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A fuga dos prestadores de serviço do ambiente hostil da 

crise pandêmica 

 28 abril 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao ponto: um dos filhotes da tese do século pode representar um alívio para 

o caixa dos prestadores de serviços, um dos setores mais impactados pela crise 

sanitária e financeira experimentada na atualidade. Vem se fortalecendo no cenário 

jurisprudencial a tese que autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo 

do ISS, além da recuperação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos. 

2021 ainda é um ano que traz muitos desafios para o empresariado brasileiro de 

diversos setores da economia. Com o país ainda engatinhando na vacinação contra 

o coronavírus, não é possível prever quando teremos a retomada da economia. 

Um dos setores mais afetados por essa atual crise sanitária e econômica foi, sem 

dúvidas, o de serviços. Nem mesmo os diversos programas governamentais editados 

para socorro das pessoas jurídicas foram suficientes para conter os efeitos da 

recessão, caracterizados sobretudo pelas demissões em massa. 

Contribuíram para esse cenário as medidas de isolamento, a necessidade de 

fechamento dos estabelecimentos, a própria cautela da população e das empresas 

em ter algum tipo de contato ou de aglomeração. O cenário é desafiador. Enquanto o 

setor industrial tem recobrado suas atividades e indicadores econômico-financeiros 

de maneira mais robusta, o setor de serviços tem mostrado que sua recuperação é 

mais difícil e mais lenta porque tais atividades ainda são muito dependentes da 

presença física das pessoas, tanto de prestadores como de tomadores. 

Paralelamente, recentes mudanças na legislação do ISS e o amadurecimento da 

jurisprudência sobre planejamento fiscal enfraqueceram, de um lado, a guerra fiscal 

instalada entre municípios que ofereciam incentivos fiscais para atrair empresas e, de 

outro, os subterfúgios utilizados por alguns prestadores de serviços com o único 

objetivo de não pagar ou de pagar menos imposto, sem qualquer justificativa 

empresarial-econômica para suas práticas. 

Nesse ambiente hostil, qualquer economia fiscal ou recuperação de créditos 

tributários pode impactar consideravelmente o caixa dos prestadores de serviços de 

forma a permitir que essas sociedades façam frente à, pelo menos, parte de suas 

obrigações. 

É nessa linha que se sobre-eleva uma nova tese jurídica: a exclusão do PIS e da 

COFINS da base de cálculo do ISS.  

https://bueno.tax/artigos/2021/04/a-fuga-dos-prestadores-de-servico-do-ambiente-hostil-da-crise-pandemica/
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De acordo com o artigo 156 da Constituição Federal (CF), os Município poderão 

instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, assim definidos em Lei 

Complementar (LC). Visando tal regulamentação, foi editada a LC 116, de acordo 

com a qual a base de cálculo desse imposto municipal deverá equivaler ao preço do 

serviço. 

Alguns Municípios, então, no exercício de sua competência tributária, referenciaram 

à receita bruta o preço do serviço, base imponível do ISS. Em sendo receita bruta a 

base de cálculo do ISS, não se admite que a tal valor seja somado qualquer signo 

que não represente riqueza, acréscimo ao patrimônio do contribuinte, tal qual a 

contribuição ao PIS e a COFINS – que é tributo devido em favor de um terceiro, a 

União Federal e, portanto, não compõe a receita do prestador de serviços. 

A tese jurídica em questão tangencia a controvérsia já decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), em 2017, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 574.706, oportunidade na qual foi excluído o ICMS das bases de cálculo do PIS e 

da COFINS. A Suprema Corte decidiu que o faturamento, base de cálculo daquelas 

contribuições sociais, se limita às receitas vindas do exercício das atividades 

constantes do objeto social da empresa e que integram seu patrimônio, sem valores 

transitórios, entendidos como pertencentes a terceiros e a estes repassados num 

momento subsequente. 

Alinham-se ambas as teses, devendo, portanto, ser replicado o entendimento já 

proferido pelo STF, de forma que se garanta aos contribuintes do ISS a exclusão do 

PIS e da COFINS da base de cálculo do tributo municipal, posto que não integrantes 

da receita bruta, não adentrando na esfera patrimonial da empresa. 

Vale destacar: PIS e de COFINS não compõem o custo do serviço prestado e, 

portanto, uma vez arrecadadas do tomador, transitam pelas contas do contribuinte do 

prestador e, na sequência, são repassados ao Fisco Federal. Não se caracterizando 

como acréscimo ao patrimônio do contribuinte e, portanto, como receita bruta, não há 

que dizer base imponível do ISS. 

Direto ao ponto: considerando-se o precedente do STF relacionado ao ICMS (para 

as empresas comerciais), os contribuintes (prestadores de serviços) têm um forte 

argumento jurídico para a discussão da exclusão do PIS e da COFINS da base de 

cálculo do ISS, o que pode gerar competitividade e eficiência aos negócios, além de, 

futuramente, representar, possivelmente, a efetiva recuperação de créditos dos 

últimos cinco anos, atualizados pela SELIC. 
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Papel da PGFN em recuperações judiciais pode ganhar 

importância ímpar 

 28 abril 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: a nova lei de recuperações acaba de entrar em vigor e já temos 

sinais claros de que ela deve representar uma mudança de paradigma na relação 

entre contribuintes em recuperação (recuperandos) e as autoridades fiscais. Se até 

agora havia relativo conforto do Judiciário em afastar o fisco do processo 

recuperacional, a previsão de novos mecanismos de solução de conflitos tributários 

promete exigir uma atenção especial das empresas e seus credores, sob pena de 

todo o processo ficar paralisado. 

