judicial favorecida com a medida li-
minar", e não porque se visou presti-
giar apenas o contribuinte que é der-
rotado no processo, afastando aquele 
que renuncia ao direito sobre o qual 
se funda a ação. 
 
O objetivo do legislador foi proteger a 
confiança depositada pelo contribu-
inte no provimento judicial precário, 
que afastou a exigência do tributo, 
sendo de somenos importância apre-
ender o que motivou sua finitude. 
Como já decidiu o STJ, a renúncia ao 
direito sobre o qual se funda a ação 
"é instituto de direito material, cujos 
efeitos equivalem aos da improce-
dência da ação e, às avessas, ao re-
conhecimento do pedido pelo réu" 
(STJ, REsp 555.139/CE, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
de 13.06.2005). 
 
No caso, cessados os efeitos da limi-
nar, confirmada por sentença, no an-
terior mandado de segurança, com a 
homologação judicial da renúncia ao 
direito sobre o qual se fundava a pri-
meira ação mandamental, o contri-
buinte tem restabelecida a condição 
de devedor e deve recolher o tributo, 
sem incidência, porém, da multa de 

mora. Conclusão em contrário aten-
taria contra a segurança jurídica, es-
pecialmente no presente caso, em 
que, na vigência da liminar e da sen-
tença que a confirmou, suspendendo 
a exigibilidade do crédito tributário, 
no anterior writ, as impetrantes re-
quereram a renúncia ao direito sobre 
o qual se fundava a ação, e recolhe-
ram, de uma só vez, os valores não 
incluídos no parcelamento, antes 
mesmo da homologação judicial da 
renúncia. 
 
AgInt no AREsp 955.896. 
 

Imposto sobre Produtos Industriali-
zados - IPI – Suspensão - Art. 5°, da 
Lei nº 9.826 de 1999 - Art. 29 da Lei nº 
10.637 de 2002 - Estabelecimentos 
equiparados a industrial - Não apli-
cação 

■O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Segunda Turma, por unanimidade con-
cluiu que O benefício da suspensão do IPI 
previsto no art. 5°, da Lei nº 9.826 de 1999 
e art. 29 da Lei nº 10.637 de 2002 não se 
aplica a estabelecimentos equiparados a 
industrial. 

O Código Tributário Nacional e a le-
gislação específica do IPI não tratam 
o "estabelecimento industrial" de 
forma idêntica ao "estabelecimento 
equiparado a industrial". A equipara-
ção, por óbvio, somente é útil porque 
é feita para determinadas finalidades 
expressas em lei. Não fosse assim, 

https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28%28AINTARESP.clas.+ou+%22AgInt+no+AREsp%22.clap.%29+e+%40num%3D%22955896%22%29+ou+%28%28AINTARESP+ou+%22AgInt+no+AREsp%22%29+adj+%22955896%22%29.suce.
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não haveria qualquer necessidade de 
se estabelecer uma "equiparação", 
bastava incluir todos os equiparados 
dentro do conceito geral de "estabe-
lecimento industrial". 
 
Veja-se que está no próprio Código 
Tributário Nacional - CTN a distinção 
entre estabelecimento industrial e 
equiparado a industrial. A equipara-
ção ali é feita apenas para fins de su-
jeição passiva em relação ao IPI, am-
bos são contribuintes, muito embora 
desempenhem atividades econômi-
cas distintas. 
 
O conceito de estabelecimento indus-
trial é concluído com o art. 46, pará-
grafo único, do CTN que estabelece 
considerar-se "industrializado o pro-
duto que tenha sido submetido a 
qualquer operação que lhe modifique 
a natureza ou a finalidade, ou o aper-
feiçoe para o consumo". Sendo as-
sim, o estabelecimento industrial 
propriamente dito somente é aquele 
que realiza esse tipo de operação, os 
demais são apenas equiparados. 
 
Se é a lei que equipara, a mesma lei 
pode desequiparar ou definir as situ-
ações onde a equiparação deve se 
dar e quais os seus efeitos. A lógica 
que rege a matéria está no art. 109, do 
CTN, que garante a autonomia do Di-
reito Tributário ao permitir-lhe defi-
nir os efeitos tributários próprios de 

cada instituição. Nessa linha, da le-
gislação tributária pode-se colher di-
versos exemplos onde a suspensão, 
isenção ou crédito presumido do IPI 
são concedidos expressamente aos 
estabelecimentos equiparados a in-
dustriais. 
 
Assim, todas as vezes que o legisla-
dor quer conceder determinado be-
nefício fiscal também aos estabeleci-
mentos equiparados a industrial ele o 
faz expressamente, em atenção ao 
disposto no art. 111, do CTN e no art. 
150, §6º, da CF/88. 
 
Não se pode, portanto, presumir que 
todas as vezes que a legislação tri-
butária mencione o estabelecimento 
industrial estaria a mencionar impli-
citamente também os estabeleci-
mentos equiparados a industrial, sob 
pena de se tornar o sistema tributá-
rio, no que diz respeito ao IPI, impre-
visível e inadministrável, mormente 
diante da função extrafiscal do tri-
buto que exige intervenções calcula-
das e pontuais nos custos incorridos 
em cada etapa da cadeia econômica. 
 
