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S O B R E  A Z E V E D O  S E T T E  A D V O G A D O S
Fundado em 1967, temos uma equipe líder no mercado, formada por mais de 500 profissionais,
entre sócios, advogados e staff, provenientes das principais instituições de ensino do Brasil e
exterior e fluências em diversos idiomas, que atuam de forma integrada nos seis escritórios
Azevedo Sette nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Recife e São
Paulo. Nós contamos ainda, com o apoio de uma ampla rede de correspondentes e de parceiros
na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.

Ao longo de cinco décadas, consolidamos uma experiência única no atendimento a empresas
nacionais e multinacionais, instituições financeiras, investidores e fundos de investimento.
Contamos com cerca de 1.400 clientes ativos mensais, atuantes em mais de 60 diferentes
segmentos representativos, da indústria ao setor de serviços e comércio, passando pelo poder
público, investidores privados e seus financiadores.
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Janeiro, 2021

Atentos a relevância das questões levadas ao contencioso tributário e de forma a auxiliar os
clientes e contribuintes na tomada de decisões estratégicas em seus negócios, o Azevedo Sette
Advogados acredita que a disponibilização periódica, de forma catalogada e simplificada, das
principais matérias alvo de julgamentos representará valiosa base de dados para consulta e
reflexão. 

Assim, desde 2016, a equipe Tributária Azevedo Sette elabora este material, com a reunião e
seleção de relevantes discussões concernentes ao Direito Tributário através das decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores, bem como pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
compilação divulgada semestralmente.

O  relatório é dividido conforme os Tribunais (STF, STJ e CARF), havendo subdivisões de acordo com
os órgãos julgadores e os temas respectivos. Iniciamos a apresentação com os julgados do
Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões que reconheceram a repercussão geral de
determinados temas tributários. Em seguida, encontram-se as decisões do Superior Tribunal de
Justiça, também abarcando os julgamentos que submeteram questões relevantes a sistemática dos
recursos repetitivos. E por último, temos os julgados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. 

Estamos  à  disposição para esclarecer dúvidas sobre os temas aqui apresentados. 

Equipe Tributária Azevedo Sette Advogados

S O B R E  O  R E L A T Ó R I O
D E C I S Õ E S  R E L E V A N T E S

Escritório de Belo Horizonte Escritório de de São Paulo

2º Semestre de 2020
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RECURSOS SEM REPERCUSSÃO GERAL

1. PIS E COFINS

a) Não incidência de PIS e COFINS sobre as vendas
de automóveis novos e de autopeças da Zona
Franca de Manaus (ZFM).
Processo: ADI nº 4.254
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Cármen Lúcia
Data de julgamento: 24/08/2020
Data da publicação: 17/09/2020
Resultado: Por unanimidade, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a
inconstitucionalidade dos incs. III e V do § 1º do art. 65
da Lei n. 11.196, de 21.11.2005.

b) Inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei
9.718/1998, acrescentados pela Lei 11.727/2008,
que autorizam o Poder Executivo a fixar e alterar
coeficientes para redução das alíquotas incidentes
sobre a receita bruta auferida na venda de álcool.
Processo: ADI nº 5.277
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 10/12/2020
Data da publicação: 11/09/2020
Resultado: Por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para dar
interpretação conforme a Constituição Federal aos §§ 8º
e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº
11.727/08, estabelecendo que as normas editadas pelo
Poder Executivo com base nesses parágrafos devem
observar a anterioridade nonagesimal prevista no art.
150, III, c, do texto constitucional, nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
improcedente o pedido.

2. IR

a) Isenção do Imposto de Renda (IR) incidente
sobre o lucro e dividendos da empresa distribuídos
a sócios residentes ou domiciliados no exterior.
Processo: RE nº 460.320
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Gilmar Mendes
Data de julgamento: 18/08/2020
Data da publicação: 06/10/2020
Resultado: por unanimidade, julgou prejudicado o
recurso extraordinário interposto pela Volvo do Brasil
Veículos LTDA. e outros. Na sequência, em razão de
empate na votação e nos termos do art. 146 do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o
Tribunal negou provimento ao recurso extraordinário
da União. Votaram pela negativa de provimento do
recurso extraordinário os Ministros Dias Toffoli
(Presidente e Redator para o acórdão), Marco Aurélio,
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber.
Os Ministros Gilmar Mendes (Relator), Edson Fachin,
Roberto Barroso e Celso de Mello davam provimento
ao recurso extraordinário da União Federal, para
afastar a concessão da isenção de imposto de renda
retido na fonte para os não residentes conferida pelo
acórdão recorrido e julgavam improcedente a
presente ação declaratória. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou o Relator com ressalvas.
Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual
de 26.6.2020.

Esclarecimento: Prevaleceu o entendimento do
ministro Dias Toffoli no sentido de que discussões
sobre conflito normativo entre tratados internacionais
em matéria tributária e legislações internas possuem
cunho infraconstitucional e, por isso, não devem ser
apreciados pelo STF. Nesse sentido, prevalece o
entendimento do STJ, que é quem deve dar a última
palavra sobre a aplicabilidade e interpretação das
referidas convenções. O STJ, por sua vez, por maioria,
reconheceu o direito à isenção no caso concreto,
aplicando o princípio da vedação ao tratamento
tributário discriminatório, nos termos do artigo 24 da
convenção internacional. 

3. ATOS DA FAZENDA PÚBLICA

a) Averbação pré executória, possibilidade de
averbação, sem a indisponibilidade dos bens.
Processo: ADIs nºs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925,
5.931 e 5.932.
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 09/12/2020
Data da publicação: 09/12/2020
Resultado: O Tribunal, nos termos do voto médio do
Ministro Roberto Barroso (Redator para o acórdão),
julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta, para considerar constitucional o inciso
I do § 3º do art. 20-B da Lei nº 10.522/2002, na
redação dada pela Lei nº 13.606/2018, e
inconstitucional a parte final do inciso II do § 3º do 
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mesmo art. 20-B, onde se lê "tornando-os indisponíveis”.
Dessa forma, a Fazenda poderá realizar a averbação
pré-executória, mas não poderá tornar os bens
indisponíveis.

TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL

1. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS/PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 72 – Inclusão do salário-maternidade na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária
incidente sobre a remuneração
Processo: RE nº 576.967
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Roberto Barroso
Data de julgamento: 05/08/2020
Data da publicação: 21/10/2020
Resultado: Por unanimidade, apreciando o tema 391
da repercussão geral, foi negado provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator. 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO -
MATERNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL. 1. Recurso extraordinário interposto em face
de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 2.
O salário-maternidade é prestação previdenciária paga
pela Previdência Social à segurada durante os cento e
vinte dias em que permanece afastada do trabalho em
decorrência da licença-maternidade. Configura,
portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não
se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de
retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-
maternidade não se amolda ao conceito de folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como
consequência, não pode compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador, não
encontrando fundamento no art. 195, I, a, da
Constituição. Qualquer incidência não prevista no
referido dispositivo constitucional configura fonte de
custeio alternativa, devendo estar prevista em lei
complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade
formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º,
da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as
disposições constitucionais são legitimadoras de um 

tratamento diferenciado às mulheres desde que a
norma instituidora amplie direitos fundamentais e
atenda ao princípio da proporcionalidade na
compensação das diferenças. No entanto, no
presente caso, as normas impugnadas, ao imporem
tributação que incide somente quando a
trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à
contratação de mulheres, por questões
exclusivamente biológicas, uma vez que torna a
maternidade um ônus. Tal discriminação não
encontra amparo na Constituição, que, ao contrário,
estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem
como a proteção à maternidade, à família e à inclusão
da mulher no mercado de trabalho.
Inconstitucionalidade material dos referidos
dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar, incidentalmente,
a inconstitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista
no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º,
da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte
tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade”.

Resultado: Por maioria, deu provimento ao recurso
extraordinário, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário maternidade, prevista
no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do
seu §9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-
maternidade", nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente), que negavam provimento ao recurso.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
inconstitucional a incidência da contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade".

b) Tema 985 – Natureza jurídica do terço
constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Processo: RE nº 1.072.485
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 31/08/2020
Data da publicação: 02/10/2020
Ementa: FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO 
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SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de
contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço
constitucional de férias gozadas.

Resultado: Por maioria, deu parcial provimento ao
recurso extraordinário interposto pela União,
assentando a incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Edson Fachin.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias".

c) Tema 696 – Validade da destinação de recursos
advindos da contribuição para o custeio do serviço
de iluminação pública também ao melhoramento
e à expansão da rede.
Processo: RE nº 666.404
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 18/08/2020
Data da publicação: 04/09/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA
REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição
Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002,
dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para
o custeio do serviço de iluminação pública, observado o
disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não
pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação
pública apenas às despesas de sua execução e
manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o
legislador municipal pudesse instituir a referida
contribuição de acordo com a necessidade e interesse
local, conforme disposto no art. 30, I e III, da
Constituição Federal. 3. A iluminação pública é
indispensável à segurança e bem estar da população
local. Portanto, limitar a destinação dos recursos
arrecadados com a contribuição ora em análise às
despesas com a execução e manutenção significaria
restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal
dispõe para prestar adequadamente o serviço público.
4. Diante da complexidade e da dinâmica característica
do serviço de iluminação pública, é legítimo que a
contribuição destinada ao seu custeio inclua também as
despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender
as novas demandas oriundas do crescimento urbano, 

bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às
necessidades da população local. 5. Recurso
Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a
seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional
a aplicação dos recursos arrecadados por meio de
contribuição para o custeio da iluminação pública na
expansão e aprimoramento da rede".

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
constitucional a aplicação dos recursos arrecadados
por meio de contribuição para o custeio da
iluminação pública na expansão e aprimoramento da
rede".

d) Tema 846 – Constitucionalidade da
manutenção de contribuição social após
atingida a finalidade que motivou a sua
instituição (LC nº 110/2001).
Processo: RE nº 878.313
Relator: Min. Marco Aurélio
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 18/08/2020
Data da publicação: 05/09/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI
COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001.
PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI
INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º da Lei
Complementar 110/2001 é uma contribuição social
geral, conforme já devidamente pacificado no
julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua
instituição foi a necessidade de complementação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante
da determinação desta SUPREMA CORTE de
recomposição das perdas sofridas pelos expurgos
inflacionários em razão dos planos econômicos
denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no
julgamento do RE 226.855. 2. O propósito da
contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se
devidamente vinculada, não se confunde com os
motivos determinantes de sua instituição. 3. O
objetivo da contribuição estampada na Lei
Complementar 110/2001 não é exclusivamente a
recomposição financeira das perdas das contas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em
face dos expurgos inflacionários decorrentes dos
planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001
determinou que as receitas arrecadadas deverão ser
incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (art. 3º, § 1º), bem como autorizou que
tais receitas fossem utilizadas para fins de
complementar a atualização monetária resultante da
aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis
inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e 
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de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento,
sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente,
no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de
fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art.
4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar
110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais
referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003
assegurarão destinação integral ao FGTS de valor
equivalente à arrecadação das contribuições de que
tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar ). 6. Ao
estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas
das contribuições ali estabelecidas terão destinação
integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004,
tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins
diversos, desde que igualmente voltados à preservação
dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que
indiretamente. 7. Portanto, subsistem outras
destinações a serem conferidas à contribuição social ora
impugnada, igualmente válidas, desde que estejam
diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do
FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Tese de repercussão geral: "É constitucional
a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo
em vista a persistência do objeto para a qual foi
instituída".

Resultado: Por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos
os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Rosa
Weber e Roberto Barroso. 

2. IPI

a) Tema 906 – Violação ao princípio da isonomia
(art. 150, II, da Constituição Federal) ante a
incidência de IPI no momento do desembaraço
aduaneiro de produto industrializado, assim como
na sua saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno.
Processos: RE nº 946.648
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 28/08/2020
Data da publicação: 16/11/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENS
IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO 

ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A
sistemática legal de tributação dos bens importados
pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é
compatível com a Constituição. 2. Recurso
Extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema
906 da repercussão geral: "É constitucional a
incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado
interno".

Resultado: Por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos dos respectivos
votos, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator),
Edson Fachin, Rosa Weber e Roberto Barroso, que
davam provimento ao recurso.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI no desembaraço
aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no
mercado interno".

b) Tema 324 – Reserva de lei complementar para
estabelecimento de valores pré-fixados para o
cálculo do IPI.
Processo: RE nº 602.917
Relatora: Min. Rosa Weber
Data de julgamento: 29/06/2020
Data de julgamento: 16/09/2020
Data da publicação: 21/10/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-
FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI
COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI
ORDINÁRIA 7.798/1989. 1. O Imposto sobre Produtos
Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da
Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de
competência da União e incide sobre o produto que
tenha sido submetido a qualquer operação que lhe
modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe 
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para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 2. O
artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei
complementar definir normas gerais acerca da definição
de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988
como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo
que a base de cálculo do imposto é o valor da operação
de que decorre a saída da mercadoria. 3. A Lei
7.798/1989, objeto de conversão da Medida Provisória
69, de 19 de junho de 1989, trouxe em seu artigo 3º que
o Poder Executivo poderá estabelecer classes de valores
a serem pagos a título de IPI, para determinadas
bebidas e alimentos. 4. As chamadas “pautas fiscais”
estabelecem valores de referência para a base de
cálculo do imposto e têm como escopo facilitar a
tributação e evitar a evasão fiscal. O Fisco utiliza valores
pré-fixados para enquadramento do produto, buscando
eliminar a possibilidade de manipulação dos preços da
operação. 5. Tal mecanismo, enfim, facilita a fiscalização
tributária e evita a sonegação fiscal. 6. A reserva legal no
âmbito do direito tributário significa que todos os
aspectos da regra matriz da hipótese de incidência
tributária, seja os elementos antecedentes da norma
(material, temporal e espacial), seja os consequentes
(quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente
regulados por lei em sentido estrito. 7. Entretanto, tanto
a doutrina tributária mais moderna, quanto esta CORTE
SUPREMA, vêm empregando ideia mais flexível do
princípio da legalidade tributária, permitindo, por vezes,
o complemento de determinado aspecto da obrigação
tributária mediante ato infralegal, desde que a lei trace
limites à regulamentação pelo Executivo. 8. Quanto ao
tema, veja-se trecho do voto do ilustre Min. DIAS
TOFFOLI nos autos do RE 838.284 que, julgado sob o
rito da repercussão geral (Tema 829), fixou a tese de
que Não viola a legalidade tributária a lei que,
prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo
infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável
com os custos da atuação estatal, valor esse que não
pode ser atualizado por ato do próprio conselho de
fiscalização em percentual superior aos índices de
correção monetária legalmente previstos . 9. A Lei
7.798/1989 tratou apenas de regulamentar o que já
estava disposto no CTN, conceituando, portanto, o que
seria valor da operação para fins de definição da base
de cálculo do IPI. A legislação aplicável ao IPI cuidou de
trazer todos os aspectos da regra matriz de incidência 

tributária, de forma que ao Poder Executivo foi
delegada apenas a possibilidade de esmiuçar o
conceito de valor da operação para fins de se
determinar o valor de IPI a ser pago. 10. Não houve
qualquer alteração da base de cálculo; apenas se
instituiu uma técnica de tributação que leva em
consideração o próprio valor da operação
comumente verificada no mercado, em respeito,
portanto, ao que determina o CTN. 11. Do mesmo
modo, não há falar em usurpação do arquétipo
constitucional e legal que regulamenta a matéria.
Confirma esse entendimento o disposto no artigo 1º
da Lei 8.218/1991, que, ao delegar ao Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento a possibilidade de
alterar os valores do IPI, impôs que a alteração deve
se dar até o limite que corresponder ao que resultaria
da aplicação da alíquota a que o produto estiver
sujeito na TIPI sobre o valor tributável. 12. Assim, a
instituição de classes de valores utiliza como
parâmetro o preço convencional do produto (valor
médio costumeiramente cobrado). Logo, é evidente
que o preço do produto não perdeu seu caráter
essencial na definição do valor a ser cobrado, o que
demonstra a compatibilização da Lei 7.798/1989 com
a sistemática do CTN. 13. Recurso extraordinário a
que se dá provimento, para julgar improcedente o
pedido inicial. Tese de repercussão geral: “É
constitucional o artigo 3º da Lei 7.798/1989, que
estabelece valores pré-fixados para o IPI".