A recente Lei nº 14.112 de 2020 reformou parcelas significativas da já antiga lei de 

recuperação de empresas (Lei º 11.101 de 2005). O resumo que fizemos em nosso 

artigo de dezembro continua válido, eis que os vetos presidenciais foram 

oportunamente derrubados, valendo praticamente a versão original do projeto, que, 

agora como lei, prevê: 

1. Uso de prejuízos fiscais sem trava para reduzir ganhos na alienação de 

ativos; 

2. Inexigibilidade de PIS/COFINS no “haircut”; 

3. Aproveitamento de prejuízo sem trava no “haircut”; 

4. Novas hipóteses de parcelamento e de transação de dívidas fiscais. 

Os detalhes relativos a esses e outros efeitos foram abordados em recente webinar 

que tivemos o prazer de organizar, tendo contado com a participação do especialista 

em recuperações Gilberto Gornati e a audiência de algumas dezenas de 

interessados. A gravação dos debates está disponível para acesso integral em nosso 

canal do YouTube. 

No presente texto pretendemos chamar a atenção para uma profunda mudança no 

que se refere à participação da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) no 

processo de recuperação judicial. 

Novos tempos: créditos tributários continuam fora da recuperação, mas fisco e 

procuradoria podem atrapalhar (e muito) o processo 

Os créditos tributários não participam da recuperação judicial, ou seja, não estão 

sujeitos aos termos do plano de pagamento de credores que se busca homologar em 

juízo. Ainda assim, a lei de recuperações sempre exigiu a apresentação de certidão 

negativa de débitos fiscais (CND) para prosseguimento do processo. 

https://bueno.tax/artigos/2021/04/papel-da-pgfn-em-recuperacoes-judiciais-pode-ganhar-importancia-impar/
https://bueno.tax/artigos/2020/12/efeitos-tributarios-da-mais-nova-lei-de-recuperacao-judicial-2020/
https://youtu.be/px-OVXVDaX4
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Todavia, por anos prevaleceu no Judiciário brasileiro a interpretação de que tal 

exigência deveria ser relativizada em prol do saneamento das dívidas particulares da 

empresa e sobrevivência do negócio. Afinal, entendia-se que, agir de forma diversa, 

significaria condenar a entidade ao fracasso, hipótese em que todos, fisco incluso, 

sairiam perdendo. 

Parte dessa jurisprudência foi fortalecida pelo fato de, embora a Lei nº 11.101indicar 

desde 2005 que as empresas em recuperação fariam jus a um parcelamento especial 

de dívidas tributárias, tal programa de pagamento simplesmente não fora criado. E 

quando, apenas no fim de 2014, passou-se a prever a possibilidade de as empresas 

afetadas poderem aderir a um parcelamento específico para elas, este veio a ser 

entendido como insuficiente para endereçar a questão. Afinal, diferentemente de 

tantos outros programas “Refis” criados pela União desde 1999, o parcelamento das 

empresas em recuperação não previa qualquer desconto ou anistia na dívida, mas 

apenas um prazo pouco maior que parcelamentos ordinários – sete, em vez de cinco 

anos. 

Mas com a recentíssima reforma da lei de recuperações promoveram-se inovações 

nas normas pertinentes a parcelamentos federais e a recente hipótese de transação. 

Por meio dos artigos 10-A, 10-B e 10-C inseridos na Lei 10.522, passou-se a prever: 

(i) novo parcelamento em até dez anos de dívidas com a Fazenda Nacional, 

constituídas ou não, inscritas em dívida ativa ou não, de natureza tributária ou não 

tributária, com a possibilidade de se abater até 30% do saldo devedor com prejuízos 

fiscais, precatórios ou outros créditos; 

(ii) novo parcelamento em até dois anos de dívidas relativas a tributos retidos de 

terceiros; e 

(iii) nova hipótese de transação (acordo) com a PGFN para pagamento parcelado, em 

até 10 anos, de débitos tributários inscritos em dívida ativa, com possibilidade de 

descontos de até 70% na dívida. 

Uma vez regulamentados a maioria de tais procedimentos, a PGFN assume agora 

que as empresas possuem um cardápio de opções para regularizar seu passivo 

tributário. Com base nessa premissa, o órgão tem requerido em juízo que o 

endereçamento do tema fiscal (pagamento, garantia ou suspensão da exigibilidade) 

seja condição para o prosseguimento do processo, e já são conhecidas algumas 

decisões acatando tal posicionamento. Para os casos prévios à nova lei, a 

procuradoria tem inclusive se valido do art. 5º da nova lei para requerer que até o fim 

de abril de 2021 as recuperandas justifiquem as iniciativas tomadas para 

equacionamento do tema. 

Assim, notamos uma forte tendência de uma verdadeira mudança de paradigma na 

área, de modo que, mesmo os créditos tributários permanecendo fora da 
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recuperação, a CND passe a ser entendida como necessária, ou ao menos se passe 

a exigir a comprovação de haver efetivas tratativas com a Procuradoria que passa, 

portanto, a deter mais poderes e espaço. As recuperandas passariam então a precisar 

apresentar um plano de pagamentos paralelo, exclusivo para com o fisco, sob pena 

de ocorrer a paralisação dos acordos particulares, ou, ainda que algum acordo seja 

fechado com o fisco, seu inadimplemento significar nova hipótese de conversão em 

falência. 

