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SOBRE AZEVEDO SETTE ADVOGADOS

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 50 diferentes segmentos representativos, da indústria ao setor de serviços e
comércio, passando pelo poder público, investidores privados e seus financiadores.
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SOBRE O RELATÓRIO
DECISÕES RELEVANTES
2º Semestre de 2021

Escritório de Belo Horizonte

Escritório de São Paulo

Janeiro, 2022
Atentos a relevância das questões levadas ao contencioso tributário e de forma a auxiliar
nossos 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 relativas 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.
Nossa equipe de profissionais da área permanece à disposição para esclarecer dúvidas sobre
os temas aqui apresentados.
Tributário Azevedo Sette Advogados
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Supremo Tribunal Federal
TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL
1. IRPJ/CSLL
a) Tema 962 – Não incidência do Imposto de renda
- Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic
(juros de mora e correção monetária) recebida
pelo contribuinte na repetição do indébito.
Processo: RE nº 1.063.187
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 27/09/2021
Data da publicação: 16/12/2021
Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os
valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade.
1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL
estão relacionadas com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização
abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que
correspondem ao que efetivamente se perdeu, não
incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim,
não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade
do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese,
ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores
atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição
de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). A demora na
restituição do indébito tributário faz com que o credor
busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para
atender a suas necessidades, os quais atraem juros,
multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo
preços mais elevados.
Recurso extraordinário não provido.
Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário".
2. IPI
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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
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Rosa Weber
Data de julgamento: 11/11/2021
Data da publicação: 18/11/2021
Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS DAS
EMPRESAS VAREJISTAS DE VEÍCULOS RECOLHIDAS EM
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELOS
INDUSTRIAIS E IMPORTADORES. BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA. PREÇO TOTAL COBRADO DO VAREJISTA
COMPOSTO DO VALOR DO PRODUTO E IPI.
RAZOABILIDADE.
VAREJISTA
QUE
NÃO
É
CONTRIBUINTE DO IPI. AUSÊNCIA NA SUA RECEITA
BRUTA DE VALOR DESTINADO À UNIÃO A TÍTULO DE
IPI. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA
HIPÓTESE DA BASE DE CÁLCULO REAL SER INFERIOR
À
PRESUMIDA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO. 1. O art. 43 da MP 2.158-35/2001
determina que os industriais e importadores de
veículos automotores recolham, em regime de
substituição tributária, além das contribuições por
eles próprios devidas, as contribuições para o PIS e
da Cofins que futuramente seriam devidas pelos
varejistas de veículos ao efetuarem a revenda dos
produtos adquiridos. 2. A substituição tributária tem
amparo no § 7º do art. 150 da Magna Carta, que
estabelece que “a lei poderá atribuir a sujeito passivo
de obrigação tributária a condição de responsável
pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente”. 3. É ínsito
ao regime de substituição tributária, em que o tributo
será recolhido em relação a fato gerador ainda não
acontecido, a presunção de uma base de cálculo, que
naturalmente deverá atender a um critério de
razoabilidade. 4. Em situações ordinárias, uma
empresa varejista não revenderá um produto por um
valor menor do que o custo que teve com sua
aquisição, pois a sua receita deve ser grande o
bastante não apenas para cobrir as despesas com a
aquisição das mercadorias destinadas a revenda
como uma série de outras (empregados, imóveis,
energia elétrica etc.). Dessa maneira, considerando-se
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que, na aquisição de veículo para revenda, o varejista
teve que arcar com custo correspondente à soma do
valor destinado ao industrial/importador e do IPI
endereçado à União, ele, em situações ordinárias, não
revenderá o bem adquirido por montante inferior a esse
total. 5. O custo total dos veículos, compreendendo a
soma do valor do produto e do IPI, é, portanto, uma
estimativa não só razoável como provavelmente menor
da futura receita bruta a ser obtida pelo varejista na
revenda. 6. Não se trata de dizer que o IPI componha a
receita bruta do varejista, uma vez que este sequer é
contribuinte desse imposto. O IPI nas aquisições é
apenas
um
dos
componentes
da
receita
bruta/faturamento a ser obtida pelo varejista. 7.
Naquelas situações excepcionais em que a base de
cálculo presumida venha a se mostrar inferior àquela
realmente obtida pelo varejista de veículos, poderá este
pleitear a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, na forma prevista na parte final do § 7º do art. 150
da Magna Carta, na linha do decidido por esta Suprema
Corte ao julgamento do RE nº 596.832, paradigma do
tema nº 228 da repercussão geral. 8. Recurso
extraordinário desprovido.
Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional a inclusão do valor do IPI incidente nas
operações de venda feitas por fabricantes ou importadores
de veículos na base de cálculo presumida fixada para
propiciar, em regime de substituição tributária, a cobrança
e o recolhimento antecipados, na forma do art. 43 da
Medida Provisória nº 2.158-35/2001, de contribuições para
o PIS e da Cofins devidas pelos comerciantes varejistas”.
3. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
a) Tema 554 – Fixação de alíquota da contribuição
ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de
Previdência Social (FAP).
Processo: RE nº 677.725
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Luiz Fux
Data de julgamento: 11/11/2021
Data da publicação: 16/12/2021
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE
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ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA
PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E
PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA
ANTERIORIDADE,
DA
RESERVA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
E
DA
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10.
DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO
DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E
1.309/2009,
DO
CONSELHO
NACIONAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37;
146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154,
INCISO I, E 195, § 4 º . 1. O sistema de financiamento
do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios
previdenciários acidentários decorrentes das doenças
ocupacionais. 2. A Contribuição Social para o Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado nos
artigos 7º, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I,
todos da CRFB/88. 3. O sistema impregnado,
principalmente, pelos Princípios da Solidariedade
Social e da Equivalência (custo-benefício ou prêmio
versus sinistro), impõe maior ônus às empresas com
maior sinistralidade por atividade econômica. 4. O
enquadramento genérico das empresas neste
sistema de financiamento se dá por atividade
econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e
c, da Lei nº 8.212/91, enquanto o enquadramento
individual das empresas se dá por meio do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o
dimensionamento da sinistralidade por empresa, na
forma do art. 10 da Lei nº 10.666/2003. 5. A Suprema
Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II,
da
Lei
nº
8.212/91,
verbis:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei
7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação
da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II;
art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro
de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II;
Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que
são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da
Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
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de observância da técnica da competência residual da
União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei
complementar para a instituição da contribuição para o
SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao
princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da
mencionada
Lei
7.787/89
cuidou
de
tratar
desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art.
3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F.,
art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo
da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de
ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não
conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04- 2003),
o que se aplica as normas ora objurgadas por possuir a
mesma ratio. 6. A lei que institui tributo deve guardar
maior densidade normativa, posto que deve conter os
seus elementos essenciais previstos em lei formal (art.
97, CTN), a saber os aspectos material (fatos sobre os
quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a
norma incide), assim como a consequência jurídica, de
onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que
a norma incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal
(sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e passivo),
elementos do fato gerador que estão sob a reserva do
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)
(FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas
atendidas no caso subexamine. 7. O Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº
10.666/2003, guarda similaridade com a situação do
leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003, posto norma a ser colmatada pela via
regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional da Previdência Social, verbis: Art. 10.
A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial ou daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá
ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o
www.azevedosette.com.br