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional o artigo 3º da Lei 7.798/1989, que
estabelece valores pré-fixados para o IPI”.

3. RETENÇÕES

a) Tema 1042 – Condicionamento do despacho
aduaneiro de bens importados ao pagamento de
diferenças apuradas por arbitramento da
autoridade fiscal.
Processo: RE nº 1.090.591
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 16/09/2020
Data da publicação: 05/10/2020
Ementa: TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA –
DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO –
DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge 
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compatível com a Constituição Federal o
condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem
importado, ao pagamento de diferença tributária
apurada por arbitramento da autoridade fiscal.

Resultado: Por unanimidade, conheceu do recurso
extraordinário e deu-lhe provimento para, reformando o
acórdão impugnado, assentar compatível, com a Lei
Maior, o condicionamento do desembaraço aduaneiro
de mercadoria importada ao pagamento de diferença
de tributo e multa decorrente de arbitramento
implementado pela autoridade fiscal, invertidos os ônus
de sucumbência, nos termos do voto do Relator.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional vincular o despacho aduaneiro ao
recolhimento de diferença tributária apurada mediante
arbitramento da autoridade fiscal”.

4. PIS E COFINS

a) Tema 1047 – Constitucionalidade da majoração,
em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-
Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei
nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei nº
12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento
integral dos créditos oriundos do pagamento da
exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº
10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015.
Processo: RE nº 1.178.310
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 16/09/2020
Data da publicação: 05/10/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
COFINSIMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM
UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL
DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO
TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA
LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema
1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É
constitucional o adicional de alíquota da Cofins-
Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº
10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do
crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no 

artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o
princípio constitucional da não cumulatividade.

Resultado: Por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator), Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que
conheciam do recurso extraordinário e davam-lhe
parcial provimento.

Fixaram-se as seguintes teses de repercussão geral:
“I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-
Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº
10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do
crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no
artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o
princípio constitucional da não cumulatividade”.

b) Tema 1050 - Vedação imposta às pessoas
jurídicas optantes do Simples Nacional de
usufruir o benefício de alíquota zero incidente
sobre o PIS e a COFINS no regime de tributação
monofásica.
Processo: RE nº 1.199.021
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 08/09/2020
Data da publicação: 26/10/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO – SIMPLES NACIONAL –
BENEFÍCIO FISCAL – PIS - – COFINS – REGIME
MONOFÁSICO – ALÍQUOTA ZERO – RESTRIÇÃO – LEI
Nº 10.147/2000 – CONSTITUCIONALIDADE. É
constitucional a restrição, imposta a empresa optante
pelo Simples Nacional, ao benefício fiscal de alíquota
zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº
10.147/2000, tendo em conta o regime próprio ao
qual submetida – considerações.

Resultado: Por unanimidade, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, assentando a
constitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º
da Lei nº 10.147/2000, nos termos do voto do Relator.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional a restrição, imposta a empresa optante 
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pelo Simples Nacional, ao benefício fiscal de alíquota
zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº
10.147/2000, tendo em conta o regime próprio ao qual
submetida”.

c) Tema 707 – Validade da restrição do direito a
créditos da contribuição ao PIS apenas quanto aos
bens, serviços, custos e despesas relacionados a
negócios jurídicos contratados com pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil.
Processo: RE nº 698.531
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 14/08/2020
Ementa: PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO
COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR –
CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003.
Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da
Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da
contribuição para o Programa de Integração Social, no
regime não cumulativo, em relação a operações com
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Revela-
se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei nº
10.637/2003, no que veda o creditamento da
contribuição para o Programa de Integração Social, no
regime não cumulativo, em relação às operações com
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”.

d) Tema 337 – Majoração da alíquota de
contribuição para o PIS mediante medida
provisória.
Processo: RE nº 607.642
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 09/11/2020
Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Direito Tributário. Artigo 195, § 12, da CF. MP nº 66/02.
Artigo 246 da CF. Lei nº 10.637/02. PIS/PASEP. Não
cumulatividade das contribuições incidentes sobre o
faturamento. Conteúdo mínimo. Observância. Empresas
prestadoras de serviços. Manutenção das empresas
prestadoras de serviços tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa.
Critério de discrímen com empresas que apuram o IRPJ
com base no lucro real. Isonomia. Ausência de afronta.
Vedação de créditos com gastos de mão de obra.
Respaldo na técnica da não cumulatividade. Exclusão da 

norma geral de receitas da prestação de serviços.
Finalidade almejada. Imperfeições legislativas.
Ausência de racionalidade e coerência do legislador
na definição das atividades sujeitas à não
cumulatividade. Ausência de coerência em relação a
contribuintes sujeitos aos mesmos encadeamentos
econômicos na prestação de serviços. Invalidade da
norma. Ausência de evidência. Processo de
inconstitucionalização. Momento da conversão.
Impossibilidade de precisão. Técnica de controle de
constitucionalidade do “’apelo ao legislador’ por ‘falta
de evidência’ da ofensa constitucional”. 1. As medidas
provisórias que originaram as Leis nºs 10.637/02 e
10.833/03 não vieram regulamentar uma emenda
constitucional específica, mas tão somente instituir
nova disciplina tributária envolvendo contribuições
que já eram cobradas anteriormente. 2. A norma
constitucional que cuidou da contribuição não
cumulativa (art. 195, § 12, da Constituição) foi
introduzida pela Emenda Constitucional nº 42/2003.
O art. 246 da Constituição foi objeto da Emenda
Constitucional nº 32/2001 e só a regulamentação das
emendas constitucionais promulgadas entre 1º de
janeiro de 1995 a 12 de setembro de 2001, data da
publicação da Emenda Constitucional nº 32, é que
não pode ser efetivada por medidas provisórias. 3.
No momento em que surgiu a não cumulatividade do
PIS/Cofins, não havia nenhum indicativo
constitucional quanto ao perfil e à amplitude do
mecanismo. 4. Com a edição da Emenda
Constitucional nº 42/03, a não cumulatividade das
contribuições incidentes sobre o faturamento ou a
receita não pôde mais ser interpretada
exclusivamente pelas prescrições das leis ordinárias.
É de se extrair um conteúdo semântico mínimo da
expressão “não cumulatividade”, o qual deve pautar o
legislador ordinário, na esteira da jurisprudência da
Corte. Precedentes. 5. O § 12 do art. 195 da
Constituição autoriza a coexistência dos regimes
cumulativo e não cumulativo. Ao cuidar da matéria
quanto ao PIS/Cofins, o texto constitucional referiu
apenas que a lei definirá os setores de atividade
econômica para os quais as contribuições serão não
cumulativas, deixando de registrar a fórmula que
serviria de ponto de partida à interpretação do
regime. Diferentemente do IPI e dos ICMS, não há no
texto constitucional a escolha dessa ou daquela
técnica de incidência da não cumulatividade das
contribuições sobre o faturamento ou a receita. 6. Ao 
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exercer a opção pela coexistência da cumulatividade e
da não cumulatividade, o legislador deve ser coerente e
racional, observando o princípio da isonomia, a fim de
não gerar desequilíbrios concorrenciais e
discriminações arbitrárias ou injustificadas. A
racionalidade é pressuposto do ordenamento positivo e
de sua interpretação, conforme sedimentado na
jurisprudência da Corte. 7. Diante de contribuições cuja
materialidade é a receita ou o faturamento, a não
cumulatividade dessas contribuições deve ser vista
como técnica voltada a afastar o “efeito cascata” na
atividade econômica, considerada a receita ou o
faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes
tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial
dos bens ou dos serviços. 8. Os objetivos propalados na
exposição de motivos das Leis nºs 10.637/02 e
10.833/03 de harmonização, de neutralidade tributária e
de correção dos desequilíbrios na concorrência devem
direcionar o legislador no processo gradual de inserção
da cobrança não cumulativa para todos os contribuintes
de um setor econômico, mediante a graduação das
bases de cálculo e das alíquotas (art. 195, § 9º CF), de
modo a não acentuar ainda mais as distorções geradas
pela cumulatividade. 9. O modelo legal, em sua feição
original, abstratamente considerado, embora complexo
e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções
(crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens
admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o
conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser
extraído do art. 195, § 12, da Constituição. 10. O § 9º do
art. 195, ao autorizar alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas em razão de determinados critérios
(atividade econômica, utilização intensiva de mão de
obra, porte da empresa ou condição estrutural do
mercado de trabalho), não exime o legislador de
observar os princípios constitucionais gerais,
notadamente a igualdade. 11. A manutenção das
pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro
presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa (Lei
nº 9.718/98) e a inclusão automática daquelas obrigadas
a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não
cumulatividade, por si sós, não afrontam a isonomia ou
mesmo a capacidade contributiva. 12. A não
cumulatividade do PIS/Cofins, por si só, é incapaz de
autorizar, a favor do contribuinte, crédito que decorra
de gasto com mão de obra paga a pessoa física. Isso
porque o valor recebido pela pessoa física em razão de
sua mão de obra não é onerado com PIS/Cofins. 13. As 

Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, com as redações
originais, adotaram a sistemática de regular a não
cumulatividade como norma geral (art. 1º), incluindo
todos os setores da atividade econômica no novo
regime de apuração do PIS/Cofins. Em seguida, nos
arts. 8º e 10, respectivamente, as referidas leis
trouxeram uma norma especial excludente.  14.
Longe de atingir as finalidades almejadas, as
sucessivas alterações legislativas acabaram por
acentuar as imperfeições e a ausência de
racionalidade na seleção das atividades econômicas
do setor de prestação de serviços que comporiam a
não cumulatividade (norma geral) e a cumulatividade
(norma especial excludente), como determina o art.
195, § 12, da Constituição. A sistemática legal, que
originariamente foi pensada com o objetivo de
eliminar a possibilidade de ocorrência do efeito
cascata, na atualidade, se insere muito mais no
contexto de mera política de concessão de benefícios
fiscais de redução dos montantes mensais a serem
recolhidos. 15. No estágio jurídico atual, não há como
afirmar, de forma peremptória, que as desonerações
de diversas atividades do setor de serviços não se
fizeram à custa de um brutal aumento da carga
tributária de contribuintes sujeitos aos mesmos
encadeamentos econômicos na prestação de
serviços. 16. Não é razoável declarar a
inconstitucionalidade da legislação por conta das
imperfeições sistêmicas e fazer com que tudo retorne
para o regime cumulativo. Nem é sensato permitir
que o Poder Judiciário diga que todo o setor de
prestação de serviço deva, necessariamente, ficar
submetido ao regime cumulativo. Também não é
correto declarar uma inconstitucionalidade em menor
extensão para atingir apenas determinados
contribuintes. Afinal, o sistema tributário é traçado
para ser universal. 17. Dadas a ausência de
elementos que possam corroborar e evidenciar que o
legislador, no momento da elaboração da lei, estaria
em condições de identificar o estado de
inconstitucionalidade e a dificuldade de se precisar o
momento exato em que teria se implementado a
conversão do estado de inconstitucionalidade em
uma situação de invalidade, é de se adotar, para o
caso concreto, a técnica de controle de
constitucionalidade do “apelo ao legislador por falta
de evidência de ofensa constitucional”. 18. Embora a
Lei nº 10.637/02, em seu estágio atual, não satisfaça a 
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justiça e a neutralidade desejadas pelo legislador, a
sistemática legal da não cumulatividade tem grande
relevância na prevenção dos desequilíbrios da
concorrência (art. 146-A, CF) e na modernização do
sistema tributário brasileiro, devendo ser mantida, no
momento, a validade do art. 8º da Lei nº 10.637/02, bem
como do art. 15, V, da Lei nº 10.833/03, devido à falta de
evidência de uma conduta censurável do legislador. 19.
É necessário advertir o legislador ordinário de que as
Leis nºs 10.637/02 e 10.833/04, inicialmente
constitucionais, estão em processo de
inconstitucionalização, decorrente, em linhas gerais, da
ausência de coerência e de critérios racionais e
razoáveis das alterações legislativas que se sucederam
no tocante à escolha das atividades e das receitas
atinentes ao setor de prestação de serviços que se
submeteriam ao regime cumulativo da Lei nº 9.718/98
(em contraposição àquelas que se manteriam na não
cumulatividade). 20. Negado provimento ao recurso
extraordinário.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Não
obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em
processo de inconstitucionalização, é ainda
constitucional o modelo legal de coexistência dos
regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do
PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços”.

e) Tema 228 – Restituição de valores recolhidos a
maior a título de PIS e COFINS mediante o regime
de substituição tributária.
Processo: RE nº 596.832
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 04/11/2020
Ementa: PIS E COFINS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA –
ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECOLHIMENTO A MAIOR – DEVOLUÇÃO. É devida a
restituição da diferença das contribuições para o
Programa de Integração Social – PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins pagas a
mais, no regime de substituição tributária, se a base de
cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É devida
a restituição da diferença das contribuições para o
Programa de Integração Social - PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas 

a mais, no regime de substituição tributária, se a base
de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida”.

f) Tema 244 – Limitação temporal para o
aproveitamento de créditos de PIS E COFINS.
Processo: RE nº 599.316
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 19/10/2020
Ementa: PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO –
CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.865/2004.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da
não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31,
cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o
creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Surge
inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da
Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.

g) Tema 179 – Compensação de créditos
calculados com base nos valores dos bens e
mercadorias em estoque, no momento da
transição da sistemática cumulativa para a não-
cumulativa da contribuição para o PIS e da
COFINS.
Processo: RE nº 587.108
Relator: Min. Edson Fachin
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 02/10/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE.
DIREITO A CREDITAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE O
FATURAMENTO. PIS. COFINS. REGIMES CUMULATIVO
E NÃOCUMULATIVO. TRANSIÇÃO. 1. Fixação de tese
de julgamento ao Tema 179 da sistemática da
repercussão geral: “Em relação às contribuições ao
PIS/COFINS, não viola o princípio da não-
cumulatividade a impossibilidade de creditamento de
despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os
créditos são presumidos e o direito ao desconto 
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somente surge com as despesas incorridas em
momento posterior ao início da vigência do regime não-
cumulativo.” 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se
no mérito das políticas fiscais para equiparar
contribuintes por meio da uniformização de alíquotas,
com base no princípio da isonomia, haja vista que não
dispõe tipicamente de função legislativa. Precedentes. 3.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Em
relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o
princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de
creditamento de despesas ocorridas no sistema
cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito
ao desconto somente surge com as despesas incorridas
em momento posterior ao início da vigência do regime
não-cumulativo”.

h) Tema 34 – Ampliação da base de cálculo e
majoração da alíquota da COFINS pela Lei nº
10.833/2003, resultante da conversão da Medida
Provisória nº 135/2003.
Processo: RE nº 570.122
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 02/09/2020
Data da publicação: 07/12/2020
Ementa: COFINS . NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003.
LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
NÃO-CONFISCO. 1. Não há impedimento da Medida
Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à
COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da
Constituição. 2. A majoração da alíquota de 3% para
7,6%, para as empresas optantes pela tributação
considerado o lucro real foi realizada juntamente com a
instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito
ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº
10.833). 3. É constitucional a previsão em lei ordinária
que introduz a sistemática da não-cumulatividade a
COFINS dado que observa os princípios da legalidade,
isonomia, capacidade contributiva global e nãoconfisco.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a
sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que
observa os princípios da legalidade, isonomia,
capacidade contributiva global e não-confisco”.

i) Tema 744 – Constitucionalidade do art. 8º, § 9º,
I e II, da Lei 10.865/2004, que estabeleceu
alíquotas da Contribuição ao PIS-Importação e
da COFINS-Importação mais elevadas para as
importadoras de autopeças que não sejam
fabricantes de máquinas e veículos.
Processo: RE nº 633.345
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 04/11/2020
Data da publicação: 24/11/2020
Ementa: PIS – COFINS – IMPORTAÇÃO – AUTOPEÇAS
– PESSOA JURÍDICA NÃO FABRICANTE DE MÁQUINAS
E VEÍCULOS – ALÍQUOTAS – LEI Nº 10.865/2004. É
compatível, com a Constituição Federal, o § 9º do
artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, a estabelecer
alíquotas maiores da Contribuição ao PIS e à Cofins,
considerada empresa importadora de autopeças não
fabricante de máquinas e veículos.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional o § 9º do artigo 8º da Lei nº
10.865/2004, a estabelecer alíquotas maiores, quanto
à Contribuição ao PIS e à Cofins, consideradas
empresas importadoras de autopeças não
fabricantes de máquinas e veículos”.