Direto ao ponto: há significativos avanços na abertura de novas hipóteses de 

equacionamento de passivos tributários, de modo que, ainda que sejam esperados 

novos capítulos, como a regulamentação pertinente a passivos de competência 

estadual e municipal ou mesmo o amadurecimento do tema no Judiciário, fisco e 

procuradoria tendem a ganhar espaço em comparação com o cenário até hoje vivido. 

A manutenção dos compromissos assumidos pela recuperanda perante o Fisco fica 

ainda mais atrelada à sobrevivência do plano. 
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Tese do século não afeta créditos de PIS/COFINS na não 

cumulatividade 

 28 maio 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: embora haja algum rumor de que o julgamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS também 

afetaria o valor dos créditos dessas contribuições sobre aquisições de serviços e bens 

revendidos ou utilizados como insumo, a verdade é que a chamada “tese do século” 

nunca alcançou esses efeitos, mas apenas o conceito de receita. Sendo a não 

cumulatividade das contribuições PIS/COFINS ordinariamente apurada pelo conceito 

“base contra base”, o valor efetivamente pago pelo fornecedor a título de PIS/COFINS 

não impacta o crédito do adquirente, que via de regra segue sendo apurado pela 

alíquota de 9,25% sobre o valor da operação de fornecimento. 

Após um prolongado e penoso suspense, o STF encerrou o julgamento da chamada 

“tese do século” em favor dos contribuintes, tendo reconhecido não ser constitucional 

o cômputo do valor do ICMS destacado nas notas fiscais de venda como receita do 

vendedor, de modo a reduzir a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS 

devidas. 

Como abordado em alguns eventos e artigos nossos sobre o tema (exemplo aqui), há 

diversos reflexos desse caso, com sensíveis discussões envolvidas, mas em um 

resumo geral podemos dizer que há notável economia fiscal na cadeia de suprimento 

de bens, sendo inclusive provável uma renegociação de preços entre fornecedores e 

seus clientes. 

Um dos desafios novos será a formação de preço, já que a decisão inova em uma 

rotina bem sedimentada. O ICMS sempre incidiu e segue incidindo sobre sua própria 

base, havendo alíquotas nominal e efetiva bem conhecidas pelo mercado, que 

contemplam em sua base o valor de PIS/COFINS, mas estas contribuições, que até 

agora também incidiam sobre o ICMS, passam a ser recalculadas sem o imposto 

estadual na base. Contribuintes que venham a ser procurados por clientes para 

renegociação de termos devem estar atentos ao recálculo de sua margem de lucro, 

pois os efeitos benéficos do julgamento da tese não deveriam ser desperdiçados sem 

uma consciente escolha de preço. 

Por outro lado, há certo temor no mercado quanto aos efeitos da tese no custo de 

aquisição dos mesmos bens, eis que estes geram créditos da chamada não 

cumulatividade para serem oportunamente descontados tanto do ICMS como do 

PIS/COFINS devidos pelo próprio adquirente. Como a aquisição de mercadorias traz 

consigo tais créditos, mas o julgado do STF reduz PIS e COFINS devidos pelo 

fornecedor, há sinceras dúvidas sobre eventual impacto nesses créditos da não 

https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-do-seculo-nao-afeta-creditos-de-pis-cofins-na-nao-cumulatividade/
https://youtu.be/yWxzplu6x7Y
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cumulatividade das contribuições, ou ao menos em relação à postura que fisco 

adotaria nesse quesito. 

Contudo, a nosso ver o julgamento do STF não impactou em nada a não 

cumulatividade de PIS/COFINS, pois esta sequer era parte da tese avaliada na Corte. 

Ali se discutiu meramente o conceito de receita, eleito constitucionalmente como uma 

das possíveis bases de cálculo de contribuições sociais de competência da União. O 

julgamento se referia então à possibilidade de as leis que exerceram a competência 

federal alcançarem o ICMS destacado na operação de venda como receita sujeita a 

PIS/COFINS.  

De fato, embora as normas que tratam da não cumulatividade federal tenham sido 

abordadas no julgamento, também o foram as normas que se aplicam ao regime 

cumulativo. A lide se construiu em volta do pedido dos contribuintes, que nunca se 

referiam aos créditos da não cumulatividade, que sequer existia quando o tema foi 

levado ao Judiciário pela primeira vez.  

Por fim, entendemos que, ainda que o STF quisesse avaliar o tema da não 

cumulatividade, o veredicto não seria diferente e os créditos não seriam afetados, eis 

que a opção do legislador ao criar tal regime para as contribuições PIS e COFINS foi 

clara no sentido de ignorar o montante pago pelo fornecedor.  

Diferentemente do que temos (há muito mais tempo) no ICMS, o valor agregado 

buscado na não cumulatividade de PIS/COFINS não se alcança mediante o uso de 

créditos pertinentes ao tributo pago pelas etapas anteriores da cadeia e destacado 

em Notas Fiscais ou documentos de cobrança, mas sim à base de cálculo 

potencialmente tributada pelos fornecedores. 

Em outros termos: salvo poucas exceções (como nas importações realizadas pelo 

próprio contribuinte), nunca interessou ao contribuinte de PIS/COFINS não cumulativo 

o valor efetivamente gasto por seu fornecedor, pois seu crédito se refere apenas (i) à 

natureza da despesa pertinente à entrada (mercadorias para revenda, insumos, 

energia elétrica, aluguel etc) (ii) ao fato de elas terem estado sujeitas a alguma 

tributação de PIS/COFINS na operação de entrada (saída do fornecedor); e (iii) ao 

vínculo delas com vendas do próprio contribuinte passíveis de apropriar créditos. 