regulamento, em razão do desempenho da empresa
em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos
a partir dos índices de frequência, gravidade e custo,
calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.(grifos
nossos) 8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas
expressamente no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à
luz do art. 10 da Lei nº 10.666/2003, a delimitação da
progressividade na forma de coeficiente a ser
multiplicado por estas alíquotas básicas, para
somente então ter-se aplicada sobre a base de
cálculo do tributo. 9. O FAP, na forma como prescrito
no art. 10 da Lei nº 10.666/2003 (“...conforme
dispuser o regulamento, em razão do desempenho
da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de frequência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social) possui densidade normativa suficiente, posto
que fixados os standards , parâmetros e balizas de
controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
10. A composição do índice composto do FAP foi
implementada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei nº 10.666/2003,
órgão do Ministério da Previdência e Assistência
Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores,
associações de aposentados e pensionistas e do
Governo, através de diversas resoluções: Resolução
MPS/CNPS nº 1.101/98, Resolução MPS/CNPS nº
1.269/06, Resolução MPS/CNPS nº 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS nº 1.309/09 e Resolução
MPS/CNPS nº 1.316/2010. Estas resoluções do CNPS
foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto nº
3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº
6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto
14.410/10, cumprindo o disposto no art. 10 da Lei nº
10.666/2003. 11. As resoluções do CNPS foram
regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto nº
3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei nº
10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade de
redução de até 50% ou majoração em até 100% das
alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II da Lei nº
8.212/91, conforme o desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica. 12. O FAP
destina-se a aferir o desempenho específico da
empresa em relação aos acidentes de trabalho, tal
como previsto no § 1º, do art. 202-A do Decreto nº
3.048/99. A variação do fator ocorre em função do
desempenho da empresa frente às demais empresas
que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi
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regulamentado como um índice composto, obtido pela
conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias
de elementos: (i) os índices parciais (frequência,
gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice
parcial; (iii) os pesos de cada percentil (art. 202-A do
Decreto nº 3.048/99). 13. Segundo essa metodologia de
cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos
acidentes de trabalho e na etapa seguinte, os percentis
são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo
os produtos somados, chegando-se ao FAP. 14. A
declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº
10.666/2003 e do artigo 202-A do Decreto nº 3.048/99,
não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso. 15. Extrai-se deste princípio a
invalidade da revogação de normas legais que
concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que
a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5°, § 1°, CRFB/88), posto
que invalidar a norma atenta contra os artigos arts. 7º,
150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9º, todos
da CRFB/88. 16. A sindicabilidade das normas
infralegais, artigo 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto nº 6.957/09, deve pautar-se
no sentido de que não cabe ao Pretório Excelso discutir
a implementação de políticas públicas, seja por não
dispor do conhecimento necessário para especificar a
engenharia administrativa necessária para o sucesso de
um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou
do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado
pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela
conformação das normas infralegais (Decreto nº
3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei nº 10.666/2003, art.
10), o que impede a análise das questões relacionadas
à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer
incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes
dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a
residência e o local de trabalho do empregado e,
também, daqueles ocorridos após o findar do contrato
de trabalho, no denominado período de graça; da
inclusão na base de cálculo do FAP de todos os
benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes
de julgamento de recursos interpostos pela empresa na
esfera administrativa. 18. O SAT, para a sua fixação,
conjuga três critérios distintos de quantificação da
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obrigação tributária: (i) a base de cálculo
(remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços),
que denota a capacidade contributiva do sujeito
passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do
grau de risco da atividade econômica da empresa,
conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o
FAP, que objetiva individualizar a contribuição da
empresa frente à sua categoria econômica, aliando
uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça
individual, o que atende aos standards, balizas e
parâmetros que irão formatar a metodologia de
cálculo deste fator, o que ocorreu quanto à
regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do
Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto
nº 6.957/09. 19. As empresas que investem na
redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber
tratamento diferenciado mediante a redução do FAP,
conforme o disposto nos artigos 10 da Lei nº
10.666/03 e 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a
redução decorrente do Decreto nº 6.042/07. Essa foi
a metodologia usada pelo Poder Executivo para
estimular os investimentos das empresas em
prevenção de acidentes de trabalho. 20. O princípio
da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade
encontram-se consagrados no caso sub judice, posto
que o conjunto de normas protetivas do trabalhador
aplicam-se de forma genérica (categoria econômica)
num primeiro momento através do SAT e, num
segundo momento, de forma individualizada através
do FAP, ora objurgado, permitindo ajustes, observado
o cumprimento de certos requisitos. 21. O Poder
Judiciário, diante de razoável e proporcional agir
administrativo, não pode substituir o enquadramento
estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido
ilegítimo da expressão, por isso que não pode ser
acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado. 22. O
princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”,
CRFB/88) não restou violado, posto que o Decreto nº
3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as
balizas para o primeiro processamento do FAP, com
vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva
do fato gerador, utilizados os dados concernentes
aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das
variáveis consideradas para a aplicação da fórmula
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matemática instituída pela nova sistemática. 23. Os
princípios
da
transparência,
da
moralidade
administrativa e da publicidade estão atendidos na
medida em que o FAP utiliza índices que são de
conhecimento de cada contribuinte, que estão a
disposição junto à Previdência Social, sujeitos à
impugnação administrativa com efeito suspensivo. 24. O
Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de
ofensa ao princípio da legalidade (REsp 392.355/RS) e a
Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei
nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a
complementação
dos
conceitos
de
"atividade
preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave"
(RE nº 343.446/SC). Restou assentado pelo Supremo
que as Leis nº 7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos
capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O
fato de a lei delegar ao regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao
princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da
legalidade tributária, art. 150, I, ambos da CF/88, o que
se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma
ratio : TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.º
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.528/97.
ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.ºS
356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.º
8.212/91, na redação da Lei n.º 9.528/97 e aos arts. 97 e
99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave,
pelos Decretos n.ºs 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o
estabelecimento, por decreto, dos mencionados graus
de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002,
DJ
12/08/2002).
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei
7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação
da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art.
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22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da
técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II,
da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da
igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei
7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91,
art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai
além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que
não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04/04/2003). 25. Mais recentemente a
Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Podese mencionar a tese firmada no Tema 939 de
Repercussão Geral: “É constitucional a flexibilização
da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27
da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder
Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos,
reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao
PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao
regime não cumulativo, estando presente o
desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313,
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
10/12/2020). 26. Na mesma linha dos precedentes já
mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que
formalizada por meio de balizas rígidas e guarnecidas
de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido:
(i) a fixação das anuidades cobradas pelos Conselhos
Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das
autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de
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taxa em razão do exercício do poder de polícia referente
à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
22/09/2017) e (iii) a possibilidade do estabelecimento de
pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber,
Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, DJe 21/10/2020). 27. Recurso extraordinário a
que se NEGA PROVIMENTO.
Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.
4. ICMS
a) 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
Órgão Julgador: Plenário
Data de julgamento: 13/05/2021
Data da publicação: 12/08/2021
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS
E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO
DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A
BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS
ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
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b) Tema 517 – Aplicação de diferencial de
alíquota de ICMS à empresa optante pelo
SIMPLES NACIONAL.
Processo: RE nº 970.821
Relator: Min. Edson Fachin
Órgão Julgador: Plenário
Data do julgamento: 14/05/2021
Data da publicação: 19/08/2021
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS.
FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME
ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSTULADO
DE
TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO
EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI
ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993.
1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na
hipótese em que lei complementar federal autoriza a
cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1º, XIII,
“g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O
diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo
Estado de destino da diferença entre a alíquota
interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a
partilha do ICMS em operações com diversos entes
federados. Trata-se de complemento do valor do
ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de
um único imposto (ICMS) calculado de duas formas
distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur
devido na operação interestadual. 3. Não ofende a
técnica da não cumulatividade a vedação à
apropriação, transferência ou compensação de
créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o
diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar
123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal
regulatório do tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte a
exigência do diferencial de alíquota, nos termos da
legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial
ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação
tributária de forma centralizada e com carga menor,
simultaneamente ao não recolhimento de diferencial
de alíquota nas operações interestaduais. A opção
pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no
âmbito da livre conformação do planejamento
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tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus
dessa escolha empresarial. À luz da separação dos
poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as
parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos,
culminando em um modelo híbrido, sem o devido
amparo legal.

axiológico dos direitos fundamentais ambientais.
Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais
gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva.
População de baixa renda. Afronta às normas
fundamentais de defesa do meio ambiente e da
valorização do trabalho humano.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É
constitucional a imposição tributária de diferencial de
alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de
mercadoria em seu território devido por sociedade
empresária
aderente
ao
Simples
Nacional,
independentemente da posição desta na cadeia produtiva
ou da possibilidade de compensação dos créditos”.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “São
inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005,
que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na
aquisição de insumos recicláveis". Recurso extraordinário
provido”.