5. ITBI

a) Tema 796 – Alcance da imunidade tributária
do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da
Constituição, sobre imóveis incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor
total desses bens excederem o limite do capital
social a ser integralizado.
Processo: RE nº 796.376
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 05/08/2020
Data da publicação: 25/08/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI.
IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA
CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO
CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de
1988 imunizou a integralização do capital por meio de
bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do 
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bem dado em pagamento do capital subscrito pelo
sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A
norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou
direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas
exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que
o sócio faz para integralização do capital social
subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens
imóveis que superar o capital subscrito a ser
integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso
Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796,
fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A
imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §
2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o
valor dos bens que exceder o limite do capital social a
ser integralizado".

Resultado: Por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos
os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin,
Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “A
imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §
2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o
valor dos bens que exceder o limite do capital social a
ser integralizado”.

6. ICMS

a) Tema 346 – Reserva de norma constitucional
para dispor sobre direito à compensação de
créditos do ICMS.
Processo: RE nº 601.967
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 18/08/2020
Data da publicação: 04/09/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME DE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL. DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. NÃO
INCIDÊNCIA DE ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NA
PRORROGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Constituição Federal
trouxe, no artigo 155, §2º, I, a previsão do princípio da
não-cumulatividade relativamente ao ICMS e, em seu
inciso XII, alínea c, determina que compete à lei 

complementar regulamentar o regime de
compensação do tributo. 2. Dessa forma, embora a
Constituição Federal tenha sido expressa sobre o
direito de os contribuintes compensarem créditos
decorrentes de ICMS, também conferiu às leis
complementares a disciplina da questão. 3. O
contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de
ICMS quando houver autorização da legislação
complementar. Logo, o diferimento da compensação
de créditos de ICMS de bens adquiridos para uso e
consumo do próprio estabelecimento não viola o
princípio da não cumulatividade. 4. O Princípio da
anterioridade nonagesimal (ou noventena) é exigível
apenas para as leis que instituem ou majoram
tributos. A incidência da norma não precisa observar
o prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação
que prorrogou o direito à compensação, nos termos
do artigo 150, III, alínea c, da Constituição. 5. Recurso
Extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul a que
se dá PROVIMENTO, para denegar a ordem. Fixadas
as seguintes teses de repercussão geral no Tema 346:
"(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art.
155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei
complementar que prorroga a compensação de
créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso
e consumo no próprio estabelecimento do
contribuinte; (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da
CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal
aplica-se somente para leis que instituem ou
majoram tributos, não incidindo relativamente às
normas que prorrogam a data de início da
compensação de crédito tributário".

Resultado: Por maioria, deu provimento ao recurso
extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, para
denegar a ordem, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "(i) Não
viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º,
incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar
que prorroga a compensação de créditos de ICMS
relativos a bens adquiridos para uso e consumo no
próprio estabelecimento do contribuinte; (ii)
Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio
da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para 
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leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo
relativamente às normas que prorrogam a data de início
da compensação de crédito tributário”.

b) Tema 475 – Extensão da imunidade relativa ao
ICMS para a comercialização de embalagens
fabricadas para produtos destinados à exportação.
Processo: RE nº 754.917
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 05/08/2020
Data da publicação: 06/10/2020
Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação.
Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações
no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de
cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos
créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as
imunidades constitucionais, se ateve às finalidades
constitucionais às quais estão vinculadas as
mencionadas regras. Nas operações de exportação, é
clara a orientação quanto à impossibilidade de, a
pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de
efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de
modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a
priori não abrangidos pela expressão literal do
enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade
das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X,
da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das
operações internas, pressupondo a incidência e
estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é
compensado: mediante a manutenção e o
aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso
houvesse imunidade para as operações internas, de
modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das
etapas anteriores à exportação, seria inútil e
despropositada a regra de manutenção e
aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-
se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do
Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão
Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a,
da CF não alcança operações ou prestações anteriores à
operação de exportação”.

Resultado: Por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: A
imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF
não alcança operações ou prestações anteriores à
operação de exportação”.

c) Tema 490 – Creditamento de ICMS incidente
em operação oriunda de outro ente federado
que concede, unilateralmente, benefício fiscal.
Processo: RE nº 628.075
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Edson Fachin
Data de julgamento: 28/08/2020
Data da publicação: 01/10/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO
PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO
CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO
DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno
proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo
Estado de destino, em razão de crédito fiscal
presumido concedido pelo Estado de origem sem
autorização do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio
constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da
repercussão geral).

Resultado: Por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário, por entender constitucional o
art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez
considerado que o estorno proporcional de crédito
de ICMS em razão de crédito fiscal presumido
concedido por outro Estado não viola o princípio
constitucional da não cumulatividade; conferiu à
decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do
Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados
todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já
constituídas; e, caso não tenha havido ainda
lançamentos tributários por parte do Estado de
destino, este só poderá proceder ao lançamento em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
presente decisão, nos termos do voto do Ministro
Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Edson Fachin (Relator), Marco Aurélio e
Roberto Barroso.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “O
estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado 
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pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal
presumido concedido pelo Estado de origem sem
autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não
cumulatividade”.

d) Tema 1012 – Controvérsia relativa à incidência
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS - na venda de automóveis
integrantes do ativo imobilizado de empresas
locadoras de veículos adquiridos diretamente das
montadoras, independentemente de a compra ter
ocorrido em prazo inferior a um ano.
Processo: RE nº 1.025.986
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 05/08/2020
Data da publicação: 10/09/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TEMA 1012
DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA DE
ICMS SOBRE A VENDA DE AUTOMÓVEIS, POR EMPRESAS
LOCADORAS DE VEÍCULOS, ANTES DE UM ANO DE SUA
AQUISIÇÃO DAS MONTADORAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo
155, § 2º, inciso XII, alínea “g, da Constituição Federal,
compete à lei complementar regulamentar a forma
como os Estados e o Distrito Federal deliberarão sobre
a instituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS. A LC 24/1975 efetiva o mandamento
constitucional e retrata o alcance dos convênios
celebrados pelos Estados e Distrito Federal,
formalizados pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária – CONFAZ. 2. É legítima a incidência do ICMS
sobre a operação de venda, realizada por locadora de
veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses
de aquisição da montadora, uma vez que, nessa
hipótese, os bens perdem a característica de ativo
imobilizado, passando a assumir o caráter de
mercadoria, nos termos do Decreto Estadual
29.831/2006, que tratou apenas de regulamentar
internamente as disposições aprovadas pelo Convênio
CONFAZ 64/2006. 3. Recurso Extraordinário a que se
NEGA PROVIMENTO, com a fixação da seguinte tese de
julgamento: “É constitucional a incidência do ICMS sobre
a operação de venda, realizada por locadora de veículos,
de automóvel com menos de 12 (doze) meses de
aquisição da montadora.”

Resultado: Por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
constitucional a incidência do ICMS sobre a operação
de venda, realizada por locadora de veículos, de
automóvel com menos de 12 (doze) meses de
aquisição da montadora”.

e) Tema 1052 - Possibilidade de creditamento de
ICMS cobrado em operação de entrada de
aparelhos celulares em empresa prestadora de
serviço de telefonia móvel, posteriormente
cedidos, mediante comodato, a clientes.
Processo: RE nº 1.141.756
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Marco Aurélio
Data de julgamento: 28/09/2020
Data da publicação: 10/11/2020
Ementa: ICMS – CREDITAMENTO – EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL –
APARELHO CELULAR – CESSÃO EM COMODATO –
POSSIBILIDADE. Observadas as balizas da Lei
Complementar nº 87/1996, é constitucional o
creditamento de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na
entrada, por prestadora de serviço de telefonia
móvel, considerado aparelho celular posteriormente
cedido, mediante comodato.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
“Observadas as balizas da Lei Complementar nº
87/1996, é constitucional o creditamento de Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por
prestadora de serviço de telefonia móvel,
considerado aparelho celular posteriormente cedido,
mediante comodato”.

7. ISS

a) Tema 379 – Imposto a incidir em operações
mistas realizadas por farmácias de
manipulação.
Processo: RE nº 605.552
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Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 05/08/2020
Data da publicação: 06/10/2020
Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão geral.
Direito Tributário. Incidência do ICMS ou do ISS.
Operações mistas. Critério objetivo. Definição de serviço
em lei complementar. Medicamentos produzidos por
manipulação de fórmulas, sob encomenda, para entrega
posterior ao adquirente, em caráter pessoal. Subitem
4.07 da lista anexa à LC nº 116/03. Sujeição ao ISS.
Distinção em relação aos medicamentos de prateleira,
ofertados ao público consumidor, os quais estão
sujeitos ao ICMS. 1. A Corte tradicionalmente resolve as
ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base em critério
objetivo: incide apenas o primeiro se o serviço está
definido por lei complementar como tributável por tal
imposto, ainda que sua prestação envolva a utilização
ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções
previstas na lei; ou incide apenas o segundo se a
operação de circulação de mercadorias envolver serviço
não definido por aquela lei complementar. 2. O critério
objetivo pode ser afastado se o legislador
complementar definir como tributáveis pelo ISS serviços
que, ontologicamente, não são serviços ou sempre que
o fornecimento de mercadorias seja de vulto
significativo e com efeito cumulativo. 3. À luz dessas
diretrizes, incide o ISS (subitem 4.07 da Lista anexa à LC
nº 116/06) sobre as operações realizadas por farmácias
de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento
de medicamentos encomendados para posterior
entrega ao fregueses, em caráter pessoal, para
consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de
prateleira ofertados ao público consumidor e
produzidos por farmácias de manipulação. 4. Fixação da
seguinte tese para o Tema nº 379 da Gestão por temas
de repercussão geral: “Incide ISS sobre as operações de
venda de medicamentos preparados por farmácias de
manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as
operações de venda de medicamentos por elas
ofertados aos consumidores em prateleira.” 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.

Resultado: Por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Gilmar
Mendes.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "Incide
ISS sobre as operações de venda de medicamentos
preparados por farmácias de manipulação sob
encomenda. Incide ICMS sobre as operações de
venda de medicamentos por elas ofertados aos
consumidores em prateleira". 

b) Tema 296 – Caráter taxativo da lista de
serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156,
III, da Constituição Federal.
Processo: RE nº 784.439
Relator: Min. Rosa Weber
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 29/06/2020
Data da publicação: 15/09/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156,
III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL
PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS
MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI
COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS
SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE
SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI
COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO
COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Recursos extraordinários interpostos contra
acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do
Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do
ISS sobre determinadas atividades realizadas por
instituição financeira. Processo selecionado, em
caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia
constitucional definida no Tema 296 da repercussão
geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é
inadmissível, porquanto as alegadas violações da
Constituição Federal não se referem ao decidido
neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo
Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de
suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal,
ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação
dos direitos fundamentais processuais ao
contraditório e à ampla defesa por não ter sido
realizada prova pericial requerida não tem pertinência
jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Alagoas decidiu que os documentos
juntados foram suficientes para a 
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valoração adequado dos fatos arguidos, bastante,
portanto, para a formação do convencimento judicial.
Entendimento contrário ao certificado no acórdão do
Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova
dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o
não cabimento de recurso extraordinário quando
necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão
recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer
respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com
exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007,
não tendo havido exame do tratamento constitucional
deste imposto da União. Ausente o prequestionamento
do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não
pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar
que compete à lei complementar definir os serviços
tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha
pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse
dúvida se determinada operação econômica seria
tributada como prestação de serviços ou de circulação
de mercadorias, especialmente tendo em conta o
caráter economicamente misto de muitas operações. 6.
Os precedentes judiciais formados por este Supremo
Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do
caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE
361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ
de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.
7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a
nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões
para permitir a interpretação extensiva de alguns de
seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e
congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra
esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que
venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.
8. Embora a lei complementar não tenha plena
liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que
queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que
o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes
nesse sentido julgados em regime de repercussão geral,
a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE
651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as
incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações
de arrendamento mercantil e sobre aquelas das
empresas de planos privados de assistência à saúde. 9.
O enquadramento feito pelo Tribunal local de 

determinadas atividades em itens da lista anexa ao
DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo
Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição
Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise
do recurso extraordinário demanda a revaloração das
provas produzidas no processo. 10. Recurso
extraordinário interposto contra o acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido.
Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal
de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no
mérito, não provido. 

Resultado: Por maioria, não conheceu do recurso
extraordinário interposto contra o acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente,
conheceu parcialmente daquele oferecido contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
mas negou-lhe provimento.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se
refere o art. 156, III, da Constituição Federal,
admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre
as atividades inerentes aos serviços elencados em lei
em razão da interpretação extensiva".

c) Tema 247 – Incidência do ISS sobre materiais
empregados na construção civil.
Processo: RE nº 603.497
Relator: Min. Rosa Weber
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 03/07/2020
Data da publicação: 13/08/2020
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO
CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO.
DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL
406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na
decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar
recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”,
do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer
interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua
subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em
especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do 
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Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso
extraordinário, não destoou da jurisprudência desta
Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de
que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado
pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a
superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003,
restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos
preceitos infraconstitucionais, para concluir pela
ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da
base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no
fornecimento de concreto, por empreitada, para
construção civil. 3. Agravo interno conhecido e
parcialmente provido, para, reafirmada a tese da
recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de
1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não
enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela
Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da
Constituição da República, sem negar a premissa da
recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-
lhe o respectivo alcance.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “O art. 9º,
§ 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem
jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”.

8. IMUNIDADES

a) Tema 508 – Imunidade tributária recíproca para
sociedade de economia mista com participação
acionária negociada em bolsa de valores.
Processo: RE nº 600.867
Relator: Min. Luiz Fux
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 25/08/2020
Data da publicação: 30/09/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES.
EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO
ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA
SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO
DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, 

ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º;
93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO.
PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM
PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE
QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA
ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida
por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min.
Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de
repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A
imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da
Constituição) não é aplicável às sociedades de
economia mista cuja participação acionária é
negociada em Bolsas de Valores, e que,
inequivocamente, estão voltadas à remuneração do
capital de seus controladores ou acionistas,
unicamente em razão das atividades
desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos
autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min.
Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis :
atividades de exploração econômica, destinadas
primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado
ou de particulares, devem ser submetidas à
tributação, por apresentarem-se como manifestações
de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4.
In casu, trata-se de sociedade de economia mista de
capital aberto, autêntica S/A, cuja participação
acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa
e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de
2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo
(50,3%), investidores privados em mercado nacional
(22,6% - Bovespa) e investidores privados em
mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase
a metade do capital social pertence a investidores. A
finalidade de abrir o capital da empresa foi
justamente conseguir fontes sólidas de
financiamento, advindas do mercado, o qual espera
receber lucros como retorno deste investimento. 5. A
peculiaridade afasta o caso concreto da
jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo
da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário
improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal.
7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade
de economia mista, cuja participação acionária é
negociada em Bolsas de Valores, e que,
inequivocamente, está voltada à remuneração do 
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capital de seus controladores ou acionistas, não está
abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no
art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão
das atividades desempenhadas.

Resultado: Por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Ministro Joaquim
Barbosa (Relator), vencidos os Ministros Roberto
Barroso e Cármen Lúcia. 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
“Sociedade de economia mista, cuja participação
acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que,
inequivocamente, está voltada à remuneração do capital
de seus controladores ou acionistas, não está abrangida
pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150,
VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das
atividades desempenhadas".