Obedecendo à essa lógica, foi produ-
zida a IN/SRF nº 296 de 2003, a saber: 
Art. 2º Sairão do estabelecimento in-
dustrial com suspensão do IPI os 
componentes, chassis, carroçarias, 
acessórios, partes e peças, adquiri-
dos para emprego na industrializa-
ção dos produtos autopropulsados 
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classificados nos Códigos 84.29, 
84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 
8704.10.00, 8704.2, 8704.3, 87.05, 
8706 e 87.11 da Tabela de Incidência 
do IPI (Tipi). [...] Art. 23. O disposto 
nesta Instrução Normativa não se 
aplica: I - às pessoas jurídicas optan-
tes do Sistema Integrado de Paga-
mento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); II - a es-
tabelecimento equiparado a indus-
trial, salvo quando se tratar de esta-
belecimento comercial equiparado a 
industrial pela legislação do IPI, na 
operação a que se refere o art. 4º. 
 
Desta forma, tanto o art. 5°, da Lei nº 
9.826 de 1999, quanto o art. 29, da Lei 
n. 10.637 de 2002, são claros ao apon-
tar como beneficiário da suspensão 
do mencionado imposto apenas o es-
tabelecimento industrial, sem esten-
der ao equiparado, de modo que o art. 
23, da Instrução Normativa da SRF n° 
296 de 2003 não limitou o pretendido 
direito, mas apenas explicitou aquilo 
que a lei e o sistema já haviam deter-
minado.  
 
REsp. nº 1.587.197. 

 

 

 

 

 

Evolução patrimonial demonstrada 
por documentos somente é conside-
rada regular quando o contribuinte 
recolhe o IR devido 

■A 8ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região (TRF1) por unanimidade 
deu provimento à apelação da União 
contra sentença que julgou procedente 
os embargos, entendendo justificado o 
acréscimo patrimonial de um contribu-
inte que não declarou as operações fi-
nanceira que basearam a conclusão do 
perito judicial no tempo certo nem reco-

lheu imposto de renda devido. 

Segundo o relator, juiz federal con-
vocado Luciano Mendonça Fontoura, 
o Juízo concluiu pela regularidade da 
evolução patrimonial diante das no-
tas de corretagem apresentadas pelo 
embargante, que demonstrariam ga-
nhos financeiros suficientes para 
justificar a evolução do conjunto de 
bens. No entanto, referidas opera-
ções não foram declaradas no tempo 
oportuno, “muito menos se tem notí-
cia do recolhimento do imposto de-
vido no mês seguinte à venda das 
ações, conforme exigência do art. 40, 
§4º da Lei 7713 de 1988”. 

Dessa maneira, sustentou o magis-
trado, embora a documentação jun-
tada aos autos explique a evolução 
patrimonial do indivíduo, "não possui 
relevância jurídica para desnaturar o 
lançamento contra si efetivado, vez 
que operações consideradas pelo 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1587197
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perito não foram declaradas ao fisco, 
fazendo incidir, na hipótese, o dis-
posto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713 de 
1988. 

Ao concluir, o relator sustentou que 
o acréscimo patrimonial está carac-
terizado, tendo ocorrido por meio de 
operações não declaradas. Assim, 
acaso tivesse recolhido o imposto de 
renda devido, mensalmente, após o 
encerramento de cada operação, de-
clarando o resultado anualmente ao 
fisco, nenhuma irregularidade se ca-
racterizaria. Entretanto, ao não de-
clarar as operações, deixando, por 
conseguinte, de recolher o imposto 
devido em cada uma delas, tornou o 
acréscimo injustificável para fins tri-
butários. 

Assim, o Colegiado, por unanimidade, 
deu provimento à apelação da União, 
nos termos do voto do relator. 

Processo nº 0052449-45.2002.4.01.3800. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imunidade tributária recíproca - So-
ciedades de economia mista e em-
presas públicas 
 
■O Supremo Tribunal Federal (STF) em 
julgamento de ação cível originária en-
tendeu que para a extensão da imuni-
dade tributária recíproca da Fazenda Pú-
blica a sociedades de economia mista e 
empresas públicas, é necessário preen-
cher 3 (três) requisitos:  
 
(i) a prestação de um serviço público;  
 
(ii) a ausência do intuito de lucro e  
 
(iii) a atuação em regime de exclusi-
vidade, ou seja, sem concorrência. No 
caso, os documentos acostados 
comprovam que, em relação à Com-
panhia de Saneamento de Sergipe – 
DESO, os requisitos foram atendidos. 
Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por unanimidade, julgou 
procedente o pedido para reconhecer 
a imunidade recíproca à DESO, en-
quanto mantidos os requisitos. 
 
ACO nº 3410. 
 

 
 
 