5. 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
Órgão Julgador: Plenário
Data do julgamento: 08/06/2021
Data da publicação: 13/08/2021
Ementa: Recurso extraordinário. 1. Repercussão geral.
Direito Tributário Ambiental. 2. Tema 304 da sistemática
da Repercussão Geral. 3. Artigos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de
PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. 4.
Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo
da contribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas.
Prejuízos econômicos ao contribuinte industrial
dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário prejudicial à indústria de
reciclagem.
Princípio
do
protetor
recebedor.
Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem
o valor do PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da
cadeia de produção. Afronta aos princípios da isonomia
tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário
favorecido e simplificado devido à microempresa e à
empresa de pequeno porte. 6. Ética ambiental. Estado
Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e
social. Direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Artigos 170, inciso VI, e 225, da Constituição
Federal.
Vinculação
do
Legislador
ordinário.
Impossibilidade do esvaziamento do substrato
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TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL– pendentes de
publicação
1. ICMS
a) Tema 817 – Possibilidade de os Estados e o
Distrito Federal, mediante consenso alcançado
no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas
em decorrência do gozo de benefícios fiscais,
implementados no âmbito da chamada guerra
fiscal
do
ICMS,
reconhecidos
como
inconstitucionais
pelo
Supremo
Tribunal
Federal.
Processo: RE nº 851.421
Relator: Min. Roberto Barroso
Data do julgamento: 18/12/2021
Resultado: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o
tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso
extraordinário,
reconhecendo
a
constitucionalidade da Lei distrital nº 4.732/2011, com
a redação dada pela Lei distrital nº 4.969/2012, e
fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual
ou distrital que, com amparo em convênio do
CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS
oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados
inconstitucionais”, nos termos do voto do Relator.
Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.
b) Tema 745 – Alcance do art. 155, § 2º, III, da
Constituição federal, que prevê a aplicação do
princípio da seletividade ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Processo: RE nº 714.139
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Resultado: O Tribunal, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário para, reformando
o acórdão recorrido, deferir a ordem e reconhecer o
direito da impetrante ao recolhimento do ICMS
incidente sobre a energia elétrica e serviços de
telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17%,
conforme previsto na Lei estadual nº 10.297/1996,
salientando que os requisitos concernentes à restituição
e compensação tributária situam-se no âmbito
infraconstitucional, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar
Mendes e Roberto Barroso. Foi fixada a seguinte tese:
"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da
seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino
constitucional alíquotas sobre as operações de energia
elétrica e serviços de telecomunicação em patamar
superior ao das operações em geral, considerada a
essencialidade dos bens e serviços"
Além disso, foi modulado os efeitos da decisão,
estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício
financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a
data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos
termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli,
Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson
Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a
17.12.2021.
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. Dias Toffoli
Data do julgamento: 06/12/2021
Resultado: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o
tema 590 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário, fixou a seguinte tese de
repercussão geral: "É constitucional a incidência do ISS
no licenciamento ou na cessão de direito de uso de
programas de computação desenvolvidos para clientes
de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da
lista anexa à LC nº 116/03" e atribuiu eficácia ex nunc, a
contar de 3/3/21, data na qual foi publicada a ata de
julgamento das ações diretas 1.945/MT e 5.659/MG,
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para: a) impossibilitar a repetição de indébito do ICMS
incidente sobre operações com softwares em favor
de quem recolheu esse imposto até 2/3/21, vedando,
nesse caso, que os municípios cobrem o ISS em
relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que
os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos
geradores ocorridos até 2/3/21. Determinou, ainda,
que ficam ressalvadas (i) as ações judiciais em curso
em 2/3/21, inclusive as de repetição de indébito e as
execuções fiscais em que se discutam a incidência do
ICMS, e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação
relativas a fatos geradores ocorridos até 2/3/21, casos
em que o contribuinte terá direito à repetição do
indébito do ICMS, respeitado o prazo prescricional,
independentemente da propositura de ação judicial
até aquela data; e que, no caso de não recolhimento
do ICMS ou do ISS, incide o ISS em relação aos fatos
geradores ocorridos até 2/3/21. Tudo nos termos do
voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
26.11.2021 a 3.12.2021.
PRINCIPAIS TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL –
COM EXPECTATIVA DE JULGAMENTO PARA O 1º
SEMESTRE DE 2022
1. ISS
a) 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.
2. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS/PREVIDENCIÁRIAS
a) Tema 281 – Contribuição para a seguridade
social a cargo das agroindústrias sobre a receita
bruta prevista na Lei nº 10.256/2001.
Processo: RE nº 611.601
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 03/06/2021
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 22A DA LEI Nº 8.212/91.
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REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.256/01.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA
PELA
AGROINDUSTRIA.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE
PRODUÇÃO PRÓPRIA E ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.

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.

b) Tema 801 – (In)constitucionalidade da incidência
da contribuição destinada ao SENAR sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, nos termos do art. 2º da Lei
8.540/1992, com as alterações posteriores do art.
6º da Lei 9.528/1997 e do art. 3º da Lei 10.256/2001.

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.