9. MULTAS/SANÇÕES

a) Tema 872 – Constitucionalidade da exigência de
multa por ausência ou atraso na entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, prevista no art. 7º, II, da Lei
10.426/2002, apurada mediante percentual a
incidir, mês a mês, sobre os valores dos tributos a
serem informados.
Processo: RE nº 606.010
Relator: Min. Marco Aurélio
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 25/08/2020
Data da publicação: 13/11/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
DESCUMPRIMENTO – MULTA – LEI Nº 10.426/2002.
Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7º,
inciso II, da Lei nº 10.426/2002, ante a ausência de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
vedação de tributo com efeito confiscatório.

Resultado: Por maioria, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral "Revela-se
constitucional a sanção prevista no artigo 7º, inciso II, da
Lei nº 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos 

princípios da proporcionalidade e da vedação de
tributo com efeito confiscatório”.

10. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO

a) Tema 874 – Constitucionalidade do parágrafo
único do art. 73 da Lei 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a
possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo
da restituição ou do ressarcimento de tributos
administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, proceder à compensação, de
ofício, com débitos não parcelados ou
parcelados sem garantia.
Processo: RE nº 917.285
Relator: Min. Dias Toffoli
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 18/08/2020
Data da publicação: 06/10/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO – Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Normas gerais de Direito
Tributário. Artigo 146, III, b, da CF. Artigo 170 do CTN.
Norma geral em matéria de compensação.
Compensação de ofício. Artigo 73, parágrafo único
(incluído pela Lei nº 12.844/13), da Lei nº 9.430/96.
Débitos parcelados sem garantia. Suspensão da
exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN).
Impossibilidade de compensação unilateral.
Inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados
sem garantia”. 1. O art. 146, III, b , da Constituição
Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a
extinção e a suspensão do crédito tributário
constituem matéria de norma geral de Direito
Tributário, sob reserva de lei complementar. A
compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do
CTN como forma de extinção do crédito tributário e
deve observar as peculiaridades estabelecidas no art.
170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do
CTN, por si só, não gera direito subjetivo a
compensação. A lei complementar remete a lei
ordinária a disciplina das condições e das garantias,
cabendo a lei autorizar a compensação de créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo, observados os institutos básicos da 
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tributação previstos no Código Tributário Nacional. 3. A
jurisprudência da Corte já assentou que a compensação
de ofício não viola a liberdade do credor e que o
suporte fático da compensação prescinde de anuência
ou acordo, perfazendo-se ex lege, diante das seguintes
circunstâncias objetivas: (i) reciprocidade de dívidas, (ii)
liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos e
(iv) fungibilidade dos objetos. Precedentes. 4. O art. 151,
VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não condiciona a
existência ou não de garantia. O parágrafo único do art.
73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13), ao
permitir que o Fisco realize compensação de ofício de
débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia
plena da hipótese de suspensão do crédito tributário -
no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI) - a condição
não prevista em lei complementar. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento, mantendo-se
o acórdão em que se declarou a inconstitucionalidade
da expressão “ou parcelados sem garantia”, constante
do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96,
incluído pela Lei nº 12.844/13, por afronta ao art. 146, III,
b, da Constituição Federal. 6. Tese do Tema nº 874 de
repercussão geral: “É inconstitucional, por afronta ao art.
146, III, b, da CF, a expressão ’ou parcelados sem
garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei
nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida
em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário prevista no CTN.”

Resultado: Por unanimidade, negou provimento ao
recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão que
declarou a inconstitucionalidade da expressão ou
parcelados sem garantia, constante do parágrafo único
do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº
12.844/13, por afronta ao art. 146, III, b, da Constituição
Federal.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a
expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do
parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído
pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os
efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário prevista no CTN”.

11. IPVA

a) Tema 685 – Extensão da imunidade tributária
recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por
município no regime da alienação
fiduciária.
Processo: RE nº 727.851
Relator: Min. Marco Aurélio
Data de julgamento: 22/06/2020
Data da publicação: 20/07/2020
Ementa: IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ADQUIRENTE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, em se
tratando de contrato de alienação fiduciária em que
pessoa jurídica de direito público surge como
devedora.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “Não
incide IPVA sobre veículo automotor adquirido,
mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de
direito público”.

b) Tema 708 – Possibilidade de recolhimento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) em estado diverso daquele
em que o contribuinte mantém sua sede ou
domicílio tributário.
Processo: RE nº 1.016.605
Relator: Min. Marco Aurélio
Data do julgamento: 16/09/2020
Data da publicação: 16/12/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO
DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM
SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação
por meio da qual empresa proprietária de veículos
automotores busca declaração judicial de que não
está sujeita à cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por
parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas
sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O
Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua
sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 

S T F

www.azevedosette.com.br Relatório Decisões Relevantes | Pág. 28



14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o
IPVA incide também sobre a propriedade de veículo
automotor dispensado de registro, matrícula ou
licenciamento no órgão próprio, desde que seu
proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o
IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico
desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda
não foi editada a lei complementar estabelecendo suas
normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da
CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis
necessárias à aplicação do tributo, conforme
estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo
art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das
hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos,
configurando-se a conhecida situação em que um
Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta
de uma vantagem econômica para o contribuinte
domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do
IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado
em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158
da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores aos Municípios
em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º,
parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se
em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança
do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos
veículos cujos proprietários se encontram nele
sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A
Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente
pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou
domicílio tributário. ” 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “A
Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente
pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou
domicílio tributário.”

TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL – Pendentes de
publicação

1. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

a) Tema 325 – Subsistência da contribuição
destinada ao SEBRAE, após o advento da
Emenda Constitucional nº 33/2001.
Processo: RE nº 603.624
Relatora: Min. Rosa Weber
Data de julgamento: 23/09/2020
Resultado: Por maioria, negou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Rosa Weber (Relatora),
Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.
Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:"As
contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI
com fundamento na Lei 8.029/1990 foram
recepcionadas pela EC 33/2001", vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Ausente, por
motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Luiz Fux.

2. PIS E COFINS

a) Tema 939 – Possibilidade de as alíquotas da
contribuição ao PIS e da COFINS serem
reduzidas e restabelecidas por regulamento
infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n.
10.865/2004.
Processo: RE nº 1.043.313
Relator: Min. Dias Toffoli
Data do julgamento: 10/12/2020
Resultado: O Tribunal, por maioria, negou
provimento ao recurso extraordinário, não aplicando
ao caso dos autos a majoração dos honorários
prevista no artigo 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil, uma vez que não houve o
arbitramento de honorários sucumbenciais pela
Corte de origem, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava
provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, foi
fixada a seguinte tese: "É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do §
2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao
Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os
tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da
contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas
sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente 
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o desenvolvimento de função extrafiscal", vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não participou da votação,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente).
Presidência da Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente).
Plenário, 10.12.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

PRINCIPAIS TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL –
Pendentes de julgamento

1. ICMS

a) Tema 69 – Tema 69 – Embargos de declaração da
Fazenda em face da decisão que julgou
inconstitucional a inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Processo: RE nº 574.706
Relator: Min. Cármen Lúcia
Repercussão geral reconhecida em 16/05/2008
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. INVIÁVEL A APURAÇÃO DO ICMS
TOMANDO-SE CADA MERCADORIA OU SERVIÇO E A
CORRESPONDENTE CADEIA, ADOTA-SE O SISTEMA DE
APURAÇÃO CONTÁBIL. O MONTANTE DE ICMS A
RECOLHER É APURADO MÊS A MÊS, CONSIDERANDO-SE
O TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
E O TOTAL DE DÉBITOS GERADOS NAS SAÍDAS DE
MERCADORIAS OU SERVIÇOS: ANÁLISE CONTÁBIL OU
ESCRITURAL DO ICMS. 2. A ANÁLISE JURÍDICA DO
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE APLICADO AO
ICMS HÁ DE ATENTAR AO DISPOSTO NO ART. 155, § 2º,
INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, CUMPRINDO-
SE O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE A CADA
OPERAÇÃO. 3. O REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
IMPÕE CONCLUIR, CONQUANTO SE TENHA A
ESCRITURAÇÃO DA PARCELA AINDA A SE COMPENSAR
DO ICMS, NÃO SE INCLUIR TODO ELE NA DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO APROVEITADO POR ESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. 3. SE
O ART. 3º, § 2º, INC. I, IN FINE, DA LEI N. 9.718/1998 

EXCLUIU DA BASE DE CÁLCULO DAQUELAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS O ICMS TRANSFERIDO
INTEGRALMENTE PARA OS ESTADOS, DEVE SER
ENFATIZADO QUE NÃO HÁ COMO SE EXCLUIR A
TRANSFERÊNCIA PARCIAL DECORRENTE DO REGIME
DE NÃO CUMULATIVIDADE EM DETERMINADO
MOMENTO DA DINÂMICA DAS OPERAÇÕES. 4.
RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR O ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.

b) Tema 456 – Cobrança antecipada de ICMS no
ingresso de mercadorias adquiridas em outro
ente da federação.
Processo: RE 598.677
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 05/08/2011
Ementa: ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL.
FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA
ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

c) Tema 1113 - Inclusão do valor da subvenção
econômica da Lei 10.604/2002 na base de cálculo
do ICMS sobre energia elétrica.
Processo: RE 990.115
Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Repercussão geral reconhecida em 13/11/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE
DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO
ECONÔMICA PREVISTA NA LEI 10.604/2002. ENERGIA
ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E
SOCIAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL E REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDAS. I – Análise da constitucionalidade da
inclusão do valor da subvenção econômica da Lei
10.604/2002 na base de cálculo do ICMS incidente
sobre energia elétrica. II - A definição sobre a
constitucionalidade da referida inclusão da
subvenção econômica na base de cálculo do ICMS
norteará o julgamento de inúmeros processos
similares a este, que tramitam neste e nos demais
tribunais brasileiros. III - A solução do caso em exame
poderá implicar relevante impacto no orçamento dos
estados federados e dos contribuintes do ICMS. IV - A
subvenção econômica da Lei 10.604/2002 é 
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destinada aos consumidores de energia elétrica de
baixa renda. V – Questão constitucional e repercussão
geral reconhecidas.

d) Tema 1093 - Necessidade de edição de lei
complementar visando a cobrança da Diferença de
Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações
interestaduais envolvendo consumidores finais
não contribuintes do imposto, nos termos da
Emenda Constitucional nº 87/2015.
Processo: RE 1.287.019
Relator: Min. Marco Aurélio
Repercussão geral reconhecida em 15/07/2020
Ementa: ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 – ARTIGO 155, § 2º,
INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO
GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral
controvérsia sobre a necessidade de edição de lei
complementar, visando a cobrança da Diferença de
Alíquotas do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais
envolvendo consumidores finais não contribuintes.

e) Tema 218 - Direito de supermercado a crédito do
ICMS relativo à energia elétrica utilizada no
processo produtivo de alimentos que comercializa.
Processo: RE nº 588.954
Relator: Min. Gilmar Mendes
Repercussão geral reconhecida em 23/10/2009
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
Creditamento. Direito não reconhecido na origem.
Aquisição de energia elétrica por supermercado.
Exercício de atividade industrial. Processamento de
alimentos. Questão da ofensa ao princípio constitucional
da não-cumulatividade. Relevância. Repercussão geral
reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a admissibilidade de se
considerar como atividade industrial o processamento
de alimentos realizado por supermercado, para fins de
crédito de ICMS.

f) Tema 517 - Aplicação de diferencial de alíquota
de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES
NACIONAL.
Processo: RE nº 970.821

Relator: Min. Edson Fachin
Repercussão geral reconhecida em 02/02/2012
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
E INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE METOLOGIA DE
CÁLCULO CONHECIDA COMO DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTA À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. ALEGADAS USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER O
TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICRO E DAS
PEQUENAS EMPRESAS (ART. 146-A DA
CONSTITUIÇÃO) E DA REGRA DA NÃO-
CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2º DA CONSTITUIÇÃO).
ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. Tem repercussão geral a
discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa
optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de
cálculo conhecida como diferencial de alíquota.

g) Tema 1048 - Inclusão do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB.
Processo: RE nº 1.187.264
Relator: Min. Marco Aurélio
Repercussão geral reconhecida em 16/05/2019
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA
BRUTA – BASE DE CÁLCULO – IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
INCLUSÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral controvérsia alusiva à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.

2. ISS

a) Tema 590 – Incidência de ISS sobre contratos
de licenciamento ou de cessão de programas de
computador (software) desenvolvidos para
clientes de forma personalizada.
Processo: RE nº 688.223
Relator: Min. Luiz Fux
Repercussão geral reconhecida em 04/10/2012
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
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LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO. PROGRAMAS
DE COMPUTADOR PERSONALIZADOS (SOFTWARE).
INCIDÊNCIA DE ISS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.

b) Tema 118 – Inclusão do ISS na base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Processo: RE nº 592.616
Relator: Min. Celso de Mello
Repercussão geral reconhecida em 10/10/2018
Ementa: ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE
FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

3. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS/PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 554 – Fixação de alíquota da contribuição
ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de
Previdência Social.
Processo: RE nº 677.725
Relator: Min. Luiz Fux
Repercussão geral reconhecida em 14/06/2012
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE
DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE
ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO
RE 343.446-2, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

b) Tema 495 – Referibilidade e natureza jurídica da
contribuição para o INCRA, em face da Emenda
Constitucional nº 33/2001. Obs.: proposta de
revisão de tese do tema 108, o qual não tinha
repercussão geral.
Processo: RE nº 630.898
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 03/11/2011
Ementa: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA.
REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

c) Tema 914 – Constitucionalidade da
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior,
instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente
alterada pela Lei 10.332/2001.
Processo: RE nº 928.943
Relator: Min. Luiz Fux
Repercussão geral reconhecida em 01/09/2016
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS
10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL
CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO
DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA
MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA
914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

4. PIS E COFINS

a) Tema 304 – Apropriação de créditos de PIS e
COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos
ou aparas.
Processo: RE nº 607.109
Relator: Min. Rosa Weber
Repercussão geral reconhecida em 09/09/2010
Ementa: TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. INDÚSTRIAS DO SETOR PAPELEIRO.
POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DO PIS
E DA COFINS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS OU APARAS. EXAME DA
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 47 DA LEI
11.196/2005. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

b) Tema 1024 – Inclusão dos valores retidos
pelas administradoras de cartões na base de
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS
devidas por empresa que recebe pagamentos
por meio de cartões de crédito e débito.
Processo: RE nº 1.049.811
Relator: Min. Marco Aurélio
Repercussão geral reconhecida 02/02/2019
Ementa: PIS – COFINS – BASE DE CÁLCULO –
COMÉRCIO – VENDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E
DÉBITO – ADMINISTRADORA – VALOR RETIDO –
RECEITA OU FATURAMENTO – INCLUSÃO ADMITIDA 
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NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui
repercussão geral controvérsia alusiva à inclusão dos
valores retidos por administradoras de cartões na base
de cálculo das contribuições ao Programa de Integração
Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, devidas por empresa.

c) Tema 372 – Exigibilidade do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras.
Processo: RE nº 609.096
Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Repercussão geral reconhecida 04/03/2011
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS
FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.

d) Tema 630 – Inclusão da receita decorrente da
locação de bens imóveis na base de cálculo da
Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que
tenham por atividade econômica preponderante
esse tipo de operação, como para as empresas em
que a locação é eventual e subsidiária ao objeto
social principal. Possibilidade de extensão do
entendimento a ser firmado também para a
Cofins.
Processo: RE nº 599.658
Relator: Min. Luiz Fux
Repercussão geral reconhecida 07/02/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, INCLUSIVE
SOBRE A RENDA AUFERIDA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PRÓPRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

5. MULTA ISOLADA

a) Tema 736 – Constitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.

Processo: RE nº 796.939
Relator: Min. Edson Fachin
Repercussão geral reconhecida em 29/05/2014
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA
EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5º, XXXIV.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I - A matéria
constitucional versada neste recurso consiste na
análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62
da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional que
ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica. III – Repercussão
geral reconhecida. 