Exemplo típico é a compra de mercadorias de contribuintes sujeitos à cumulatividade, 

em que o revendedor sujeito à não cumulatividade tem crédito de 9,25% do valor da 

compra mesmo tendo sido recolhidos 3,65% pelo fornecedor. 

Direto ao ponto: diferentemente do ICMS, em que a não cumulatividade segue a 

metodologia “imposto contra imposto”, valendo como crédito a ser descontado pelo 

adquirente aquele valor do tributo indicado na Nota Fiscal e efetivamente debitado no 

fornecedor, a não cumulatividade de PIS e COFINS busca alcançar o valor agregado 

pelo contribuinte, que não tem relação direta e inescapável com o valor 

concretamente recolhido pelo fornecedor. Para essas contribuições sociais, salvas 
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pontuais e expressas exceções, vale como crédito a ser descontado dos tributos 

devidos o valor equivalente a 9,25% das compras previstas na legislação (com maior 

destaque, bens revendidos e insumos da operação, mas também outros custos ou 

despesas). Portanto, o julgamento da tese do século pelo STF, em que se reconheceu 

terem os contribuintes o direito de não computar como receita, base de cálculo 

daquelas contribuições, o ICMS destacado na venda, em nada altera o direito do 

adquirente, cliente desses contribuintes, aos créditos de PIS/COFINS sobre a mesma 

aquisição.  
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Tese do Século: Reconhecimento e Uso do Créditos de 

PIS/COFINS 

 28 maio 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao Ponto: Fim da Tese do Século, ficando decidido, pelo STF, que os 

contribuintes estão autorizados a excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS 

e da COFINS. Quais os efeitos práticos dessa decisão? É possível falar em ação 

rescisória? Qual o momento do reconhecimento dos créditos? É necessário o 

ajuizamento de medida judicial pelo contribuinte que não havia acessado o Judiciário 

até então? Está autorizada a compensação dos créditos de PIS/COFINS com débitos 

previdenciários? Respondemos essas e outras perguntas no texto desse artigo. 

 

Foi encerrado o julgamento da Tese do Século (RE 504.706) pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) no último dia 13 de maio, fixando-se o entendimento de que o ICMS 

destacado não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da 

COFINS, modulando-se os efeitos do julgado para após 15.3.2017, ressalvadas as 

ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido 

o julgamento (15.3.2017). 

Aos contribuintes cabe agora analisar o dispositivo da decisão alcançada de forma 

individual. Decisões ainda não proferidas deverão o ser nos termos em que definido 

pelo STF. Decisões já transitadas em julgado podem ter variado entre a indicação do 

ICMS destacado a ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS ou o 

efetivamente recolhido aos cofres estaduais. Nesta última hipótese (ICMS recolhido), 

caberá aos contribuintes o ajuizamento, em até dois anos do trânsito em julgado 

individual, de ação revisional, com base no art. 505, inc. I, do Código de Processo 

Civil (CPC), objetivando a revisão do conteúdo declaratório da decisão. 

Há de ressaltar que o paradigma fixado pelo STF não opera efeitos automáticos diante 

dos contribuintes que tenham a seu favor decisões judiciais transitadas em julgado 

apontando o ICMS recolhido como aquele a ser excluído das bases das 

contribuições, devendo necessariamente haver revisão judicial da coisa julgada pelo 

meio processual rescisório adequado. 

Relativamente à modulação dos efeitos da decisão do STF, chamamos atenção para 

a situação dos contribuintes que não ajuizaram medidas judiciais ou que as ajuizaram 

após 15.3.2017, os quais terão direito à recuperação do indébito limitada àquela data 

de março de 2017. 

https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-do-seculo-reconhecimento-e-uso-do-creditos-de-pis-cofins/
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O momento do reconhecimento dos créditos recuperados pelos contribuintes ainda é 

motivo de grande celeuma dentre aqueles que obtiveram decisões judiciais 

transitadas em julgado.  

Isso porque, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo nº 25/2003, a RFB exige o 

reconhecimento do crédito por ocasião desse trânsito em julgado da sentença, 

momento em se caracterizaria a disponibilidade jurídica do crédito, ou seja, em que o 

contribuinte passa a ser detentor de título jurídico que o legitima à recuperação do 

indébito tributário. O reconhecimento dos créditos de PIS e de COFINS por ocasião 

do trânsito em julgado da decisão judicial é, portanto, o que pretendem as Autoridades 

Fiscais e, assim, a opção mais conservadora e segura para os contribuintes. 

Vejam, porém, que a carga declaratória das decisões judiciais relativamente ao 

crédito decorrente do indébito tributário que poderá, posteriormente, ser utilizado para 

compensação administrativa não indica o valor do crédito tributário, cuja apuração 

deve ser realizada pela via adequada. Em outras palavras, não há liquidez do crédito 

quando do trânsito em julgado da demanda, razão pela qual não se poderia cogitar 

da disponibilidade, sequer jurídica, da renda do contribuinte. 

A cadeia de fatos relevantes para a aquisição dessa disponibilidade jurídica inicia-se, 

na via administrativa, por ocasião da habilitação dos créditos, que pressupõe a sua 

quantificação. Assim, habilitados os créditos do contribuinte, estes poderão ser 

reconhecido contabilmente e oferecidos à tributação pelo IPRJ e CSLL, havendo 

segurança para defesa desse momento como o apropriado para tal reconhecimento, 

em caso de questionamento fiscal. 

Há de se mencionar, ainda, a possibilidade de os contribuintes se utilizarem de tese 

jurídica que os autoriza ao reconhecimento contábil daqueles créditos no momento 

da apresentação da respectiva declaração de compensação perante as autoridades 

competentes, sob o argumento de que, somente então, haveria efetiva disponibilidade 

dos valores em questão. 