Processo: RE nº 816.830
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 26/03/2015
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIO. RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO
ESPECIAL. 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.
3. PIS E COFINS
a) Tema 630 – Inclusão da receita decorrente da
locação
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b) Tema 684 – Incidência do PIS e da COFINS
sobre a receita advinda da locação de bens
móveis.
Processo: RE nº 659.412
Relator: Min. Marco Aurélio
Repercussão geral reconhecida 17/10/2013
Ementa: PIS E COFINS – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS –
FATURAMENTO – ALCANCE – ADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM
–
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DO
CONTRIBUINTE
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a
controvérsia relativa à incidência da contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins sobre as receitas provenientes da
locação de bens móveis.
c) Tema 843 – Possibilidade de exclusão da base
de cálculo do PIS e da COFINS dos valores
correspondentes a créditos presumidos de ICMS
decorrentes de incentivos fiscais concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal.
Processo: RE nº 835.818
Relator: Min. Marco Aurélio
Repercussão geral reconhecida 27/08/2015
Ementa: COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO
PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
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MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195,
INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CARTA DA REPÚBLICA –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia
acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos
presumidos do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da
Cofins e da contribuição ao PIS.
4. MULTA ISOLADA
a) Tema 736 – (In)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.
5. COISA JULGADA
a) Tema 885 – Efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle difuso de
constitucionalidade sobre a coisa julgada formada
nas relações tributárias de trato continuado.
Processo: RE nº 955.227
Relator: Min. Roberto Barroso
Repercussão geral reconhecida em 31/03/2016
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA EXISTÊNCIA OU
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
EFICÁCIA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM CONTROLE DIFUSO. COISA JULGADA.
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EFEITOS
FUTUROS.
RELAÇÕES
DE
TRATO
CONTINUADO. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Constitui questão constitucional saber se e como
as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de
controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da
coisa julgada em matéria tributária, quando a
sentença tiver se baseado na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo. 2. Repercussão geral
reconhecida.
AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO COM
EXPECTATIVA DE JULGAMENTO PARA O 2º
SEMESTRE DE 2021
1. TFRM
a) ADI nº 4.787 - Constitucionalidade da Taxa de
Controle, Monitoramento e Fiscalização das
Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM,
instituídas pelo Estado do Amapá (Lei nº
1.613/2011).
Relator: Min. Luiz Fux
2. EXTINÇÃO DO VOTO DE QUALIDADE NO CARF
a) Continuidade do julgamento das ADIs nº 6403,
6399 e 6415 – (in) constitucionalidade da
extinção do voto de qualidade no CARF.
Relator: Min. Roberto Barroso
3. ICMS
a) Julgamento dos Embargos de Declaração que
visam a modulação dos efeitos da decisão na
ADC nº 49, na qual ficou definido que o ICMS não
é devido nas transferências de bens e
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
titular, ainda que localizados em unidades
federativas distintas. No julgamento dos
referidos embargos houve pedido de destaque,
de modo que os votos foram zerados e o
julgamento dos Embargos será reiniciado em
plenário presencial (o caso ainda não está
pautado para novo julgamento).
Relator: Min. Edson Fachin
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Superior Tribunal de Justiça
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Superior Tribunal de Justiça
PRIMEIRA SEÇÃO – RECURSOS REPETITIVOS
1. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
a) Tema 962 - Possibilidade de redirecionamento
da execução fiscal contra o sócio que, apesar de
exercer a gerência da empresa devedora à época
do fato tributário, dela regularmente se afastou,
sem dar causa, portanto, à posterior dissolução
irregular da sociedade empresária.
Processos: REsps nºs 1.377.019/SP, 1.776.138/RJ e
1.787.156/RS
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Assusete Magalhães
Data de julgamento: 24/11/2021
Data de publicação: 01/12/2021
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE
NATUREZA REPETITIVA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS COMO
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS OS SÓCIOS OU OS
TERCEIROS NÃO SÓCIOS QUE, APESAR DE EXERCEREM A
GERÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, À ÉPOCA
DOS FATOS GERADORES, DELA REGULARMENTE SE
AFASTARAM, SEM DAR CAUSA À SUA POSTERIOR
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA 962/STJ. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973,
aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo
2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de
09/03/2016 ("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"). Com o advento do
CPC/2015, o rito de processo e julgamento dos recursos
especiais repetitivos passou a ser estabelecido nos arts.
1.036 a 1.041 do referido diploma normativo, aplicáveis
ao caso. Em consonância com o disposto no art. 1.036, §
5º, do CPC/2015 e no art. 256, caput, do RISTJ, previu-se
a necessidade de afetação de dois ou mais recursos
representativos da controvérsia, exigência cumprida, no
caso, em razão de também terem sido afetados os
Recursos Especiais 1.377.019/SP e 1.776.138/RJ, que
cuidam do mesmo tema 962/STJ. II. No acórdão
recorrido, ao manter a decisão monocrática do Relator,
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em 2º Grau, que, com fundamento no art. 557, caput,
do CPC/73, negara seguimento ao Agravo de
Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, o
Tribunal de origem confirmou o decisum que, nos
autos da Execução Fiscal, havia indeferido o
requerimento de inclusão, no polo passivo do feito
executivo, de sócios que, embora tivessem poder de
gerência da pessoa jurídica executada, à época do
fato gerador, sem incorrer em prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou aos estatutos, dela regularmente se
afastaram, sem dar causa, portanto, à sua posterior
dissolução irregular. O acórdão recorrido não registra
e o recorrente não alega a prática de qualquer ato
ilícito, pelos ex-sócios, quando da ocorrência do fato
gerador. No Recurso Especial o exequente sustenta a
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal,
na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica
executada, contra os sócios que exerciam a sua
gerência ao tempo do fato gerador e dela
regularmente se retiraram, antes da sua dissolução
irregular, não lhe dando causa. III. A controvérsia ora
em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada:
"Possibilidade de redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência
da empresa devedora à época do fato tributário, dela
regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à
posterior dissolução irregular da sociedade
empresária" (Tema 962/STJ). IV. A Primeira Seção do
STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o
Recurso Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJe de 23/03/2009), fixou a tese de
que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para
tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa" (Tema 97 do STJ). No mesmo sentido
dispõe a Súmula 430/STJ ("O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"). V.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, à luz do art. 135, III, do CTN, não se admite o
redirecionamento da execução fiscal, quando
fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica
executada, contra o sócio e o terceiro não sócio que,
embora exercessem poderes de gerência ao tempo
do fato gerador, sem a prática de ato com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos, dela regularmente se retiraram e não
deram causa à sua posterior dissolução irregular.
Precedentes do STJ: EREsp 100.739/SP, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 28/02/2000
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EAg 1.105.993/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011; AgRg no Ag
1.346.462/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2011; REsp
1.463.751/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; AgRg no AREsp
554.798/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 11/09/2014; AgRg no REsp 1.441.047/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 30/09/2014. VI. Conquanto, na espécie, a
Execução Fiscal tenha sido ajuizada pelo INMETRO,
representado, em Juízo, pela Procuradoria-Geral
Federal, registre-se que até mesmo a Fazenda Nacional,
embora, a princípio, defendesse a responsabilização do
sócio-gerente à época do fato gerador, curvou-se à tese
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, como se
depreende da alteração da Portaria PGFN 180/2010,
promovida pela Portaria PGFN 713/2011. VII. Tese
jurídica firmada: "O redirecionamento da execução
fiscal, quando fundado na dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou na presunção de sua
ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de
gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em
prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela
regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior
dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN." VIII.
Caso concreto: Recurso Especial improvido. IX. Recurso
julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
Resultado: A Primeira Seção, por unanimidade, aprovou
a seguinte tese jurídica: "O redirecionamento da
execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular
da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua
ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o
terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de
gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em
prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela
regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior
dissolução irregular, conforme art. 135, III do CTN." e, no
caso concreto, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
PRIMEIRA SEÇÃO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
1. COMPENSAÇÃO
a) Mandado de Segurança - Direito à Compensação
e efeitos pretéritos.
Processo: EREsp nº 1.770.495/RS
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Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 10/11/2021
Data de publicação: 17/12/2021
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ.
VALORES
RECOLHIDOS
ANTERIORMENTE
À
IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O provimento
alcançado em mandado de segurança que visa
exclusivamente a declaração do direito à
compensação tributária, nos termos da Súmula 213
do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os
quais somente serão sentidos posteriormente ao
trânsito em julgado, quando da realização do efetivo
encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização
pela Administração Tributária. 2. O reconhecimento
do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não
atingidos pela prescrição não importa em produção
de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula
271 do STF, visto que não há quantificação dos
créditos a compensar e, por conseguinte, provimento
condenatório em desfavor da Fazenda Pública à
devolução de determinado valor, o qual deverá ser
calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo
fisco no âmbito administrativo segundo o direito
declarado judicialmente ao impetrante. 3. Esta Corte
Superior orienta que a impetração de mandado de
segurança interrompe o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de repetição de indébito,
entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi,
permite concluir que tal interrupção também se
opera para fins do exercício do direito à
compensação declarado a ser exercido na esfera
administrativa, de sorte que, quando do encontro de
contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor
referente a indébitos recolhidos nos cinco anos
anteriores à data da impetração. 4. Embargos de
divergência providos.
Resultado: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento aos embargos de divergência, nos termos
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria, para declarar
a possibilidade de reconhecimento, no mandado de
segurança, de direito à compensação administrativa
referente aos recolhimentos indevidos nos últimos 5
anos anteriores ao ajuizamento da ação.
b) Possibilidade de a compensação indeferida na
esfera administrativa poder ser deduzida como
matéria de defesa em embargos à execução
fiscal.
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Processo: EREsp nº 1.795.347/RJ
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 26/10/2021
Data de publicação: 25/11/2021
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. DISSENSO ATUAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas que compõem a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
entendem que não pode ser deduzida em embargos à
execução fiscal, à luz do art. 16, § 3º, da Lei n.
6.830/1980, a compensação indeferida na esfera
administrativa, não havendo mais que se falar em
divergência atual a ser solucionada. 2. Incide, na
hipótese, o óbice da Súmula 168 do STJ, in verbis: “Não
cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado.” 3. Embargos de divergência
não conhecidos.
Resultado: A Primeira Seção, por maioria, por
unanimidade, não conheceu dos embargos de
divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
PRIMEIRA
TURMA
REPETITIVOS)