6. BENEFÍCIOS FISCAIS

a) Tema 668 - Declaração de
inconstitucionalidade de norma prevista em
resolução do Comitê Gestor do Programa de
Recuperação Fiscal — que regulamentou a
forma de notificação de contribuinte sobre sua
exclusão do Refis — após julgamento do
Supremo Tribunal Federal que concluiu pela
natureza infraconstitucional da controvérsia.
Processo: RE nº 669.196
Relator: Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 22/08/2013
Ementa: Repercussão geral. Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS) Exclusão - Resolução
GF/REFIS nº 20/01, na parte em que deu nova
redação ao art. 5º, caput e §§ 1º a 4º Declaração de
inconstitucionalidade pela corte de origem Recurso
interposto com fundamento nas letras a e b do
permissivo constitucional. Relevância jurídica da
questão. Princípios do contraditório e da ampla
defesa. Repercussão geral reconhecida.

b) Tema 1108 – Aplicabilidade do princípio da
anterioridade geral (anual ou de exercício) em
face das reduções de benefícios fiscais previstos
no Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra).
Processo: ARE nº 1.285.177
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Relator: Min. Luiz Fux
Repercussão geral reconhecida em 06/11/2020
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL
DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014.
DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III,
ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL
UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.

7. ITBI

a) Tema 825 – Possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena,
com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador
nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no
art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.
Processo: ARE nº 851.108
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 26/06/2015
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ITCMD. BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. ARTIGO
155, § 1º, III, LETRAS A E B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA
PARA INSTITUIÇÃO. É de se definir, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, letras a e b, da Constituição, se, ante
a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir imposto
sobre transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), os Estados-membros podem
fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT.

8. IPI

a) Tema 303 – Cobrança de IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS exigida e recolhida pelas
montadoras de veículos em regime de substituição tributária.
Processo: RE nº 605.506
Relator: Min. Rosa Weber
Repercussão geral reconhecida em 10/0/2010
Ementa: TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORAS DE VEÍCULOS. PIS E COFINS. BASE
DE CÁLCULO PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO IPI PARA FINS DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
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Superior Tribunal de Justiça
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PRIMEIRA SEÇÃO

1. CDA

a) Tema Repetitivo 1049 - Definir se, em casos de
sucessão empresarial por incorporação não
oportunamente informada ao fisco, a execução
fiscal de créditos tributários pode ser
redirecionada à sociedade incorporadora sem
necessidade de alteração da certidão de dívida
ativa.
Processos: REsp nºs 1.848.993/SP e 1.856.403/SP.
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 26/08/2020
Data de publicação: 09/09/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR
INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO
LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO
DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A interpretação conjunta
dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que
o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa
jurídica por incorporação empresarial somente surte
seus efeitos na esfera tributária depois de essa
operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois
somente a partir de então é que Administração
Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e
poderá realizar os novos lançamentos em nome da
empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela,
na condição de sucessora, os créditos já constituídos
(art. 132 do CTN). 2. Se a incorporação não foi
oportunamente informada, é de se considerar válido o
lançamento realizado em face da contribuinte original
que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade
de modificação desse ato administrativo para fazer
constar o nome da empresa incorporadora, sob pena
de permitir que esta última se beneficie de sua própria
omissão. 3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da
sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do
fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do
lançamento equivocadamente realizado em nome da
empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a
impossibilidade de modificação do sujeito passivo
diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo
vedada a substituição da CDA para esse propósito,
consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do
STJ. 4. Na incorporação empresarial, a sucessora
assume todo o passivo tributário da empresa sucedida,
respondendo em nome próprio pela quitação dos
créditos validamente constituídos contra a então
contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN).
5. Cuidando de imposição legal de automática 

responsabilidade, que não está relacionada com o
surgimento da obrigação, mas com o seu
inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser
acionada independentemente de qualquer outra
diligência por parte da Fazenda credora, não havendo
necessidade de substituição ou emenda da CDA para
que ocorra o imediato redirecionamento da execução
fiscal. Precedentes. 6. Para os fins do art. 1.036 do
CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode
ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora
para cobrança de crédito tributário relativo a fato
gerador ocorrido posteriormente à incorporação
empresarial e ainda lançado em nome da sucedida,
sem a necessidade de modificação da Certidão de
Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio
jurídico não foi informado oportunamente ao fisco."
7. Recurso especial parcialmente provido.

Resultado: A Turma, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso, assentando que Em caso de
incorporação não informada, execução fiscal pode ser
redirecionada sem alteração da CDA.

2. ITBI

a) Declaração judicial de nulidade do negócio
jurídico de compra e venda. 
Processo: EREsp nº1.493.162/DF
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 14/10/2020
Data de publicação: 21/10/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. DECLARAÇÃO JUDICIAL
DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E
VENDA DO IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA O FATO
GERADOR DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. De acordo com os arts. 156, II da CF,
e 35, I, II, e III do CTN, o fato gerador do ITBI ocorre,
no seu aspecto material e temporal, com a efetiva
transmissão, a qualquer título, da propriedade
imobiliária, o que se perfectibiliza com a consumação
do negócio jurídico hábil a transmitir a titularidade do
bem, mediante o registro do título translativo no
Cartório de Registro de Imóveis. 2. Na hipótese dos
autos, o negócio jurídico que ensejou a transferência
de propriedade do imóvel e, por conseguinte, a
tributação pelo ITBI, não se concretizou em caráter
definitivo devido à superveniente declaração de
nulidade por força de sentença judicial transita em
julgado. 3. Logo, não tendo havido a transmissão da
propriedade, já que nulo o negócio jurídico de
compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, 

S T J

www.azevedosette.com.br Relatório Decisões Relevantes | Pág. 36



ausente fato gerador do imposto em apreço, nos
termos dos referidos arts.156, II da CF, e 35, I, II, e III do
CTN, sendo devida a restituição do correspondente
valor recolhido pelo Contribuinte a tal título. 4. Nesse
contexto, correto o acórdão embargado ao condenar o
Ente Público na restituição dos valores pagos a título de
ITBI, pois a anulação judicial do negócio jurídico de
compra e venda teve por efeito jurídico tornar
insubsistente o fato gerador do tributo. 5. Embargos de
Divergência do DISTRITO FEDERAL não providos.

Resultado: A Turma, por unanimidade, conheceu dos
embargos de divergência, mas lhes negou provimento,
assentando que a declaração judicial de nulidade do
negócio jurídico de compra e venda enseja a restituição
do ITBI.

PRIMEIRA TURMA

1. PIS/COFINS

a) Majoração da Confins-Importação por lei
genérica.
Processo: REsp nº 1.840.139/SP
Relator: Min. Napoleão Nunes
Data de julgamento: 15/09/2020
Data de publicação: 21/09/2020
Ementa: RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COFINS-
IMPORTAÇÃO. MEDICAMENTOS COM REDUÇÃO A ZERO
DE ALÍQUOTA, POR FORÇA DO ART. 8o. DA LEI
10.865/2004 C/C DECRETO 6.426/2008. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI 12.844/2013, QUE
MAJOROU EM UM PONTO PERCENTUAL À ALÍQUOTA DA
COFINS-IMPORTAÇÃO. INAPLICAÇÃO AOS FÁRMACOS
CLASSIFICADOS NOS SUBITENS 3002.10.39, 3004.39.19,
3004.50.90 E 3004.90.99 DA NCM. AUSÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REVOGANDO O FAVOR FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DAS CONTRIBUINTES PROVIDO, A
FIM DE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA COFINS-
IMPORTAÇÃO CALCULADA EM 1% SOBRE AS
IMPORTAÇÕES DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
ESPECIFICIADOS NA INICIAL. 1. Em sua redação original,
a Lei 10.865/2004 estabeleceu as alíquotas da COFINS-
Importação para diversas mercadorias ou serviços
originários do exterior, autorizando, desde a sua edição,
ao Poder Executivo efetuar a redução até zero e
restabelecer as alíquotas aplicadas para produtos
farmacêuticos, como preconiza seu art. 8o., § 11. E, com
base na autorização legislativa, foi editado o Decreto
6.426/2008, que reduziu a zero a alíquota da COFINS-
Importação em relação aos produtos farmacêuticos
classificados no item 3002.10.3 e na posição 3004 da
NCM. 2. A Lei 12.844/2013, que institui o adicional de
um ponto percentual da COFINS-Importação, nas 

operações de importação de bens, não abrangeu,
todavia, os produtos farmacêuticos classificadas nos
citados subitens da NCM, por força da alíquota zero
trazida pelo Decreto 6.426/2008 c/c o § 11 do art. 8o.
da Lei 10.865/2004. 3. Isso porque a própria Lei
10.865/2004 previu regime específico aplicável às
operações envolvendo produtos farmacêuticos, o que
se justifica pela sua essencialidade, já que destinados
ao tratamento de diversas doenças. Daí a
preocupação do legislador de desonerar a
importação desde a instituição do tributo por meio de
norma específica, ao estabelecer exceção à norma
geral criada para as demais importações, mediante a
redução a zero das alíquotas da COFINS-Importação
4. Nesse contexto, sendo vedado restringir o
benefício da redução a zero da alíquota de forma
presumida ou por interpretação extensiva, é
necessário que seja evidente e expressa a intenção
do legislador de tributar os produtos farmacêuticos
originários do exterior. Não havendo norma
específica alterando o favor fiscal, permanece válido e
vigente o art. 8o., § 11 da Lei 10.865/2004, com a
redação que reduziu a zero a alíquota sobre produtos
farmacêuticos listados no Decreto 6.426/2008. Não
me parece que seja compatível com as garantias
tributárias dos contribuintes em geral aceitar
judicialmente situações como esta, porquanto se
constada, a olho desarmado, que se pretende instituir
uma exação por via interpretativa, quando somente
por regra específica e expressa se pode fazê-lo. 5.
Neste caso concreto, a obrigação tributária não pode
ser positivada por meio outro que não seja a regra
jurídica prévia, escrita, expressa e certa. É isto o que
se acha solenizado no sempre lembrado art. 111 do
CTN, ao vedar que, por meios interpretativos, se
chegue a conclusões judiciais redutoras, isentadoras
ou revogadoras de exigências tributárias. A função
dessa regra do CTN é a de evitar que a Administração
Tributária seja surpreendida com reduções, isenções
ou revogações de tributos por qualquer autoridade
não fiscal. 6. Recurso Especial das Contribuintes
provido, a fim de declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária que as obrigue ao recolhimento da
COFINS-Importação calculada em 1% sobre as
importações dos medicamentos listados na inicial.

Resultado: Por unanimidade, deu provimento ao
recurso especial a fim de declarar a inexistência de
relação jurídico-tributária que as obrigue ao
recolhimento da COFINS-Importação calculada em 1%
sobre as importações dos medicamentos  listados na
inicial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

2. IRPJ E CSLL

S T J

www.azevedosette.com.br Relatório Decisões Relevantes | Pág. 37



a) Limitação da trava de trinta por cento para
compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e bases
negativas de CSLL na situação específica de
extinção da pessoa jurídica.
Processo: REsp nº 1.805.925/SP
Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho
Data de julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 05/08/2020
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL.
LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais
prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores sejam
compensados com os lucros apurados posteriormente,
estabelecendo que a referida compensação é limitada a
30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de
cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal, decidindo
pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de
30% (trinta por cento) para que (a compensação)
pudesse ser efetivada. 3. Inexiste permissão legal para
que, em caso de extinção da empresa por incorporação,
os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem
qualquer limitação. 4. No direito tributário, ramo do
direito público, a relação jurídica só pode decorrer de
norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não
cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e,
sendo a compensação um benefício fiscal, a
interpretação deve ser restritiva, não se podendo
ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos
termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 5.
Havendo norma expressa que limita a compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da
CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado
do exercício em que se der a compensação, sem
nenhuma ressalva à possibilidade de compensação
acima desse limite nos casos de extinção da empresa,
não pode o Judiciário se substituir ao legislador e,
fazendo uma interpretação extensiva da legislação
tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. 6.
Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

Resultado: Por maioria, foi dado provimento ao recurso
especial para reconhecer a legalidade da limitação da
trava dos 30% no caso da extinção da pessoa jurídica.
Vencidos os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e
Regina Helena Costa.

b) Exclusão de reembolso de materiais utilizados
na construção civil, por construtoras do regime do
lucro presumido, da base do IPJ e da CSLL.
Processo: REsp nº 1.421.590/ RN

Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 17/11/2020
Data de publicação: 30/11/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535,
II, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO.
DESPESAS COM "REEMBOLSO DE MATERIAIS".
DEDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Conforme
estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos
a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste
violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a
controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como constatado na hipótese. 3.
A tese vinculada ao disposto nos arts. 610 e 911 do
Código Civil, no art. 20 da Lei n. 9.249/1995, no art. 2º
da Lei Complementar n. 70/1991 e no art. 219, § 7º,
do Decreto n. 3.048/1999 não foi prequestionada no
Tribunal de origem, não obstante a oposição de
embargos de declaração, o que atrai a incidência do
óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito. 4. Inviável
a apreciação de recurso especial fundado em
divergência jurisprudencial quando o recorrente não
demonstra o alegado dissídio nos termos previstos
no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art.
255, § 1º, do RISTJ. 5. A empresa recorrente é optante
da tributação do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido
e pretende, por meio de mandado de segurança de
caráter preventivo, deduzir da receita bruta, base de
cálculo dos tributos nesse regime, os valores que
aufere a título de "reembolso de materiais" adquiridos
para a atividade de construção civil. 6. No tocante ao
regime de tributação pelo lucro presumido, a lei
adotou como indicador da capacidade contributiva a
receita bruta, elegendo essa materialidade para servir
de base de cálculo de incidência do IRPJ e da CSLL. 7.
Em regra, receita bruta corresponde aos ingressos
financeiros no patrimônio, decorrentes ou não do
desenvolvimento das atividades empresariais ou
profissionais, e que não sofrem deduções por
quaisquer despesas ou custos suportados pelo
contribuinte 8. O acolhimento de pedido tendente a
excluir da receita bruta determinada despesa ou
custo, no regime de apuração pelo lucro presumido,
conduziria a uma indevida dupla dedução da base de 
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cálculo do IRPJ e da CSLL, na medida em que, na
determinação dos percentuais incidentes, a lei já
considera, em tese, todas as reduções possíveis, de
acordo com cada ramo de atividade. 9. Se o contribuinte
pretende que sejam considerados determinados custos
ou despesas, deve optar pelo regime de apuração pelo
lucro real, que contempla essa possibilidade, não se
podendo permitir, à luz dos dispositivos de regência,
que promova uma combinação dos dois regimes, a fim
de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos.
10. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não é
possível para a empresa alegar em juízo que é optante
pelo lucro presumido para em seguida exigir as
benesses a que teria direito no regime de lucro real,
mesclando os regimes de apuração" (AgRg no REsp
1.420.119/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, DJe
23/04/2014). 11. Hipótese em que os ingressos
provenientes de pagamentos realizados pelo
contratante pelos materiais empregados na obra, ainda
que a título de reembolso, referem-se, em última
análise, à prestação do serviço da empresa recorrente e,
por conseguinte, integram a definição de receita bruta,
para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, no regime de
apuração pelo lucro presumido. 12. Recurso especial
parcialmente conhecido e desprovido.

Resultado: A Primeira Turma, por unanimidade,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta
parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator, assentando que não podem ser
excluídas das referidas bases de cálculo os reembolsos.

3. IRRF

a) Fato gerador de IRRF em remessa ao exterior.
Processo: REsp nº 1.805.925/SP
Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho
Data de julgamento: 18/08/2020
Data de publicação: 25/08/2020
Ementa: I. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF). MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO FATO
GERADOR DO IRRF DEVIDO EM RAZÃO DE PAGAMENTO
A PESSOA JURÍDICA SEDIADA NO EXTERIOR. EXAÇÃO
FUNDADA NO ART. 685 DO DECRETO 3.000/1999. 

Resultado: A Primeira Turma, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, a fim de julgar
procedente o pedido inicial e anular o débito fiscal,
fixando os honorários sucumbenciais em 5% sobre o
valor atualizado do débito, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator (o fato gerador de IRRF em remessa ao
exterior se dá no vencimento ou pagamento da dívida, o
que ocorrer primeiro).