Isso porque os créditos habilitados e utilizados em procedimentos de compensação 

tornam-se, somente nesse momento, disponíveis, úteis ao contribuinte, havendo 

subsunção do fato gerador à hipótese de incidência (do IRPJ e da CSLL) que 

pressupõe a aquisição, a disponibilidade de renda pelo e para o contribuinte. 

Certamente que, numa escalada de risco, o contribuinte, nesse último cenário, em 

comparação com a adoção do momento da habilitação de crédito, teria subido um 

degrau quanto à possibilidade de ser questionado pelas autoridades fazendárias, o 

que pode fazer sentido especialmente para aqueles que possuem um volume 

relevante de créditos tributários a serem escoados num período de tempo mais largo. 

À luz do que impõe o regime de competência, o reconhecimento das receitas deve se 

restringir à precisa verificação da perfectibilização dos fatos necessários para fazer 

nascer o direito ao recebimento do indébito. Como visto, é nesse momento da 
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apresentação da declaração de compensação, que o contribuinte “recebe” o indébito 

que se torna riqueza disponível para efetiva utilização. 

O volume dos créditos tributários a serem aproveitados pelo contribuinte poderá 

impactar também a opção pela via de recuperação do indébito. 

Caso o contribuinte possua volume relevante de créditos e tenha como intenção valer-

se do superaquecido mercado de créditos e direitos vinculados a ações, os quais vêm 

sendo objeto de compras por gestoras e bancos de investimento, poderá valer-se de 

medida judicial para ter reconhecido o seu direito ao indébito, executando-o 

judicialmente. Tanto o precatório, quanto o mero direito reconhecido em ação (ainda 

em fase anterior à execução) poderão ser comercializados com algum deságio. 

Os contribuintes, esses com cauda creditória longa ou com um grande passivo 

previdenciário, devem atentar-se, ainda, à oportunidade de compensação cruzada de 

créditos, em outras palavras, à compensação de créditos de PIS e de COFINS com 

débitos previdenciários, o que passou a ser autorizado, a partir de maio de 2018, com 

a edição da Lei nº 13.670/2018, desde que o contribuinte se utilize do e-Social e da 

DCTF Web. 

Relativamente aos créditos nascidos antes daquela Lei 13.670, há a possibilidade de 

ajuizamento de ação para garantia ao direito de sua compensação com o passivo 

previdenciário, sob o argumento de que somente se teriam tornado definitivos, os 

créditos, e, portanto, nascidos, no trânsito em julgado da demanda concernente ao 

PIS e à COFINS. Assim, se esse trânsito em julgado se deu em período posterior à 

entrada do contribuinte no e-Social, não pode haver restrições à sua utilização, 

podendo ser compensado com quais tributos, inclusive com as contribuições 

previdenciárias. 

Retomando o tema das vias possíveis de recuperação do indébito de PIS e COFINS, 

no que se refere aos contribuintes que ainda não tenham intentado qualquer medida 

judicial e que não pretendam vender seus créditos com deságio, estes poderão 

buscar seus créditos diretamente pela via administrativa, sem a necessidade de 

ajuizamento de ação para tanto. É o que autoriza o Parecer SEI nº 7698/2021 do 

Ministério da Economia, aprovado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

conforme Despacho nº 246/2021. 

De acordo com o referido Parecer SEI, a tese fixada pelo STF, por ocasião do 

julgamento do RE nº 574.706, deve ser refletida em todos os procedimentos 

pertinentes à Administração Tributária Federal. Nesse sentido, o Ministério da 

Economia propõe que, a partir de 16 de março de 2017, quando começam a produzir 

efeitos o julgado do STF, sejam ajustados todos os procedimentos, rotinas e 

normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS para que das bases de cálculo 

dessas contribuições seja excluído o ICMS destacado em notas fiscais. 



15 

Nos termos do art. 19, inc. VI, alínea a, da Lei nº 10.522/2002, a PGFN está 

dispensada de contestar, oferecer contrarrazões e de interpor recursos, além de ficar 

autorizada a desistir de recursos já interpostos acerca do tema. 

Já o art. 19-A, inc. III e §1º, daquela mesma Lei nº 10.522/2002 autoriza a Secretaria 

Especial da Receita Federal a não mais constituir créditos tributários em 

contrariedade à referida determinação do STF, além de rever de ofício o lançamento 

tributário e a repetição de indébito no âmbito administrativo. 

O Parecer SEI, sumariza, direto ao ponto, o que se aguarda e espera da PGFN e 

RFB após o fim do julgamento da Tese do Século: “absoluto compromisso da 

Administração Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de 

Direito [garantindo] máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, 

independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer 

contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores 

que foram recolhidos indevidamente” (grifos e destaques no original). 
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Contrato de conta corrente entre coligadas e o IOF: no 

CARF e no Judiciário 

 28 junho 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao Ponto: Trata-se de tema extremamente relevante para grupos econômicos, 

visto que os contratos de conta corrente entre partes ligadas atraem risco de exigência 

de IOF sobre as operações de crédito, em que pese o CARF e o Judiciário comecem 

a colocar certa luz sobre a natureza desse arranjo afastando a exigência do imposto. 

Inicialmente impõe-se esclarecer a natureza do contrato de conta corrente entre 

partes ligadas, que encontra amparo legal na Lei nº 7.357/85, em seu art. 4º, 

parágrafo 2º, “b”. Trata-se de contrato tácito entre as partes que se caracteriza por 

diversos recebimentos e cessões de prestações de diversas naturezas entre as 

partes, podendo haver, periodicamente, a apuração de saldo devedor a quem de 

direito, credora que não pode ser identificada ou determinada no momento inicial das 

transações. 