(NÃO

SÃO

RECURSOS

1. PIS E COFINS
a) Exclusão dos valores relativos ao preço de
interconexão e roaming da base de cálculo dos
tributos.
Processo: REsp nº 1.599.065/DF
Relator: Min. Regina Helena
Data de julgamento: 09/11/2021
Data de publicação: 02/12/2021
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
INCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS A OUTRAS
OPERADORAS, A TÍTULO DE INTERCONEXÃO /
ROAMING. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO. APLICÁVEL A
VEDAÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 11.457/2007.
PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário
desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973. II O Tribunal de origem apreciou todas as questões
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relevantes
apresentadas
com
fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão. III Configura
ilegalidade
exigir,
das
empresas
prestadoras de serviços de telefonia, a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins integrada
com os montantes concernentes ao uso da estrutura
de terceiros – interconexão e roaming. IV - Cuidam-se
de somas destinadas a outra operadora daquele
sistema, em conformidade com a política regulatória
nacional das telecomunicações, não havendo
legitimidade para a incidência das exações em tela. V A base imponível do tributo há sempre de guardar
pertinência com aquilo que se pretende medir, não
podendo conter aspectos estranhos, é dizer,
absolutamente impertinentes à própria materialidade
contida na hipótese de incidência. VI - O STF, ao
julgar, o Tema n. 69 de repercussão geral (RE n.
574.706/PR), declarou a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da Cofins, por compreender que o valor de
ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte,
constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino
final são os cofres públicos. Axiologia da ratio
decidendi que afasta a pretensão de caracterização,
como faturamento, de cifras relativas à interconexão
e ao roaming, as quais obedecem a sistemática
própria do serviço público prestado pelas empresas
do setor. VII - A compensação tributária rege-se pela
disciplina normativa vigente à época do ajuizamento
da demanda. Incide a restrição à compensação
forjada no art. 26 da Lei n. 11.457/2007. VIII - Recurso
Especial parcialmente provido.
Resultado: a Primeira Turma, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso especial, tão somente
para efeito de limitar a compensação tributária, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
b) Exclusão de PIS e Cofins da CPRB.
Processos: REsps nºs 1.927.251/RS e 1.932.521/RS
Relator: Min. Benedito Gonçalves
Data de julgamento: 20/09/2021
Data de publicação: 22/09/2021
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS.
CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
TEMA 69/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA
211/STJ. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. Nos autos do RE
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1.187.264, o STF confirmou, à luz das alterações
promovidas pela Lei nº 12.973/2014 no art. 12 do
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que
"se a receita líquida compreende a receita bruta,
descontados, entre outros, os tributos incidentes,
significa que, contrario sensu, a receita bruta
compreende os tributos sobre ela incidentes", daí
porque a conclusão do Tema 69/STF não comporta
aplicação a outros tributos que não o ICMS 2. O Tribunal
a quo não decidiu a controvérsia à luz dos dispositivos
de Lei Federal suscitados no recurso especial. A falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 211/STJ. 3. A apresentação de razões
dissociadas e a falta de impugnação específica à
fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de
manter o resultado do julgado, inviabilizam o
conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as
Súmulas 284 e 283 do STF. 4. Agravo interno não
provido.
Resultado: a Primeira Turma, por unanimidade de votos,
conheceu do recurso para negar-lhe provimento.
SEGUNDA
TURMA
REPETITIVOS)