4. ICMS

a) Dilatação volumétrica de combustível pelo
calor.
Processo: REsp nº 1.884.431/PB
Relator: Min. Napoleão Benedito Gonçalves
Data de julgamento: 08/09/2020
Data de publicação: 11/09/2020
Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ICMS. COMBUSTÍVEIS. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA
DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL.
FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A
DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PREJUDICADA A ANÁLISE
DA DECADÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do
artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. 2. A entrada a maior
do combustível, em razão da variação da temperatura
ambiente de carregamento e descarregamento se
constitui em um fenômeno físico de dilatação
volumétrica. 3. A fenomenologia física de dilatação
volumétrica do combustível não se amolda à
descrição normativa hipotética que constitui o fato
gerador do ICMS. 4. Na hipótese, se o volume de
combustível se dilatou ou se retraiu, não há se falar
em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez
que, na hipótese, não há que se qualificar
juridicamente um fenômeno da física, por escapar da
hipótese de incidência tributária do imposto. Nesse
sentido: "Não procede o reclamo de creditamento de
ICMS em razão da evaporação do combustível, pois a
sua volatilização constitui elemento intrínseco desse
comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus
agentes para fins de composição do preço final do
produto. Esse fenômeno natural e previsível difere,
em muito, das situações em que a venda não ocorre
em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à
vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando
questão análoga, concernente à entrada de cana-de-
açúcar na usina para produção de álcool, já se
pronunciou no sentido de que a quebra decorrente
da evaporação é irrelevante para fins de tributação
do ICMS" (REsp 1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/6/2010,
DJe 1/7/2010). 5. Não há novo fato gerador ocorrido
com a variação volumétrica de combustíveis líquidos,
uma vez que não se está diante de uma nova entrada
ou saída intermediária não considerada para o
cálculo do imposto antecipado, mas de mera
expansão física de uma mercadoria volátil por
natureza. 6. Recurso especial não provido.
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Resultado: A Primeira Turma, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial, assentando que a
dilatação volumétrica de combustível pelo calor não
constitui fato gerador de ICMS.

b) Cobrança de ICMS em substituição com base em
preço do catálogo.
Processo: AREsp nº 1.053.300/RS
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 15/09/2020
Data de publicação: 02/10/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PREÇO SUGERIDO AO
CONSUMIDOR EM CATÁLOGO. PREVISÃO EXPRESSA.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EMPRESA PRODUTORA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE VALOR
AGREGADO (MVA). REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA 1. Inexiste afronta
ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem se
manifesta, de maneira clara e fundamentada, acerca de
todas as questões relevantes para a solução da
controvérsia especialmente quanto aos temas arrolados
como omissos pelo recorrente. 2. "Não há julgamento
extra petita quando se decide questão que é reflexo do
pedido na exordial" (AgRg no AREsp 174.311/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). 3. "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ) e "por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário" (Súmula 280 do STF). 4.
Hipótese em que o conhecimento do recurso especial
encontra óbice nos referidos enunciados, pois Tribunal
a quo, atento ao conjunto fáticoprobatório e legislação
estadual relativa ao ICMS, decidiu que não houve
aplicação de base de cálculo exclusivamente com
fundamento na analogia, mas de forma direta por
expressa previsão legal, uma vez que a recorrente não é
mera atacadista, mera comerciante, mas fabricante de
inúmeros produtos por ela comercializados, bem como
estaria equiparada à indústria, segundo as definições
estabelecidas no Decreto federal n. 4.544/2002, sendo
certo que rever esse posição ensejaria o reexame de
provas. 5. A apresentação de estudo técnico para a
fixação da margem de valor agregado (MVA), a ser
utilizada como base de cálculo do ICMS em substituição,
não foi debatida na instância de origem, de modo que,
nesse ponto, o recurso ressente-se do
prequestionamento. 6. Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.

Resultado: Por unanimidade, conheceu do agravo e,
por maioria, vencido pacialmente o Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nesta parte, negou-lhe provimento,
assentando que o Estado pode cobrar ICMS em
substituição com base em preço do catálogo.

5. ISS

a) Incidência de ISS na incorporação imobiliária
em terreno próprio.
Processo: REsp nº 1.722.454/RN
Relator: Min. Napoleão Benedito Gonçalves
Data de julgamento: 15/09/2020
Data de publicação: 21/09/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. ISSQN. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA À ÉPOCA EM
QUE PROFERIDO O ACÓRDÃO QUE SE POSTULA
RESCINDIR. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA
343/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A
QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR
PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, CONFIRMANDO A
LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS DA
TP 946/RN. 1. No que concerne à alegada violação do
art. 1.029 do Código Fux (CPC/2015), a Corte de
origem não praticou ofensa de procedimento, ao
contrário do que alega a parte ora recorrente, uma
vez que se manifestou exaustivamente nos autos,
entregando plenamente a jurisdição. E, embora tenha
firmado orientação contrária à almejada pela
recorrente, não incorreu em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, hipóteses que
justificariam o acolhimento dos Embargos de
Declaração. Rejeita-se, portanto, a questão preliminar.
2. Buscou-se na Ação Rescisória, proposta com
fundamento no art. 485, V (violação à literal
disposição legal) e IX (erro de fato) do CPC/1973,
desconstituir acórdão que julgou improcedente o
pedido em Ação Anulatória de Débito Fiscal,
reconhecendo devida a exigência do ISS sobre a
incorporação imobiliária referente aos
empreendimentos Quatro Estações, Pablo Neruda e
Sports Park. 3. Segundo o acórdão rescindendo, o
fato de a construção ter sido autofinanciada,
suportada pelos recursos provenientes de vendas
realizadas ainda na fase de construção, não
caracterizaria o regime da incorporação imobiliária
direta, mas, sim, serviço de empreitada, ensejando,
por conseguinte, a incidência do ISSQN. 4. A referida
sentença foi publicada em 5.3.2011, quando o tema já
havia sido definitivamente apreciado por esta Corte
Superior no julgamento do referido EREsp.
884.778/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
publicado em 5.10.2010, concluindo de forma 
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diametralmente oposta ao consignado no acórdão
estadual, ao declarar a inexigibilidade do ISSQN em
relação a empreendimentos imobiliários edificados por
empresa de construção civil pelo regime de
incorporação direta. 5. Logo, não há como aplicar o veto
da Súmula 343/STF, que dispõe sobre a
incognoscibilidade da Ação Rescisória com fundamento
em violação de lei de interpretação controvertida, já que
há época da formalização da sentença rescindenda a
orientação sedimentada do STJ já se pautava em sentido
oposto. Em tal situação a Ação Rescisória é o caminho
adequado para desfazer-se o título judicial transitado
em julgado em contrariedade à tese firmada por esta
Corte Superior, o que, no caso dos autos, afasta a
incidência do ISS, tornando inexigível o título
exequendo. 6. Sobre o tema, há diversos julgados desta
Corte Superior que afirmam ser cabível e procedente a
Ação Rescisória quando, à época da prolação da decisão
rescindenda, cessara a divergência, porquanto não se
pode admitir que prevaleça o julgado divergente, que,
ao revés de afrontar a jurisprudência, adota uma
interpretação inconstitucional ou contrária à lei. Essa é a
orientação consolidada na Primeira Seção desta Corte
Superior, sob a sistemática do recurso repetitivo no
julgamento do Recurso Especial 1.001.779/DF, da
relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX. 7.
Especificamente em relação ao cabimento da Rescisória
por erro de fato, observa-se que, ao contrário do que
constou no acórdão de origem, não se trata aqui de
controvérsia fática, mas sim de rever a valoração dada
aos fatos descritos na perícia pelo acórdão rescindendo,
e para o qual a Ação Rescisória se mostra cabível. 8.
Ora, a perícia chegou à conclusão que a Sociedade
Empresarial construiu imóveis em terrenos próprios,
para entrega futura, e que algumas unidades foram
comercializadas antes da conclusão da obra. Esses são
os fatos apresentados, para os quais inexiste
controvérsia. Há sim necessidade de identificar a
natureza desses fatos, haja vista que foram qualificados
pelo acórdão rescindendo como prestação de serviços,
não obstante a jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior qualificá-los como incorporação imobiliária, ao
decidir que o fato de os contratos de promessa de
compra e venda serem celebrados antes e durante as
obras nos contextos de incorporações imobiliárias, não
tem o condão de alterar a natureza de incorporação
direta para empreitada. 9. Diante disso, verifica-se que,
analisando os fatos apresentados pelo Tribunal de
origem, a pretensão recursal encontra apoio na
jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
segundo a qual a incorporadora não assume a condição
de contribuinte do ISS quando a construção do imóvel é
feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua
conta e risco, hipótese na qual atua como construtor,
ainda que durante o período de edificação tenha 

realizado a venda de unidades autônomas para
entrega futura por preço global (cota de terreno e
construção). 10. Não se configura, portanto, a
prestação de serviços de construção civil do
construtor ao adquirente, mas sim para si próprio,
objetivando atingir o objetivo final da incorporação
direta. 11. Nesse contexto, preenchidas as hipóteses
previstas no CPC/1973 pertinentes ao cabimento de
Ação Rescisória por violação à literal dispositivo de lei
e erro de fato, o Apelo Nobre recurso especial
merece prosperar, a comportar a procedência da
Ação Rescisória e, por conseguinte, desconstituição
do acórdão rescindendo. 12. Recurso Especial da
Contribuinte provido, a fim de julgar procedente a
Ação Rescisória, desconstituindo, em juízo
rescindendo, a sentença proferida nos autos da Ação
Anulatória 001.2008.014.878-4, e, em juízo rescisório,
reconhecer a não incidência do ISS sobre a atividade
de incorporação imobiliária, e, por conseguinte,
desconstituir os Autos de Infração 5.05068/07-9,
5.05069/07-5 e 5.05067/07.2. Confirmada a liminar
anteriormente deferida nos autos da TP 946/RN.

Resultado: Por unanimidade, dar provimento ao
Recurso Especial a fim de julgar procedente a Ação
Rescisória, desconstituindo, em juízo rescindendo, a
sentença proferida nos autos da Ação Anulatória
001.2008.014.878-4, e, em juízo rescisório,
reconhecer a não incidência do ISS sobre a atividade
de incorporação imobiliária, e, por conseguinte,
desconstituir os Autos de Infração 5.05068/07-9,
5.05069/07-5 e 5.05067/07.2, confirmando a liminar
anteriormente deferida nos autos da TP 946/RN, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

SEGUNDA TURMA

1. IR

a) Ajuda compensatória para empregado com
contrato suspenso.
Processo: REsp nº 1.854.404/SP
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 02/06/2020
Data de publicação: 21/08/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO ESPECIAL. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE
LAY-OFF. ART. 476-A DA CLT. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. SACRIFÍCIO DO DIREITO À
IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA.

Resultado: A Turma, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
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Ministro Relator, entendendo que a ajuda
compensatória para empregado com contrato suspenso
não sofre incidência do IR.

SEXTA TURMA

1. CRIMES TRIBUTÁRIOS

a) Ausência de recolhimento de ICMS por única vez
não configura crime contra a ordem tributária.
Processo: REsp nº 1.867.109/SC
Relator: Min. Laurita Vaz
Data de julgamento: 25/08/2020
Data de publicação: 04/09/2020
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TESE DE
AFRONTA AOS ARTS. 332 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO
ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. TESES DE INEXISTÊNCIA
DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 2.º, INCISO II, DA LEI N.
8.137/90. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. TIPICIDADE
DA CONDUTA. NECESSÁRIO COMPROVAR TAMBÉM A
CONTUMÁCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PLASMADO NO RHC N. 16334/SC.
CONDUTA QUE SE RESTRINGIU AO NÃO
RECOLHIMENTO DO ICMS RELATIVO A UM MÊS
(NOVEMBRO/2016). ATIPICIDADE RECONHECIDA.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A tese de afronta aos arts. 332 e 1.022 do
Código de Processo Civil, não foi suscitada no recurso
especial, constituindo inovação recursal, descabida no
âmbito do recurso interno, pela preclusão consumativa.
2. Quanto à apontada contrariedade ao art. 5.º, incisos
II, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República, não
incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo
para fins de prequestionamento, examinar supostas
ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída pelo texto
constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que a superveniência da sentença torna
superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o
delito previsto no inciso II do art. 2.º da Lei n. 8.137/80,
não há exigência de dolo específico, mas apenas
genérico para a configuração da conduta delitiva. 5.
Para se alcançar conclusão distinta daquela esposada
pela Corte a quo, no tocante à alegada inexistência de 

dolo na conduta, seria imprescindível o revolvimento
dos fatos e provas acostados ao caderno processual,
desiderato esse inviável na via estreita do apelo
nobre, a teor da Súmula n. 07/STJ. 6. A modificação
do julgado, de modo a fazer incidir na hipótese a
citada excludente de ilicitude, implicaria reexame do
conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça. 7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do HC n. 399.109/SC, pacificou
o entendimento de que o não recolhimento do ICMS
em operações próprias é fato típico. 8. Todavia, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RHC n. 163.334/SC, cujo acórdão ainda está pendente
de publicação, fixou a seguinte tese jurídica: "O
contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de
apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo
penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990". 9. Na
hipótese dos autos, portanto, inafastável a conclusão
de que, conquanto o fato deletério atribuído ao ora
Agravante, a princípio se subsuma à figura penal
antes mencionada, a ausência de contumácia – o
débito com o fisco se refere a tão somente 1 (um)
mês –, conduz ao reconhecimento da atipicidade da
conduta e, por conseguinte, à absolvição do Réu com
esteio no inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal. 10. Agravo regimental parcialmente provido
para absolver o Réu.

Resultado: Por unanimidade, dar parcial provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora, assentando que a ausência de
recolhimento de ICMS por única vez não configura
crime contra a ordem tributária.

PRINCIPAIS DISCUSSÕES – Pendentes de
publicação

SEGUNDA TURMA

1. IRPJ/CSLL

a) Inflação da base de cálculo do Imposto de
Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
Processo: REsp nº 1.899.212/RS
Relator: Min. Herman Beijamin
Data de julgamento: 24/11/2020
Resultado: A Turma, por unanimidade, conheceu em
parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator,
uniformizando o entendimento pela incidência do IR e
da CSLL sobre a correção monetária inclusa no
rendimento de operação financeira.
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2. JUROS DE MORA

a) Fluência dos juros de mora sobre débito discutido em processo administrativo que ficou parado no
CARF durante a Operação Zelotes.
Processo: REsp nº 1.889.631/SP
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 24/11/2020
Resultado: A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator, mantendo a fluência dos juros de mora sobre débito discutido em processo
administrativo que ficou parado no CARF durante a Operação Zelotes.
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PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA CÂMARA

1ª TURMA ORDINÁRIA

1. IRPJ/CSLL

a) Estimativas pagas em denúncia espontânea.
Processo: PAF nº 12448.902060/2011-50
Acórdão nº 1301-004.809
Relator: Cons. Lucas Esteves Borges
Data de julgamento: 15/10/2020
Data de publicação: 29/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008 IRRF.
CESSÃO DE CRÉDITO. Cessão de Crédito não possui o
condão de ser oposta à Fazenda Pública com o intuito
de aproveitamento de crédito de IRRF. ESTIMATIVAS
PAGAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
Havendo o pagamento das estimativas vencidas, com
acréscimo de juros moratórios, antes de serem
apontadas em DCTF, deve ser garantido o benefício da
denúncia espontânea previsto no artigo 138, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

b) Compensação de saldo negativo.
Processo: PAF nº 13603.900679/2010-71
Acórdão nº 1301-004.693
Relatora: Cons. Bianca Felícia Rothschild
Data de julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 13/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2005 COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. JUROS MORATÓRIOS.
NÃO COMPOSIÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. O
valor efetivamente comprovado do saldo negativo
decorrente do ajuste anual constitui crédito passível de
compensação. Os juros moratórios eventualmente
pagos não constitui o principal creditável.

c) Nulidade de decisão proferida pela DRJ que
deixa de analisar pontos essenciais suscitados na
impugnação ou na manifestação de
inconformidade.
Processo: PAF nº 10783.901819/2011-41
Acórdão nº 1301-004.654 
Relator: Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 14/07/2020
Data de publicação: 08/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2006 DECISÃO.
PONTOS ESSENCIAIS ABORDADOS NA DEFESA. FALTA
DE EXAME. NULIDADE. É nula a decisão que se omite 

quanto ao exame de pontos essenciais suscitados na
impugnação ou na manifestação de inconformidade.