Essas transações, vale dizer, são controladas através de registros em contas 

contábeis próprias. Nessas contas contábeis registram-se, mutuamente, créditos e 

débitos, os quais decorrem de transferências efetuadas pelas partes ligadas. Vale 

esclarecer que não necessariamente são remetidos fundos de uma parte a outra.  

Haja vista que ocorre espécie de centralização de caixa das partes ligadas, as 

movimentações financeiras são fictas e podem se dar, por exemplo, na forma de 

quitação de obrigação de uma por outra. 

Ademais, também não é praxe que haja qualquer ajuste ou acordo entre as partes 

acerca da quitação do saldo credor ou de eventuais acréscimos remuneratórios ou 

moratórios que devam a ele ser acrescidos. 

Fica claro o fato de estar-se diante de contrato atípico de conta corrente entre partes 

ligadas. 

Havendo liquidação daquelas mencionadas contas contábeis que estruturam o 

contrato de conta corrente entre partes ligadas, é possível supor dois cenários: o 

primeiro, de empate entre créditos e débitos registrados pelas partes, não havendo 

que se falar em posição credora ou devedora; e o segundo, apontando tais figuras de 

credor e devedor, haja vista uma das partes – credora – ter disponibilizado recursos 

financeiros em maior volume à outra no período de existência daquelas contas 

contábeis. 

https://bueno.tax/artigos/2021/06/contrato-de-conta-corrente-entre-coligadas-e-o-iof-no-carf-e-no-judiciario/
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Vejam, portanto, que há um fluxo bilateral de valores entre as pessoas jurídicas 

envolvidas nas operações de conta corrente, o que impossibilita, no início dessa 

cadeira, indicar posição credora ou devedora. 

No entanto, é justamente esse fluxo financeiro do conta corrente que vem sendo 

interpretado pelas autoridades fazendárias como mútuos entres as partes ligadas, 

sob o argumento de que o mútuo é pressuposto primeiro da própria existência do 

contrato de conta corrente. 

Todavia, contrato de mútuo é contrato típico, cujas características estão fixadas pelo 

Código Civil em seu art. 586, as quais consistem no empréstimo de coisas fungíveis, 

que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, por meio do qual o devedor 

obriga-se a restituir ao credor o que dele recebeu, em coisa do mesmo gênero, 

qualidade e quantidade. 

Destaque-se das características do contrato de mútuo (i) a necessidade de que haja 

devolução da coisa objeto do empréstimo; e (ii) que a coisa restituída seja da mesma 

espécie da emprestada. 

Ambas as características não se verificam no contrato de conta corrente. Como se 

mencionou, não necessariamente há a liquidação das contas de registro contábil com 

a apuração de saldo credor por uma das partes envolvidas; os recebimentos e 

cessões havidas não necessariamente acontecem em espécie, razão pela qual não 

se poderia presumir da devolução do objeto do empréstimo dentro da mesma espécie 

da coisa emprestada; e, por fim, em função do fluxo bilateral de recursos, não se 

poderia apontar credor e devedor. 

Em que pese a clara diferenciação do contrato de mútuo daquele de conta corrente, 

a 3ª Seção do CARF tem jurisprudência unificada (acórdãos nos 9303-005.583, 9303-

009.257, 9303-009.884, 9303-009.885), no sentido de que o contrato de conta 

corrente pressupõe, necessariamente, a tomada de um crédito, esta sujeita ao IOF, 

independentemente de consubstanciar-se em mútuo. 

Referido entendimento administrativo dominante, inobstante apontar para a 

necessária diferenciação entre conta corrente e mútuo, mantém a exigência do IOF 

sob o argumento de que o imposto incide sobre o crédito e não sobre o mútuo. 

Não se sustenta tal afirmação pela simples leitura do art. 13 da Lei nº 9.779/99: 

“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos 

financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-

se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de 

financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.” 

A hipótese incidência delineada na Lei pressupõe a ocorrência de operação de crédito 

correspondente a contrato de mútuo. Daí resulta indispensável que essa operação 
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de crédito não seja operação de crédito qualquer, mas tão somente aquelas que 

correspondam a mútuo nos exatos termos em que delineado pelo Código Civil. 

A Lei não se utiliza de palavras dispensáveis! Assim, se contrato de conta corrente 

não se adequa a mútuo não haveria que se falar em incidência de IOF. É necessário, 

portanto, que os contribuintes analisem com grano salis as operações com entidades 

ligadas, oferecendo à tributação pelo IOF exclusivamente aquelas que como mútuo 

se revestirem (CARF, Acórdão 1201-003.844).  

Isso porque, apesar da posição consolidada do CARF em torno do tema, e que 

eventualmente poderia ser alterada com o fim do voto de qualidade, como se tem 

observado em outros assuntos a revisão da jurisprudência administrativa, permanece 

ainda uma possível discussão na esfera judicial, em especial no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

A matéria em questão teria sido – de certa forma – apreciada pelo STJ nos idos de 

2011, nos autos do Recurso Especial 1.239.101/RJ, no qual ficou decidido que o IOF 

incide sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre 

empresas coligadas. A ementa do acórdão menciona textualmente que “no contexto 

do fato gerador do tributo [IOF] devem ser compreendidas também as operações 

realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas 

com a previsão de concessão de crédito”. 