(NÃO

SÃO

RECURSOS

1. IPTU
a) Empresa com fins lucrativos arrendatária de
imóvel público é devedora de IPTU.
Processo: REsp nº 1.849.974/SP
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 07/12/2021
Data de publicação: 16/12/2021
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA
ARRENDATÁRIA EM ÁREA PORTUÁRIA. PROPRIEDADE DA
UNIÃO. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. INCIDÊNCIA DE IPTU. MATÉRIA PACIFICADA
PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 594.015 E RE
601.720. 1. Não configurada a alegada ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Claramente se observa que não se trata
de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas sim de inconformismo
direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da recorrente. Considere-se, ainda, que
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nas razões recursais apresentadas (fls. 570-572, e-STJ)
a recorrente não indica especificamente qual seria a
omissão, contradição ou obscuridade – objeto dos
prévios aclaratórios – comprometedora da intelecção
do julgado, que não teria seria apreciada pela Corte
de origem. O que prejudica, sobremaneira, a tese de
violação do dispositivo citado. 2. O Tribunal de
origem, ao solucionar a lide, consignou: "Tal decisão,
por maioria de votos, afastou a imunidade tributária
recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição Federal),
possibilitando a cobrança do imposto municipal
incidente sobre imóvel público cedido a empresa
privada ou de economia mista, sob o fundamento de
que a imunidade recíproca, que impede entes
federativos de cobrarem impostos uns dos ouros,
não alcança imóveis públicos ocupados por empresas
que exerçam atividade econômica com fins
lucrativos". (fl. 506, e-STJ) 3. A jurisprudência do STJ
está consolidada no sentido de que "é indevida a
cobrança de IPTU das sociedades empresárias
arrendadoras de áreas no Porto de Santos, haja vista
tratar-se de posse fundada em direito pessoal,
exercida, portanto, sem animus domini" (AgRg no
AREsp 190.959/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). Isto é, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de
que a posse tributável é somente aquela qualificada
pelo animus domini, não se podendo falar na sujeição
passiva do arrendatário. No mesmo sentido: AgRg no
AREsp 159.691/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 2.6.2016; AgRg no AREsp
349.019/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 26.9.2013. 4. Hugo de Brito Machado, em
sua obra intitulada Curso de Direito Tributário, ed.
Malheiros, conceitua que "a posse tributável, apta a
ensejar a exação do IPTU, é somente aquela exercida
com ânimo de se assenhorar do bem, com animus
domini. Logo, exclui-se desse conceito a posse a
qualquer título, precária ou clandestina, direta do
comodatário, do locatário, do arrendatário, do
detentor, do usuário ou do usufrutuário." 5. Na
apreciação pelo STF do RE 601.720/RJ, julgado sob o
Regime de Repercussão Geral, o Relator, Ministro
Edson Fachin, cujo voto ficou vencido, tendo sido
acompanhado somente pelo Ministro Celso de Mello,
concluiu que, "em síntese, negativamente a ambos os
quesitos formuladas no início do presente voto, isto é,
o particular concessionário de uso de bem público
não pode ser eleito, por força de lei municipal, para
figurar como sujeito passivo de obrigação tributária
referente ao IPTU, porquanto sua posse é precária e
desdobrada; ao passo que o imóvel qualificado como
bem público federal, ainda que destinado à
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exploração comercial, remanesce imune aos tributos
fundiários municipais, por força do art. 150, VI, 'a', da
Constituição Federal de 1988." 6. Contudo, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, ao julgar o
citado RE 601.720/RJ, sob o regime de Repercussão
Geral, firmou a tese de que "Incide o imposto Predial e
Territorial Urbano considerado bem público cedido a
pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora". 7. O Ministro Marco Aurélio, que foi
designado para redator do acórdão, consignou que "A
hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial
Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do
imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O
mesmo entendimento vale para o contribuinte do
tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel,
alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o
possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de
legitimidade do ora recorrido para figurar em polo
passivo da relação jurídica tributária". 8. Assim, o STF,
em Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: "A
imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, 'b', da
Constituição Federal não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela
exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo
município. RE 594.015 (Tema 385)" e "Incide o IPTU
considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo. RE 601.720 (Tema 437)". 9. O Ministro Alexandre
de Moraes, ao julgar a ADPF 560/SP, publicada no DJe
11/3/2019, afirmou que "a proteção imunizante do art.
150, IV, da CF não se aplica quando seja inconteste que
bem imóvel do patrimônio de ente federativo já não
mais esteja afetado a qualquer destinação social,
funcionando apenas como elemento para alavancar o
desempenho de atividade particular de propósitos
exclusivamente econômicos". 10. In casu, trata-se de
contrato de arrendamento firmado entre a Companhia
Bandeirantes de Armazéns Gerais e a Companhia Docas
do Estado de São Paulo (Codesp), sociedade de
economia mista, que adquiriu por concessão da União o
direito de explorar economicamente a área portuária de
Santos. Assim, trata-se de imóvel que, ainda que não
integre o patrimônio do particular, pois pertencente à
União, passa a ser empregado pela ora recorrente em
sua atividade comercial com a finalidade de extrair
desse bem todo um proveito econômico. A regra da
imunidade da alínea "a" do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal está restrita à instituição de
imposto sobre patrimônio ou renda ou serviços das
pessoas jurídicas de direito público. 11. Nesses termos,
a matéria referente à exigibilidade do IPTU sobre áreas
arrendadas pela União aos terminais portuários está
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pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em
Repercussão Geral, nos RE 594.015 e RE 601.720,
razão pela qual deve ser mantido o acórdão
recorrido, inexistindo distinguishing a ser feito no
caso. 12. Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi
decidida na origem com base em interpretação de
normas constitucionais. Não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos limites
do que foi julgado no precedente em Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem constitucional (AREsp
1.539.885/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
19.8.2019). 13. Dessa forma, é vedado a esta Corte,
na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática em
caso semelhante: AREsp 1.873.839/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 21.9.2021. 14. Recurso
Especial conhecido apenas em relação à alegação de
violação ao art. 1.022 do CPC/15 e, nessa extensão,
não provido.
Resultado: A Turma, por unanimidade, conheceu em
parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, confirmando que empresa com fins
lucrativos arrendatária de imóvel público deve pagar
IPTU.
2. ITCMD
a) Incidência de ITCMD sobre previdência na
modalidade VGBL.
Processo: REsps nºs 1.961.488/RS 963.482/RS
Relator: Min. Assusete Magalhães
Data de julgamento: 16/11/2021
Data de publicação: 17/11/2021
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ITCMD. VALORES RECEBIDOS POR
BENEFICIÁRIO DE PLANO VGBL INDIVIDUAL - VIDA
GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE, EM DECORRÊNCIA DA
MORTE DO SEGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 280 E 284/STF E 5 E 7/STJ. NATUREZA
LEGAL DA CONTROVÉRSIA. PLANO VGBL. NATUREZA
DE SEGURO DE VIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de
Segurança, objetivando reconhecer a "inexigibilidade
da inclusão do seguro de vida VGBL em nome do
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falecido em sua sobrepartilha e da cobrança do ITCD
sobre o seguro". O Juízo singular concedeu a segurança,
"para, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ITCD
sobre valores aplicados em VGBL, determinar que o
impetrado se abstenha de incluir estes valores na base
de cálculo" do tributo. O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul manteve a sentença. III. No acórdão
recorrido não houve discussão e decisão fundamentada
a respeito da legislação estadual que dispõe sobre o
ITCMD. O aresto impugnado extraiu sua conclusão a
partir apenas da interpretação do art. 794 do CC/2002 –
que dispõe que o seguro de vida não está sujeito às
dívidas do segurado, nem se considera herança, para
todos os efeitos de direito – e do conceito de VGBL
Individual - Vida Gerador de Benefício Livre constante do
site da SUSEP. No acórdão recorrido, o Tribunal de
origem apenas transcreve o art. 1º do Decreto estadual
33.156/89, mas o faz lateralmente, en passant, sem
sobre ele emitir qualquer consideração ou dele extrair
qualquer fundamentação que o levasse a negar
provimento à Apelação do Estado do Rio Grande do Sul.
Em termos lógicos, o acórdão recorrido está
estruturado em três premissas: i) o ITCMD incide sobre
a transmissão causa mortis, isto é, sobre os bens que se
transmitem pela sucessão hereditária; ii) o art. 794 do
CC/2002 estabelece que o seguro de vida, para todos os
efeitos, não se considera herança; e iii) o VGBL consiste
em seguro de vida. É da conjugação dessas três
premissas que a Corte extraiu a conclusão de que o
VGBL não pode ser tributado pelo ITCMD. Revela-se
patente, pois, que a discussão central do presente feito
gira em torno da correta interpretação do art. 794 do
CC/2002, dispositivo que o Tribunal de origem fez
incidir, na espécie, e que o Estado do Rio Grande do Sul
pretende afastar, no Recurso EspecialIV. Poder-se-ia
cogitar da incidência da Súmula 284/STF, na espécie, ao
fundamento de que o art. 794 do CC/2002 não teria
comando suficiente a sustentar a pretensão do Estado
do Rio Grande do Sul. A esse argumento, é possível
acrescentar outro na mesma linha. Dir-se-ia que, em se
tratando de causa tributária, o art. 794 do CC/2002
deveria ser conjugado com outros dispositivos do
Código Tributário Nacional, como os arts. 109 e 110, ou
até mesmo com outros dispositivos de lei federal, como
os arts. 79 e 83 da Lei 11.196/2005. Há nisto, porém, um
equívoco. Em lição lapidar, o Ministro ARI PARGENDLER,
no REsp 324.638/SP (DJU de 25/06/2001) anotou que "o
recurso especial interposto pela letra 'a' supõe a
indicação da norma que foi aplicada sem ter incidido, ou