2. Responsabilidade Tributária

a) A responsabilização de sócio da pessoa
jurídica autuada, com base no art. 124, I, do CTN,
depende da demonstração pela fiscalização da
existência de atividade negocial conjunta entre
o contribuinte e o responsável.
Processo: PAF nº 19515.720745/2013-40
Acórdão nº 1301-004.781
Relator: Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 17/09/2020
Data de publicação: 14/10/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2008 MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF é mero instrumento de controle interno com
impacto restrito ao âmbito administrativo. Inteligência
do art. 2º do Decreto nº 8.303/2014. Ainda que
ocorram problemas com a emissão, ciência ou
prorrogação do MPF, que não é o caso dos autos, não
são invalidados os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade
de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar
de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS
PRESENTES. INOCORRÊNCIA. Não é nulo o auto de
infração lavrado por autoridade competente quando
se verificam presentes no lançamento os requisitos
exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que poderia ser
lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, quando comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
SUMULADA. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a
multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa
SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara
Superior - Acórdãos 9101-001.863, 9202-003.150 e
9303- 002.400. Precedentes do STJ - AgRg no REsp
1.335.688-PR, REsp 1.492.246- RS e REsp 1.510.603-
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CE. Súmula CARF nº 108. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da
multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso
II, da Lei nº 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-
se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I,
da Lei nº 4.502/64. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE JURÍDICO COMUM NÃO
DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. Ausente
comprovação de que os coobrigados possuíam
interesse jurídico, e não meramente econômico, na
situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se retirá-los do polo passivo da
exigência. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III,
DO CTN. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
ADMINISTRADORES DO CONTRIBUINTE. Somente se
mantém a responsabilidade atribuída com base no art.
135, III, do CTN àqueles que, comprovadamente,
exerciam a administração da pessoa jurídica à época
dos fatos gerados da obrigação tributária. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009 OMISSÃO DE RECEITAS.
PROVAS. Somente se mantêm as exigências baseadas
em omissão de receitas nos casos em que a autoridade
fiscal consegue comprovar, ainda que por indícios
convergentes, a materialidade da infração. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS
SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALÍQUOTA MAIS
ELEVADA. No caso de omissão de receitas, devido à
presunção legal de saída de produtos à margem da
escrituração fiscal e à consequente impossibilidade de
separação por elementos da escrita, utiliza-se a alíquota
mais elevada, daquelas praticadas pelo sujeito passivo,
para a quantificação do imposto devido.

1ª TURMA EXTRAORDINÁRIA

1. IRPJ

a) Correção no pagamento do imposto.
Processo: PAF nº 16327.002055/00-76
Acórdão nº 1001-002.104
Relator: Cons. Sérgio Abelson
Data de julgamento: 30/09/2020
Data de publicação: 06/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 1997 IRPJ. PERC.
FINAM. PERCENTUAL DE RECOLHIMENTO. Constatada
correção no cálculo do percentual de pagamento do
imposto, é de se ratificar o valor do incentivo fiscal a ser
reconhecido.

SEGUNDA CÂMARA

1ª TURMA ORDINÁRIA

1. Responsabilidade Tributária

a) Descabe a responsabilização de sócios, nos
termos do art. 135 do CTN, ainda que detenha
poderes de gestão.
Processo: PAF nº 10670.001917/2010-72
Acórdão nº 1201-003.984
Relator: Cons. Jeferson Teodorovicz
Data de julgamento: 15/09/2020
Data de publicação: 19/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2006, 2007,
2008 ARBITRAMENTO DE LUCRO O lucro da pessoa
jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar
de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal. A
apresentação posterior de documentos necessários à
apuração do lançamento não afasta o arbitramento
do lucro. Súmula CARF nº. 59. LANÇAMENTOS
REFLEXOS. A decisão proferida em relação ao
lançamento de IRPJ se aplica, no que couber, às
exigências dele decorrentes. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE PERÍCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO. Dever ser indeferido o pedido de
perícia e produção de provas quando esse
procedimento mostrar-se prescindível para a solução
da lide, em face dos elementos já acostados aos
autos. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EX-SÓCIO E SÓCIO. Inexistindo motivação
ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa
que caracterize excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatuto social, nos termos do art.
135 do CTN, não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios, ainda que detenha poderes de
gestão.

PRIMEIRA TURMA DA CSRF

1. IRPJ/CSLL

a) Recompra de título de crédito faz parte de
receita da empresa de factoring.
Processo: PAF nº 10650.720018/2013-53
Acórdão nº 9101-005.164
Redatora: Cons. Lívia de Carli Germano
Data de julgamento: 20/10/2020
Data de publicação: 26/11/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 FACTORING. RECEITA BRUTA. ATIVIDADE
OPERACIONAL. CONTRATOS QUE TRANSFEREM
RISCO AO CEDENTE. LUCRO ARBITRADO. INCLUSÃO
NO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. Considera-se 
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resultado da atividade de fomento mercantil (factoring),
passível de tributação pela presunção prevista no artigo
15, §1º, III, “d”, da Lei nº 9.249/1995, as receitas
decorrentes da atividade operacional, sendo assim
também consideradas as receitas dos contratos cujas
cláusulas imponham regresso e transfiram os riscos da
atividade ao cedente em caso de inadimplemento do
devedor. O fato de o contrato de factoring conter
cláusula de coobrigação ou de regresso contra o
cedente não desnatura a operação, nem faz com que as
receitas daí decorrentes deixem de poder ser tributadas
como receita bruta da atividade da pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A qualificação da
multa deve ocorrer quando resta demonstrada a
presença de dolo na conduta de sonegação, fraude ou
conluio, de acordo com os arts. 71, 72 ou 73 da Lei nº
4.502, de 19645. A omissão de receitas de aplicações
financeiras em nome no sujeito passivo e reportadas
sistematicamente pelas fontes pagadoras ao Fisco,
caracteriza omissão de rendimentos ou de receitas e,
por si só, não autoriza a qualificação da multa, conforme
Súmula CARF nº 14. 

2. Multa Isolada

a) Possibilidade de cumulação de multa isolada
por não recolhimento de estimativas com multa
de oficio pelo não pagamento de tributo anual.
Processo: PAF nº 10665.001731/2010-92
Acórdão nº 9101-005.080
Relatora: Cons. Andréa Duek Simantob
Data de julgamento: 01/09/2020
Data de publicação: 15/10/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE
OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO
SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF Nº 105. ADOÇÃO E
APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é
cabível a imposição de multa isolada, referente a
estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de
ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne
decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF nº
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade
da dinâmica da saturação punitiva percebida pela
coexistência de duas penalidades sobre a mesma
exação tributária. O instituto da consunção (ou da
absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar
o valor de um determinado tributo concomitantemente
com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a
sua apuração definitiva e vencimento.

3. Omissão de Receitas

a) Na hipótese de omissão de receitas, a
ausência de comprovação do dolo do sujeito
passivo é suficiente para o afastamento da
qualificação da multa.
Processo: PAF nº 10380.726309/2010-30
Acórdão nº 9101-005.154
Relatora: Cons. Livia De Carli Germano
Data de julgamento: 06/10/2020
Data de publicação: 16/11/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 2005 RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS.
REITERAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS SEMELHANTES.
DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. Deve ser conhecido o
recurso especial quando os acórdãos apresentados
para demonstrar a divergência evidenciam, ao
contrário da decisão recorrida, que a omissão
reiterada de receitas é fato suficiente para
qualificação da multa. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 MULTA
QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO. Em se
verificando insuficiência na acusação fiscal, e havendo
dúvida quanto à intenção do sujeito passivo, não se
mantém a qualificação da multa por aplicação do
artigo 112 do CTN (ementa produzida nos termos do
artigo 63, § 8º do Anexo II ao RICARF).

4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES NACIONAL)

a) Exclusão do SIMPLES, de sócio com
participação societária superior a 10% em outra
empresa.
Processo: PAF nº 19679.002322/2004-81
Acórdão nº 9101-005.186
Relator: Cons. Caio Cesar Nader Quintella
Data de julgamento: 08/10/2020
Data de publicação: 26/11/2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2001 EXCLUSÃO
DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% EM OUTRA EMPRESA. RECEITAS
FINANCEIRAS. RUBRICA NÃO ABRANGIDA PELO
CONCEITO DE RECEITA BRUTA ESPECÍFICO
VEICULADO PELO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 9.317/96.
RECEITA BRUTA GLOBAL INFERIOR AO LIMITE PARA A
ADESÃO E PERMANÊNCIA NO REGIME.
IMPROCEDÊNCIA DO ADE. O §2º do art. 2º da Lei nº
9.317/96 expressamente delimita o conceito de
receita bruta para fins específicos de opção e 
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permanência dos contribuintes no SIMPLES, sendo
indevida a adoção de outros regramentos legais para
estabelecer seu alcance e abrangência. Mesmo se
tratando de companhia holding, os ganhos e receitas
financeiras percebidos não se revestem de produto da
venda de bens e serviços, nem de operações de conta
própria, tampouco de preço dos serviços prestados e
muito menos de resultado nas operações em conta
alheia. Se, por meio de mera operação aritmética, a
subtração do valor das receitas financeiras da monta da
receita bruta global percebida por ambas empresas
mostra-se inferior ao limite legal para a permanência no
SIMPLES, vigente à época dos fatos colhidos, revela-se
improcedente o Ato de exclusão.

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA

2ª TURMA ORDINÁRIA

1.Contribuições Previdenciárias

a) Caracterização de segurado como empregado.
Processo: PAF nº 10865.000844/2010-14
Acórdão nº 2202-007.373
Relator: Cons. Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Data de julgamento: 07/10/2020
Data de publicação: 23/10/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
PROCESSO REFLEXO. IDENTIDADE DE PROVAS.
PROCESSO PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA Havendo relação
direta de causa e efeito entre o processo principal e os
autos em apreço, autuados em decorrência da mesma
ação fiscal e dos mesmos elementos de prova, deve a
decisão proferida no processo principal, ser observada
também no processo reflexo. CARACTERIZAÇÃO DE
SEGURADO COMO EMPREGADO. DEMONSTRAÇÃO
PELA FISCALIZAÇÃO A reclassificação de um segurado
para a categoria dos segurados empregados implica na
demonstração, pela Fiscalização, do efetivo
preenchimento das condições para este
enquadramento, não servindo a esse fim a mera
alegação de que os requisitos estão presentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS. Competem à Receita Federal do Brasil a
fiscalização, a arrecadação e a cobrança das
contribuições destinados às outras entidades ou fundos,
na forma da legislação em vigor. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. PROVA DOS REQUISITOS O usufruto da
imunidade tributária somente se aplica após a prova do 

preenchimento dos requisitos da lei para seu
reconhecimento, não bastando para tanto mera
alegação do seu preenchimento.

b) Decadência de matéria arguida em sede
recursal. inovação, conhecimento, matéria de
ordem pública.
Processo: PAF nº 10660.005455/2007-86
Acórdão nº 2202-007.072
Relatora: Cons. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Data de julgamento: 04/08/2020
Data de publicação: 07/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/1997 a
30/05/2001 JUNTADA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
RECURSAL. CORROBORAÇÃO DOS ARGUMENTOS
DECLINADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEFERIMENTO. Deve ser deferida a juntada de
documentos em grau recursal quando se prestam a
robustecer o lastro probatório de teses suscitadas em
primeira instância. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
RECOLHIMNETO PARCIAL. SÚMULA CARF Nº 99.
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. Tendo a contribuinte
recolhido parcialmente as contribuições devidas,
aplica-se regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN - “ex vi” da Súmula CARF nº 99. No caso em
tela, ainda que aplicado o regramento previsto no inc.
I do art. 173 do CTN, fulminada pela decadência a
exigência.

2. Obrigações Acessórias

a) Multa pelo descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Dúvida. Artigo 112 do
CTN.
Processo: PAF nº 18108.001069/2007-01
Acórdão nº 2202-007.382
Relator: Cons. Caio Eduardo Zerbeto Rocha
Data de julgamento: 07/10/2020
Data de publicação: 23/10/2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/1995 a 31/07/2005
PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DÚVIDA.
ARTIGO 112 DO CTN. Havendo dúvida no caso
concreto quanto à extensão da capitulação legal que
define a obrigação acessória que se alega ter sido
descumprida, aplica-se a norma do artigo 112, do
CTN em favor do contribuinte, devendo se cancelada
a exigência fiscal.

QUARTA CÂMARA
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1ª TURMA ORDINÁRIA

1.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

a) Alíquota da GILRAT sobre a atividade
preponderante ao grau de risco.
Processo: PAF nº 10825.722427/2018-50
Acórdão nº 2401-008.505
Relatora: Cons. Miriam Denise Xavier
Data de julgamento: 08/10/2020
Data de publicação: 23/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 ALÍQUOTA GILRAT. FAP. A alíquota GILRAT é
determinada de acordo com a atividade preponderante
de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau
de risco, e a partir de janeiro de 2010 deve ser
multiplicada pelo FAP. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF Nº 2. O processo
administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade. JUROS SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF Nº 108. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

2ª TURMA ORDINÁRIA

1.IRPF

a) Não incidência de contribuição previdenciária
sobre a verba indenizatória paga pelo uso de bem
particular dos empregados nas tarefas da
empresa.
Processo: PAF nº 10240.721056/2018-60
Acórdão nº 2402-008.470
Relator: Cons. Denny Medeiros da Silveira 
Data de julgamento: 06/07/2020
Data de publicação: 07/09/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2013 IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. O
critério material da hipótese de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza
(art. 43 do CTN). Disponibilidade econômica não se
confunde com disponibilidade financeira. Enquanto esta
última se refere à imediata utilidade da renda, a 

disponibilidade econômica se refere ao acréscimo
patrimonial, independentemente da existência de
recursos financeiros (RMS nº 42.409/RJ, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe
16/10/2015). O precatório é um documento que
veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível
proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado. Portanto, veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou
com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário e se incorporou ao seu
patrimônio. Falecendo o beneficiário, portanto, o
direito de crédito decorrente do precatório deve, ser
incorporado ao espólio. Tanto que esse beneficiário
pode realizar a cessão do crédito. Desse modo, o
momento em que nasce a obrigação tributária
referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do
seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao
pagamento do precatório (disponibilidade financeira)
e essa obrigação já nasceu com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi
reconhecido em juízo (beneficiário), e não se modifica
pela transmissão do direito de crédito em razão do
falecimento do beneficiário. Não por outra razão o
valor efetivamente pago ao herdeiro é o valor do
precatório líquido do IRRF devido pelo beneficiário
original do crédito constante do título, pois não é
possível a transmissão ao herdeiro da parte do
crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto
de Renda a ser retido na fonte, haja vista que tais
valores, em última análise, não pertencem ao credor
originário, pois o valor que lhe caberá pressupõe a
dedução na fonte do imposto. Nesse contexto, o valor
recebido pelo herdeiro, por conseguinte, tem
natureza jurídica de herança, sobre o qual não incide
imposto de renda em razão das normas expressas
nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6º, XVI da Lei nº 7713/88.

SEGUNDA TURMA DA CSRF

1. ITR

a) Aplicação do voto de qualidade pró
contribuinte na necessidade da apresentação de
Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do
ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
Processos: PAFs nºs 10073.720418/2008-01;
10073.720420/2008-71, 10073.720432/2008-04,
10530.720162/2007-16, 10530.720172/2007-43 e
10510.002437/2005-02. 
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Acórdão nº 9202-008.906.
Relator: Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci
Data de julgamento: 30/07/2020
Data de publicação: 24/08/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR) EXERCÍCIO: 2004 ITR. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ
1329/2016. É desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do
direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

2. IRPF

a) Capital acumulado em plano de previdência
privada representa patrimônio destinado à
geração de aposentadoria, possuindo natureza
previdenciária.
Processo: PAF nº 10073.003082/2008-18  
Acórdão nº 9202-009.228
Relator: Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci
Data de julgamento: 18/11/2020
Data de publicação: 09/12/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2006 IRPF.
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RESGATE. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo
natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta
forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo
havendo resgate.