Salta aos olhos o fato de que o caso fático analisado tratava de contratos de conta 

corrente que pressupunham a concessão de crédito por ocasião da operação 

inaugural. Havia efetiva disponibilização de crédito à contratante com a obrigação 

de pagamento do valor sacado em prazo determinado, bem diferente do que se 

costuma ver dos habituais contratos de conta corrente entre partes ligadas nos termos 

descritos no início desse artigo.  

Certamente, as inúmeras decisões administrativas desfavoráveis que vem sendo 

proferidas sobre o assunto, levarão o tema a uma nova apreciação pelo STJ, que 

poderá fazê-lo desde que realizado o distinguish desses novos casos daquela já 

analisado pela Corte. 

As características peculiares de um contrato de conta corrente entre partes ligadas e 

que não envolva qualquer abertura de crédito poderão levar o STJ a uma decisão 

diferente daquela de 2011, levando a um overruling. 

Direto ao ponto: Os contribuintes devem revisitar suas operações com empresas 

ligadas, segregando o que envolva a concessão de crédito, caracterizando mútuo, de 

contrato de conta corrente em que há fluxo de recursos bilateralmente, sem a 

obrigação de devolução de saldo, operações essas sobre as quais pode não incidir 

IOF e que, portanto, poderiam ser levadas à análise do Judiciário para chancela. 
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Silêncio do marco legal das startups apenas reforça 

importância de temas tributários 

 28 junho 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: este mês foi publicada a Lei Complementar nº 182 (LC 182), que 

institui o marco legal das startups. Apesar de a LC 182 formalizar conceitos relevantes 

e alterar diversas outras normas fundamentais ao empreendorismo, como a Lei das 

Sociedades Anônimas, a regulação de licitações e o acesso ao mercado de capitais, 

nada ocorreu na seara tributária. Mas esse silêncio da norma é eloquente ao reafirmar 

a necessidade de empreendedores e investidores anteciparem temas fiscais que 

podem ser a diferença entre sucesso e inviabilidade da startup. 

Nossa experiência com startups indica que elas nascem sob diversas formas e se 

propõem a solucionar questões variadas, por vezes sequer evidentes ao mercado que 

pretendem atender. Mas duas premissas estão sempre presentes: o empreendedor 

duela com o desafio de um budget limitado e a ameaça de uma burocracia torturante.  

Por isso, o anúncio de que uma nova lei complementar tenha sido aprovada 

instituindo um inédito marco legal das startups é naturalmente atraente. Mas, ao 

menos na questão tributária, as expectativas ficaram completamente frustradas, eis 

que nada do que foi previsto pelos 18 artigos da LC 182 altera ou indica tendência de 

alteração no tratamento tributário das startups. Os avanços ficaram limitados a outras 

questões. 

Uma pena. O Congresso perdeu uma chance oportuna de dar mais segurança e 

atratividade a investidores, pois poderia, por exemplo, ter melhor disciplinado a 

sucessão de dívidas fiscais ou reconhecer que esses negócios mereciam mais fluidez 

na compensação de prejuízos, eis que queimam muito caixa antes de gerarem o 

primeiro lucro. Mas não adianta chorar pela chance perdida. O cenário está definido 

(é o mesmo de antes) e os negócios terão de ser construídos fazendo o melhor 

possível.  

Nesse contexto, o que entendemos mais aconselhável a investidores e 

empreendedores é dar (um mínimo de) atenção aos impactos tributários do negócio 

em todos os envolvidos: clientes, fornecedores, sócios e competidores. 

Sabemos que empreender é administrar riscos e lidar com recursos escassos, então 

a minoria das startups que consegue ultrapassar a zona de rebentação e chegar ao 

estágio em que rodadas de investimento dão fôlego (leia-se: caixa) para correrem 

atrás de escala, normalmente o fazem deliberadamente menosprezando questões 

tributárias, justamente porque elas são hoje muito complexas e pouco simpáticas a 

negócios inovadores. 

https://bueno.tax/artigos/2021/06/silencio-do-marco-legal-das-startups-apenas-reforca-importancia-de-temas-tributarios/
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É, portanto, fácil compreender essa priorização: primeiro o negócio tem de se provar 

viável, o mercado receptor e os resultados promissores para que se possa investir no 

compliance adequado a uma estrutura que efetivamente sobreviverá. Ademais, não 

raro, o produto, serviço, a solução que é o core do negócio nunca foi previsto pela 

regulamentação ou jurisprudência tributários e não existem manuais à disposição 

sobre como tratar fiscalmente aquelas relações. 

No entanto, vale muito se antecipar e incluir no plano de negócios um check up 

tributário da operação, não para necessariamente blindar o projeto de contingências, 

mas para que estas sejam mensuráveis e objeto de decisões conscientes e 

informadas. O problema maior não é navegar em águas turbulentas, mas traçar rumo 

sem um mapa minimamente útil para tanto. 

Essa análise não precisa ser exaustiva nem ineficientemente custosa. Assim como o 

conceito de produto minimamente viável (“MVP”), um planejamento tributário inicial 

pode focar nos red flags e mostrar ainda mais profissionalismo a futuros interessados 

na startup. 

Deixar de fazer esse estudo básico pode equivaler a plantar uma bomba relógio, via 

de regra uma contingência tributária alta que vai descontar do bolso dos 

empreendedores uma rentabilidade que poderia ter sido facilmente garantida. 