que deixou de ser aplicada não obstante tenha incidido,
ou que, muito embora tenha incidido, foi mal aplicada,
por interpretação errônea; e o respectivo conhecimento
implica, sempre, o provimento para afastar a norma que
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foi aplicada sem ter incidido, ou para aplicar a norma
que deixou de ser aplicada a despeito de ter incidido,
ou para dar a norma, incidente e aplicada, a melhor
interpretação". No caso concreto, o Tribunal de
origem, assentando a incidência do art. 794 do
CC/2002, aplicou-o à espécie, daí por que o ente
público, supondo a não incidência do aludido
dispositivo legal, toma-o por violado. O ente público
recorrente, consoante a lição do Ministro ARI
PARGENDLER, indicou como violada a "norma que foi
aplicada sem ter", no seu entendimento, "incidido".
Irreprochável, portanto, a admissibilidade do Recurso
Especial, ante a Súmula 284/STF. V. Alguns Estados
editaram leis prevendo expressamente a incidência
do ITCMD sobre o VGBL. Em casos tais, não cabe a
esta Corte Superior verificar a compatibilidade da lei
local com a lei federal. Com efeito, "nos casos em que
há conflito entre lei local e lei federal, a questão só
pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal,
nos termos da EC 45/2004, que passou para a Corte
Suprema a competência para apreciar, em Recurso
Extraordinário, as decisões que julgarem válida lei
local contestada em face de lei federal (art. 102, III, d
da CF)" (STJ, AgInt no AREsp 1.588.963/RJ, Rel. Ministro
MANOEL
ERHARDT
(Desembargador
Federal
convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe
de 20/05/2021). Isso não se dá, porém, no caso
concreto, em que a legislação estadual, como
transcrita no acórdão recorrido, é genérica, prevendo
a incidência do ITCMD sobre a) propriedade ou
domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles
relativos; e b) bens móveis, títulos e créditos, bem
como dos direitos a eles relativos, além de ela não ter
sido debatida, no aresto recorrido, que dela não
extraiu fundamento para a sua conclusão. VI. A
Segunda Turma do STJ, em sessão virtual encerrada
em 29/03/2021, no julgamento do AgInt no AREsp
1.702.870/RS, de relatoria do Ministro FRANCISCO
FALCÃO (DJe de 06/04/2021), deixou de conhecer de
Recurso Especial versando questão idêntica à que ora
se apresenta. Na oportunidade, o Relator afirmou que
"a irresignação do recorrente acerca da incidência de
ITCMD sobre o plano VGBL, vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que, com lastro no
conjunto probatório constante dos autos, ou seja, as
cláusulas do contrato, decidiu que o plano específico
se enquadra na categoria de seguro pessoal, sendo
aplicável o art. 794 do CC". O entendimento, porém,
respeitosamente, merece ser revisto. A questão posta
no Recurso Especial é de direito, ou seja, a de saber
se podem ser tributados pelo ITCMD os valores
recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte
do titular de plano VGBL, produto financeiro
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profundamente regulamentado e padronizado. Assim
posta a questão, ressai irrelevante a análise da situação
fática concreta ou dos termos contratuais, razão pela
qual deve ser afastado o óbice da Súmula 7/STJ e, até
mesmo, o da Súmula 5/STJ. VII. A par das razões técnicas
acima apontadas, o conhecimento do Apelo traz
vantagens institucionais. A controvérsia tem potencial
multiplicador e pode ensejar decisões divergentes nos
diversos Tribunais de Justiça do país. Prova disso é o
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
apontado como paradigma, no Recurso Especial. Desse
modo, o julgamento do mérito, por este Superior
Tribunal de Justiça, permite o incremento de segurança
jurídica, seja qual for o resultado, ao mercado financeiro,
setor da atividade econômica que presumivelmente
movimenta cifras elevadas, contribuindo para o
desenvolvimento nacional. VIII. Consoante esclarece a
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia,
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados
de seguro, previdência privada aberta, capitalização e
resseguro, "o VGBL Individual - Vida Gerador de
Benefício Livre é um seguro de vida individual que tem
por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a
forma de renda ou pagamento único, em função de sua
sobrevivência ao período de diferimento contratado". IX.
Não é outro o entendimento da Quarta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça, para a qual o VGBL "tem
natureza jurídica de contrato de seguro de vida" (AgInt
nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do
TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018). No
julgamento do AgInt no AREsp 1.204.319/SP – no qual a
Corte de origem concluíra pela natureza securitária do
VGBL, não podendo ele ser incluído na partilha –, a
Quarta Turma do STJ fez incidir a Súmula 83/STJ,
afirmando que "o entendimento da Corte Estadual está
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema. Incidência da Súmula 83
do STJ" (STJ, AgInt no AREsp 1.204.319/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
20/04/2018). X. Embora tratando de questão tributária
diversa, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.583.638/SC
(Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
10/08/2021), já teve a oportunidade de assentar que o
plano VGBL constitui espécie de seguro. Também
tratando
de
questão
diversa,
a
saber,
a
constitucionalidade
da
cobrança
de
alíquotas
diferenciadas de CSLL para empresas de seguros, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
5.485/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe
de 03/07/2020), já teve a oportunidade de afirmar, em
obiter dictum, a natureza securitária do VGBL. XI. Assim,
não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de
seguro do plano VGBL, mas também a própria agência
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reguladora do setor econômico classifica-o como
espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que
os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em
decorrência da morte do segurado contratante de
plano VGBL, não se consideram herança, para todos
os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do
CC/2002. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1.618.680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMADJe de 11/09/2018; AgInt nos EDcl no
AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Federal convocado do TRF/5ª
Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018. XII.
Reforça tal compreensão o disposto no art. 79 da Lei
11.196/2005, segundo o qual, no caso de morte do
segurado, "os seus beneficiários poderão optar pelo
resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício
de caráter continuado previsto em contrato,
independentemente da abertura de inventário ou
procedimento semelhante". XIII. Não integrando a
herança, isto é, não se tratando de transmissão causa
mortis, está o VGBL excluído da base de cálculo do
ITCMD. Nessa linha, a Resposta à Consulta Tributária
5.678/2015, em que o Fisco paulista conclui pela não
incidência do ITCMD, na espécie. XIV. Registre-se que,
em precedentes recentes, a Terceira Turma do STJ
tem reconhecido a natureza de "investimento" dos
valores aportados ao plano VGBL, durante o período
de diferimento, assim entendido "o período
compreendido entre a data de início de vigência da
cobertura por sobrevivência e a data contratualmente
prevista para início do pagamento do capital
segurado" (art. 5º, XXI, da Resolução 140/2005, do
Conselho Nacional de Seguros Privados), de modo
que seria possível a sua inclusão na partilha, por
ocasião da dissolução do vínculo conjugal.
Reconhece, ainda, que "a natureza securitária e
previdenciária complementar desses contratos é
marcante, no momento em que o investidor passa a
receber, a partir de determinada data futura e em
prestações periódicas, os valores que acumular ao
longo da vida". Nesse sentido: STJ, REsp 1.880.056/SE,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
de 22/03/2021; REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
09/09/2020. XV. O aludido entendimento, contudo,
não parece contradizer a tese ora esposada. Primeiro,
porque ali estava em questão, não o art. 794, mas o
art. 1.659, VII, do CC/2002, que dispõe sobre os bens
excluídos do regime da comunhão parcial de bens.
Em segundo lugar, porque, com a morte do segurado,
sobreleva o caráter securitário do plano VGBL,
sobretudo com a prevalência da estipulação em favor
do terceiro beneficiário, como deixa expresso o art.
79 da Lei 11.196/2005. XVI. Não se descarta a
hipótese em que o segurado pratique atos ou
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negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITCMD. Nesse caso, incumbe à
Administração tributária comprovar a situação e efetuar o lançamento tributário, nos termos do parágrafo único do
art. 116 do CTN. Isto, porém, não foi o que ocorreu, na espécie, não tendo o Estado agitado qualquer alegação
nesse sentido. XVII. Recurso Especial conhecido e improvido.
Resultado: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando a não incidência do ITCMD sobre
previdência na modalidade VGBL.
PRINCIPAIS DISCUSSÕES – PENDENTES DE PUBLICAÇÃO
PRIMEIRA SEÇÃO
1. IPI
a) Insumo aplicado em produtos não tributados gera crédito de IPI.
Processo: EAREsp nº 1.213.143/RS
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Seção
Relator: Min. Regina Helena
Data de julgamento: 12/12/2021
Resultado: A Primeira Seção, por maioria, negou provimento aos embargos de divergência, entendendo que os
insumos aplicados em produtos não tributados geram crédito de IPI.
PRIMEIRA TURMA
1. ICMS
a) Incidência de ICMS sobre cessão de capacidade de satélites.
Processos: REsps nºs 1.474.142/RJ e 1.473.550/RJ
Órgão Julgador: Plenário – 1ª Turma
Relator: Min. Benedito Gonçalves
Data de julgamento: 14/12/2021
Resultado: A Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro para reduzir a verba honorária e negou provimento ao recurso especial da Star One S/A, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator. Honorários advocatícios fixados, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e Regina
Helena Costa, em R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
SÚMULA IMPORTANTE APROVADA - STJ
SÚMULA IMPORTANTE APROVADA
a) Súmula 653 – O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois
caracteriza confissão extrajudicial de débito.
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Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
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Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
CÂMARA SUPERIOR DE JULGAMENTOS DO CARF
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DO CARF
1. IRPJ/CSLL
a) Limites da coisa julgada para exigência de CSLL.