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA

1ª TURMA ORDINÁRIA

1.PIS/COFINS

a) Concessionária de veículo. Venda de veículos
novos. Base de cálculo. Faturamento.
Processo: PAF nº 13899.000162/2003-83
Acórdão nº 3201-007.298
Relator: Cons. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Data de julgamento: 25/09/2020
Data de publicação: 14/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. VENDA DE VEÍCULOS 

NOVOS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. A
COFINS incide sobre o faturamento das empresas,
não havendo previsão legal para exclusão, da base de
cálculo, do custo dos veículos novos comercializados
por concessionárias, operação que não caracteriza
venda em consignação. Precedentes do STJ. A
comercialização de veículos novos realizada por
concessionária e firmada por contrato com
montadora de veículos automotores, tem natureza de
compra e venda, devendo a receita auferida ser
considerada como receita própria, a qual integra a
base de cálculo da COFINS.

b) Direito ao crédito não cumulativo.
Processo: PAF nº 13984.720194/2011-40
Acórdão nº 3201-007.170
Relator: Cons. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Data de julgamento: 27/08/2020
Data de publicação: 09/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2005 a
30/09/2005 REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS.
CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. No regime não cumulativo das
contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto de
renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária
criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão
do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória. EMBALAGENS
DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é
descartada ao final da operação, vale dizer, para o
casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é
possível. Com fundamento no Art. 3.º, da Lei
10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do
produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. A permissão de crédito
das contribuições não cumulativas é sobre aquisição
de energia elétrica consumida, logo os acessórios
desta aquisição não geram direito ao crédito - menos
ainda quando atrelados à mora. AQUISIÇÃO DE BENS
ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à
depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art.
3.º, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência
deste Conselho. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM 
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ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO. A pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados sobre encargos
de depreciação em relação às máquinas e aos
equipamentos adquiridos e utilizados em etapas
pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Concede-se o direito ao
crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o
dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL As
receitas financeiras, submetidas à alíquota zero,
integram o montante da receita bruta total, para fins do
cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os
que podem ser ressarcidos/compensados e os que
apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO
ONEROSA DE CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. O Supremo Tribunal Federal -
STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu
que os créditos de ICMS com origem em exportações
transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS. As decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão
CSRF n.º 9303-006.616 e Acórdão n.º 3201003.570.

c) Direito ao crédito não cumulativo, insumos.
Manutenção industrial.
Processo: PAF nº 13888.002820/2004-81
Acórdão nº 3201-007.258
Relator: Cons. Márcio Robson Costa
Data de julgamento: 23/09/2020
Data de publicação: 14/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004 COFINS.
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS. O conceito de insumos para efeitos do art. 3º,
inciso II, da Lei nº 10.637/2002 e da Lei n.º 10.833/2003,
deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.º 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. PREVENÇÃO. Os gastos
incorridos com manutenção industrial e de
prevenção, revelam-se essenciais à industrialização
do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser
revertidas as glosas para que sejam mantidos os
créditos. COFINS. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL. O tratamento de resíduos é necessário para
evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da
etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e
álcool. COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO
TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos que são empregados no
transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos
da COFINS não cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos,
após a industrialização para seus compradores e
portos onde serão exportados, por serem tais
serviços de transporte essenciais para a produção e
atividade do sujeito passivo - industrialização e
exportação. COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. TERRA.
PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIAPRIMA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com arrendamento
rural/agrícola de terras, de pessoas jurídicas, para
produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos objetos da
atividade econômica explorada pelo contribuinte,
geram créditos das contribuições. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em
tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.

d) Direito ao crédito não cumulativo, insumos,
serviços de manutenção de equipamentos
utilizados na prestação de serviços. Indenização
por avaria. Seguros de veículos e cargas,
serviços de vigilância das mercadorias
transportadas, segurança patrimonial,
estacionamentos, serviços de escolta,
monitoramento e rastreamento.
Processo: PAF nº 10920.721079/2011-49
Acórdão nº 3201-007.202
Relator: Cons. Hélcio Lafetá Reis 
Data de julgamento: 24/09/2020
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Data de publicação: 07/10/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal (súmula CARF nº 11) PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXCESSO DE EXAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Uma vez
demonstrado que a ação fiscal se desenvolvera em
conformidade com a legislação de regência e com os
fatos apurados, inexiste fundamento à alegação de
excesso de exação. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na
não cumulatividade das contribuições sociais,
consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos
que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, excluindo-se as aquisições que
não sejam intrínsecas às atividades que compõem o
objeto social da pessoa jurídica. CRÉDITO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR AVARIA.
SEGUROS DE VEÍCULOS E CARGAS. SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS.
SEGURANÇA PATRIMONIAL. ESTACIONAMENTOS.
SERVIÇOS DE ESCOLTA, MONITORAMENTO E
RASTREAMENTO. Diante do objeto social do Recorrente,
da legislação de regência e das constatações da
Fiscalização, e por guardarem intrínseca relação com a
atividade principal da pessoa jurídica, dão direito a
crédito das contribuições não cumulativas os gastos
com serviços de manutenção de equipamentos
utilizados na prestação de serviços, indenização por
avaria, seguros de veículos e cargas, serviços de
vigilância das mercadorias transportadas, segurança
patrimonial, estacionamentos e serviços de escolta,
monitoramento e rastreamento, observados os
requisitos da lei. CRÉDITO. CONSERVAÇÃO E REPAROS
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. Por expressa
autorização legal, geram direito a crédito os valores
relativos à depreciação ou amortização das benfeitorias
realizadas em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados nas atividades da empresa, bem como da
manutenção de equipamentos que acarrete aumento
de vida útil superior a um ano nos bens em que
aplicada, observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período
de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 EMENTA.
MESMO TEOR. Considerando que a ementa deste
acórdão relativamente à Contribuição para o PIS é
exatamente a mesma daquela exposta acima para a
Cofins, dispensa-se aqui a sua reprodução, por 

economia processual.

2. AUTO DE INFRAÇÃO

a) A reavaliação do ex-tarifário não constitui
hipótese que permite a lavratura de novo Auto
de Infração, em substituição de lançamento
anterior para o qual havia impugnação
protocolada, dado não atender procedimento
previsto no Decreto nº 70.235/72, além de não
estar inserido nos casos de revisão autorizados
pelo art. 149 do CTN.
Processo: 10314.001337/2001-43
Acórdão nº 3201-007.221
Relator: Cons. Paulo Roberto Duarte Moreira 
Data de julgamento: 22/09/2020
Data de publicação: 07/10/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 08/03/2001 ART.
149 DO CTN. NOVA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA
MERCADORIA IMPORTADA. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a
revisão de lançamento efetuado através de Auto de
Infração, sem atendimento do procedimento descrito
no Decreto n° 70.235/72 pela autoridade fiscal, pois
tal revisão não está incluída dentre as hipóteses
previstas no art. 149 do CTN.

TERCEIRA CÂMARA

1ª TURMA ORDINÁRIA

1.DCTF

a) Retificação de DCTF após emissão de
despacho decisório.
Processo: PAF nº 16327.912540/2009-31
Acórdão nº 3301-008.370
Relator: Cons. Ari Vendramini 
Data de julgamento: 20/07/2020
Data de publicação: 08/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Período de
apuração: 01/09/2006 a 10/09/2006 COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE É possível a retificação de
DCTF após a emissão de Despacho Decisório
Eletrônico, desde que acompanhada do documentos
comprobatórios que suportem a retificação
apresentada. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO
POR DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. 
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RECONHECIMENTO. Existindo a comprovação do direito
alegado, que suporta a retificação da DCTF, onde o
recolhimento indevido foi devidamente desvinculado do
tributo, passando, desta forma, a estar disponível para
utilização pela recorrente, o direito creditório deve ser
reconhecido. Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido.

2. PIS/PASEP

a) Restituição. Importação por conta e ordem.
Processo: PAF nº 15165.000275/2009-84
Acórdão nº 3301-008.487 
Relator: Cons. Ari Vendramini
Data de julgamento: 26/08/2020
Data de publicação: 09/10/2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Data do fato gerador: 28/04/2008
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
ADQUIRENTE CONTRATANTE. A legitimidade para
pleitear restituição de valor pago a maior ou
indevidamente, a título de Contribuição ao PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO, em caso de importação por conta e
ordem, é do real adquirente que, por força de contrato,
é o mandante da importação, aquele que efetivamente
assume os custos da importação, embora o faça através
de uma interposta pessoa. Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido.

2ª TURMA ORDINÁRIA

1. PIS/PASEP

a) Inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo de PIS/COFINS e o conceito de
faturamento como decorrente da venda de
mercadorias ou de prestação de serviços.
Processo: PAF nº 16327.001013/2006-57
Acórdão nº 3302-009.654
Relator: Cons. Walker Araújo
Data de julgamento: 25/09/2020
Data de publicação: 15/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001 BASE
DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL. As decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas
como de Repercussão Geral, sistemática prevista no
artigo 543B do Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado
pelo contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

b) Creditamento de revendedores de
combustíveis no regime da tributação
monofásica.
Processo: PAF nº 10480.730216/2012-43
Acórdão nº 3302-009.137
Relator: Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho
Data de julgamento: 26/08/2020
Data de publicação: 08/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2006 a
31/03/2006 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O regime jurídico da não cumulatividade pressupõe a
tributação plurifásica, objetivando evitar-se a
incidência em cascata do tributo. Por outro lado, na
tributação monofásica não há cumulatividade, pois o
tributo incide em uma única etapa do processo. Por
isso, a lei veda que o contribuinte, nas fases
seguintes, se aproveite de crédito decorrente de
tributação monofásica ocorrida no início da cadeia.
Por expressa vedação legal, os revendedores de
combustíveis não podem incluir na base de cálculo
dos créditos das contribuições os valores pagos na
compra, para revenda, desses produtos, tendo em
vista estarem inseridos numa cadeia de
comercialização sujeita à tributação monofásica. O
art. 17 da Lei nº 11.033/04 não revogou as vedações
ao creditamento já contidas nas Leis n° 10.6.37/02 e
10.833/03. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. A Administração Tributária dispõe do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da transmissão do
Pedido de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação, para averiguar a legitimidade de todo
o crédito pleiteado, nos termos do art. 74, §5º da Lei
nº 9.430/96.

3ª TURMA EXTRAORDINÁRIA

1. IOF

a) Compensação de IOF em contratos de mútuo,
pelo pagamento indevido
Processo: PAF nº 16327.903225/2008-32
Acórdão nº 3003-001.352
Relatora: Cons. Lara
Moura Franco Eduardo
Data de julgamento: 30/09/2020
Data de publicação: 23/10/2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Data do 
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fato gerador: 28/08/2002 IOF. CONTRATOS DE MÚTUO.
PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA. A prova do pagamento
indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo se
faz à vista do documento comprobatório de que os
recursos mutuados foram colocados e posteriormente
mantidos à disposição do sujeito passivo, momento em
que se constitui o fato gerador e a partir do qual,
também, delimita-se a obrigação tributária. ÔNUS DA
PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. Evidenciar a
liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física
ou jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem
compete o ônus da prova do direito vindicado.

QUARTA CÂMARA

1ª TURMA ORDINÁRIA

1. PER/DCOMP

a) Erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Processo: PAF nº 13971.916379/2011-05
Acórdão nº 3401-007.553
Relatora: Cons. Fernanda Vieira Kotzias
Data de julgamento: 24/06/2020
Data de publicação: 13/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/PASEP. ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL. Nos processos referentes a
despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento
efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da
verdade material, de verificar se efetivamente houve
recolhimento indevido/a maior de tributo à luz de todo
o conjunto probatório disponível nos autos. PIS/PASEP.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. Por
expressa previsão legal, não cabe atualização monetária
ou incidência de juros sobre o crédito apurado no
âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins
e do PIS/Pasep.

2. PIS/COFINS

a) Hipóteses de exclusão da base de cálculo.
Incentivos de venda. Ressarcimento de serviços
prestados durante garantia do produto.
Processo: PAF nº 16007.000041/2009-12 
Acórdão nº 3401-007.514
Relator: Cons. Tom
Pierre Fernandes da Silva
Data de julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 13/10/2020

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. INCENTIVOS DE VENDA.
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE
GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE. Os
valores creditados pelos fabricantes de veículos em
favor dos comerciantes varejistas a título de bônus ou
incentivo de vendas, bem como pela prestação de
serviços de reparação dos produtos durante o
período de garantia constituem receita operacional e,
portanto, integram a base de cálculo da contribuição.

b) Os custos tidos pelo contribuinte com frete de
aquisição dos insumos utilizados no seu
processo produtivo geram direito ao crédito não
cumulativo de PIS/COFINS.
Processo: PAF nº 11065.901555/2011-01
Acórdão nº 3401-007.545
Relator: Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 13/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INSUMO. FRETE DE COMPRA. Inobstante frete de
aquisição (e não de venda) e, por tal motivo, anterior
ao processo produtivo, o transporte de insumo da
lavoura à indústria é relevante a este (processo
produtivo). MÃO DE OBRA. SIMULAÇÃO. Constatada a
simulação de contratação de mão de obra própria
como terceirizada, de rigor a glosa dos créditos.

TERCEIRA TURMA DA CSRF

1. PIS/PASEP

a) Não incidência a Contribuição para o
PIS/PASEP sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas, na sistemática
prevista no artigo 543C do antigo CPC.
Processo: PAF nº 16327.001379/2008-98
Acórdão nº 9303-010.844
Relator: Cons. Andrada Márcio Canuto Natal
Data de julgamento: 15/10/2020
Data de publicação: 19/11/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Ano-calendário: 2003 COOPERATIVA DE
CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA. Fixada
pelo STJ a tese de que não incide a Contribuição para
o PIS/PASEP sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas, na sistemática prevista 
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no artigo 543C do antigo CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo CPC, veiculado pela Lei no 13.105/2015), tal
entendimento é de observância obrigatória por este tribunal administrativo, tendo em vista o artigo 62, § 2º do
Anexo II do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. As sociedades cooperativas de
crédito, na apuração dos valores devidos a título de PIS, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo.

b) Base de cálculo do ICMS julgamento do STF. Ausência de trânsito em julgado. Entendimento do STJ.
Processo: PAF nº 10480.910490/2012-02
Acórdão nº 9303-010.555
Relatora: Cons. Vanessa Marini Cecconello
Data de julgamento: 11/08/2020
Data de publicação: 06/10/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO. Inexistente julgamento do STF, com trânsito em julgado,
deve prevalecer ainda o julgado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo. A parcela relativa ao ICMS, devido sobre
operações de venda na condição de contribuinte, inclui-se na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins.
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S I G L A S  E
A B R E V I A T U R A S

AgInt: Agravo Interno
AgRg: Agravo Regimental
ARE: Recurso Extraordinário com Agravo
Art.: Artigo
Arts.: Artigos

Cam: Câmara
CARF: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CE: Ceará
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social
Cons.: Conselheiro
CPC: Código de Processo Civil
CPRB: Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
CRFB: Constituição da República Federativa do Brasil
CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido
CSRF: Câmara Superior de Recursos Fiscais

DIAC: Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR
DIAT: Documento de Informação e Apuração do ITR

EDcl: Embargos de Declaração
EREsp: Embargos de Divergência em Recurso Especial

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços
IN: Instrução Normativa
IOF: Imposto sobre Operações Financeiras
IPI: Imposto sobre Produto Industrializado
IPTU: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana
IR: Imposto de Renda
IRPF: Imposto de Renda das Pessoas Físicas

IRPJ: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
ITR: Imposto Territorial Rural

LC: Lei Complementar

Min.: Ministro
MP: Medida Provisória

Nº: Número

PAF: Processo Administrativo Fiscal
PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público
PIS: Contribuição ao Programa de Integração Social
PLR: Participação nos Lucros e Resultados
PR: Paraná

RE: Recurso Extraordinário
REsp: Recurso Especial
RFB: Receita Federal do Brasil
RS: Rio Grande do Sul
SC: Santa Catarina
SEJUL: Seção de Julgamento
SELIC: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SP: São Paulo
SRF: Secretaria da Receita Federal
STF: Supremo Tribunal Federal
STJ: Superior Tribunal de Justiça

TO: Turma Ordinária

VTN: Valor da Terra Nua
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