Processo: PAF nº 16327.002083/2005-41
Acórdão nº 9101-005.706
Relator: Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado
Data de julgamento: 12/08/2021
Data de publicação: 24/09/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 1999, 2002,
2003 CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA
COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO
COM EFEITOS ERGA OMNES DECLARANDO A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS
DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão
judicial, transitada em julgado, proferida em sede de
controle difuso, declarando a inconstitucionalidade de
lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser
lavrada Autuação referente a tal obrigação. Não pode
haver
a
sobreposição
de
declaração
de
constitucionalidade, posterior e superveniente, dessa
Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob
pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de
constitucionalidade,
conforme
entendimento
estampado no REsp nº 1.118.893/MG, julgado dentro do
regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340).
Incidência da previsão do §2º, do art. 62, do Anexo II, do
RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a
Lei nº 7.689/88, não modificaram os elementos
primordiais de sua regra matriz, restando preservada a
sua materialidade e os demais critérios do seu
arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia
exigir CSLL do contribuinte se fosse, previa e
definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no
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exercício da prerrogativa excepcional tratada no
inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do
Codex Processual Civil de 2015).
b) Compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e
saldo negativo de CSLL no caso de a empresa ser
extinta por incorporação.
Processo: PAF nº 19515.007944/2008-00
Acórdão nº 9101-005.728
Relator: Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 01/09/2021
Data de publicação: 04/10/2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO.
TRAVA DE 30% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PREMISSA DE
CONTINUIDADE
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
EXTINÇÃO. INCORPORAÇÃO. DESVIO DA TRIBUTAÇÃO
DA RENDA. ONERAÇÃO INDEVIDA DO PATRIMÔNIO.
INAPLICABILIDADE.
A compensação de prejuízos fiscais é prerrogativa do
contribuinte optante pelo regime do Lucro Real,
garantindo a oneração apenas da renda tributável
auferida dentro dessa modalidade de apuração,
respeitando sua capacidade contributiva. O limite
quantitativo das compensações de apenas 30% da
monta do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL,
inaugurado pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95,
posteriormente veiculado nos arts. 15 e 16 da Lei nº
9.065/95, encontra motivação na garantia de
arrecadação mínima, pressupondo e tendo como
basilar premissa a continuidade das atividades das
entidades, de modo a não tolher ou reduzir esse
direito dos contribuintes. Quando tal limitação é
aplicada à tributação das pessoas jurídicas extintas
por cisão, fusão ou incorporação, desrespeita-se tal
axioma considerado pelo Legislador, dando margem
a oneração fiscal de patrimônio ao invés de renda.
Sob pena de conflito e violação ao art. 43 do CTN, a
trava de 30% do lucro tributável na compensação dos
resultados negativos não pode ser imposta a
empresa extinta, inclusive por evento de cisão, fusão
ou incorporação, também se assegurando, assim, a
observância sistemática e racional das demais
normas legais que estabelecem os limites e informam
a tributação sobre a renda.
c) Incidência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro de
controlada ou coligada no exterior.
Processo: PAF nº 16561.000065/2009-86
Acórdão nº 101-005.809
Relatora: Cons. Edeli Pereira Bessa
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Data de julgamento: 06/10/2021
Data de publicação: 11/11/2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário: 2004, 2005
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE
SOCIEDADE CONTROLADA FORA DE PARAÍSO FISCAL
OU PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. ADIÇÃO DOS
RESULTADOS
POSITIVOS
NA
APURAÇÃO
DA
INVESTIDORA BRASILEIRA. JULGAMENTO STF. AUSÊNCIA
DE DECLARAÇÃO EFICAZ.
No julgamento da ADI nº 2.588/DF pelo E. Supremo
Tribunal Federal, que tratou da inconstitucionalidade na
aplicação do art. 74 da MP nº 2.158/01 aos lucros
auferidos por empresa controlada no exterior, situada
fora de paraísos fiscais ou de países com tributação
favorecida, não houve a deliberação e concordância
necessárias sobre essa hipótese específica, dentro da
matéria apreciada, para promover o controle de
constitucionalidade concentrado pretendido pela Ação
proposta, capaz de produzir efeitos erga omnes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE
SOCIEDADE CONTROLADA LOCALIZADA NA ARGENTINA.
EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. ONERAÇÃO DOS LUCROS
PRÓPRIOS DA ENTIDADE ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO DO
ART. 7º. BLOQUEIO DAS NORMAS DOMESTICAS.
O art. 74 da MP nº 2.158/01 tem efeito de verdadeira
norma CFC (Controlled Foreign Corporation Rule) por
considerar totalmente transparentes as empresas
controladas e coligadas no exterior, mas não possui a
justificativa e a finalidade típicas, antiabusivas, o que
permitiria a sua aplicação em harmonia com as
disposições das normas internacionais, firmadas entre
os Estados com o intuito de se evitar a dupla tributação.
A hipótese de tributação delineada pelo art. 25 da Lei nº
9.249/95, em comunhão com a disposição do posterior
art. 74 da MP nº 2.158/01, na medida que alcança os
lucros auferidos pela entidade domiciliada no exterior,
atrai e confirma a incidência do art. 7º da Convenção
firmada entre Brasil e Argentina, sendo uma norma de
bloqueio que impede a incidência regular da legislação
doméstica que promove tal oneração fiscal,
prevalecendo, assim, o disposto no pacto internacional,
como o previsto no comando do art. 98 do Código
Tributário Nacional, reiteradamente confirmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça.
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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2004, 2005
TRATADO BRASIL-ARGENTINA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO À CSLL. DISPOSIÇÃO
NORMATIVA EXPRESSA. SÚMULA CARF Nº 140.
2. MULTA DE OFÍCIO/MULTA ISOLADA
a) Concomitância de multa de ofício e multa
isolada.
Processo: PAF nº 10882.721522/2017-71
Acórdão nº 9101-005.695
Relator: Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado
Data de julgamento: 13/08/2021
Data de publicação: 24/09/2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2014
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. JCP
a) Possibilidade de dedução de JCP retroativo, ou
seja, apurado em exercício anterior.
Processo: PAF nº 16327.001202/2009-72
Acórdão nº 9101-005.757
Relator: Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 03/092021
Data de publicação: 04/10/2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2007
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JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO E DEDUÇÃO. DELIBERAÇÃO PELO PAGAMENTO OU
CREDITAMENTO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO OU LIMITAÇÃO LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO PELAS NORMAS INFRALEGAIS. LICITUDE DA MANOBRA.
A dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro Real não está submetida, condicionada ou limitada ao regime
de competência, podendo ser feita a redução tais valores da monta do lucro tributável após deliberação pelo seu
pagamento ou creditamento, ainda que referentes a períodos anteriores. O art. 9º da Lei nº 9.249/95, único
dispositivo legal que rege a dedução de tal rubrica, apenas exige a apuração lucros pela entidade, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão
em Instrumento societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. Não há limitação dos
períodos abrangidos pela deliberação da entidade, devidamente apropriando e deduzindo a despesa
correspondente incorrida. Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um regramento
previsto pela legislação tributária, inaugurando limitações para a sua aplicação e observância, principalmente
quando se trata de norma de apuração de base de cálculo de tributos.
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DO CARF
1. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO
a) Natureza salarial do o hiring bonus.
Processo: PAF nº 17546.000495/2007-97
Acórdão nº 9202-009.762
Relator: Cons. Marcelo Milton da Silva Riss
Data de julgamento: 24/08/2021
Data de publicação: 01/10/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001, 01/11/2001 a 30/06/2005 BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BÔNUS). NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar que a natureza salarial do Bônus de Contratação restou comprovada, quando não são trazidos
aos autos elementos de convicção acerca do vínculo do pagamento da verba com o contrato de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a natureza de retribuição
pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei nº 10.101/00.
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SIGLAS E
ABREVIATURAS

A
C

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

D

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

E
I

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
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L
M
N
P
R
S
T
V

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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