Alguns exemplos ilustrativos:  

(i) startups frequentemente assumem custos com fornecedores estrangeiros sem 

atentar que isso pode atrair até 40% de tributos na importação de serviços;  

(ii) muitas adotam o modelo de “Software as a Service” alheias ao fato de um dos 

principais encargos fiscais poder variar entre 2% e 5% da receita bruta (ou seja, em 

até 150%) a depender de onde o time e a estrutura envolvidos estiverem sediados;  

(iii) contratos que deixam de prever destacadamente a precificação de 

funcionalidades isoladamente identificáveis podem acabar inadvertidamente impondo 

a aplicação de alíquotas mais caras a todas elas;  

(iv) sócios fundadores frequentemente assumem posições em estruturas offshore 

ignorando que a tributação brasileira é mais elevada não apenas para países tidos 

como “paraísos fiscais”, mas também para tipos societários que, embora oriundos de 

jurisdições convencionais (não designados como paraísos), estejam definidos como 

“regimes fiscais privilegiados”; 

(v) sócios também ignoram que os dividendos provenientes de entidades offshore 

estão sujeitos ao IR brasileiro pela tabela progressiva (alíquotas de até 27,5%, em 

vez da isenção aplicável a dividendos brasileiros), ou que no caso de ganhos de 

capital pela venda de ativos no exterior a variação cambial será também tributada se 
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a origem do investimento for identificada como nacional, mas a mesma variação 

cambial é isenta se a origem for em moeda estrangeira. 

Tomar ciência desses impactos antecipadamente retira do jogo o fator surpresa e 

permite ao investidor adequar seu plano como melhor lhe parecer. Por fim, submeter 

o business plan a um estudo tributário permite revisitar perguntas sobre a natureza 

das atividades e impactos sobre clientes e fornecedores, o que pode inclusive ser o 

insight para evoluções na forma de novas linhas de produtos e serviços.  

Direto ao ponto: embora tenha sido apresentado como um projeto endereçando 

diversos temas tributários, o marco legal das startups foi aprovado sem trazer 

atualizações na seara fiscal. Perdeu-se uma valiosa oportunidade de reduzir 

ineficiências, como, entre outros temas, a aguardada compensação, pelos 

investidores pessoas físicas, entre perdas e ganhos de capital, ou a remoção da 

chamada trava para utilização de prejuízos fiscais, virtualmente onipresentes nos 

primeiros exercícios de empreendimentos inovadores. Essa inércia legislativa apenas 

ressalta a conveniência de se avaliarem antecipadamente cenários de risco tributário 

para os investidores e o próprio negócio. Assim como é comum na avaliação dos 

planos de negócio, tal planejamento tributário não precisa descer aos infindáveis 

detalhes da regulamentação, o que seria incompatível com a natureza experimental 

do empreendimento. Um estudo tributário preliminar (no estilo MVP) seria suficiente 

para que decisores compreendam cenários de riscos e oportunidades e tomem uma 

decisão informada sobre a estrutura mais adequada a cada momento da empresa, 

evitando assim plantar contingências que sequestrariam valor do negócio e minariam 

sua rentabilidade. 

 

  

  



23 

Novo contencioso na tributação de dividendos 

 27 julho 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao Ponto: Estamos caminhando, ao que tudo indica, para a implementação 

da tributação de dividendos no Brasil. Toda mudança, porém, impõe certa adaptação 

por aqueles que se sujeitam às novas regras. A implementação da tributação de 

dividendos desconsiderando um estoque de lucros pré-existente às novas normas, 

mas ainda não distribuídos aos investidores, impõe tratamento desigual aos 

contribuintes, além da afrontar os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ao 

desconsiderar o cálculo do custo do capital e da estimativa de remuneração da fonte 

de financiamento, o Governo Federal torna inseguro o ambiente de negócios no 

Brasil, afastando novos investimentos e abrindo campo para o nascimento de um 

novo contencioso tributário, detalhado nas linhas a seguir. 

Foi apresentada, pelo Governo Federal, a 2ª fase da Reforma Tributária focada no 

imposto de renda. 

Um dos pontos de grande controvérsia e que tem gerado bastante polêmicas nos 

mercados diz respeito à tributação de dividendos. 

Há anos o Brasil é um país que não tributa dividendos e que, em contrapartida, tem 

uma forte carga tributária incidindo sobre o lucro apurado por sociedades, alcançando 

a casa dos 34% (trinta e quatro por cento) em geral. 

Foi a partir de 1º de janeiro de 1996 que o Brasil fez a opção pela distribuição de 

lucros isenta de tributação pelo imposto de renda, objetivando com isso desonerar o 

capital, incentivar a capitalização das empresas e os investimentos e reduzir as 

distorções provocadas pelo modelo clássico de tributação, quais sejam: oneração da 

parcela da renda do capital que apenas repõe a inflação e o incentivo às empresas 

se financiarem via endividamento, com o abatimento dos juros, como despesa, da 

base de cálculo do imposto de renda. 

Além disso, mirava-se um sistema em que a desoneração dos mais ricos evitaria que 

qualquer repasse de aumento de tributação fosse feito aos mais pobres. As condições 

econômico-tributárias favoráveis para novos investimentos e negócios teriam como 

consequência direta o aumento da arrecadação que permitiria ao Governo o 

desenvolvimento de política pública distributiva de renda entre a classe menos 

favorecida. 

Avançando-se no tempo, muitos daqueles objetivos não foram alcançados. Ao 

contrário. Sob a justificativa do aumento da concentração da renda e do uso da 

tributação como meio de maximizar o bem-estar social, os economistas da equipe do 

Ministro Paulo Guedes têm apontado para a progressividade tributária em dose 

https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
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superior às atuais e à tributação do capital. E assim chegamos à atual discussão da 

2ª fase da reforma tributária, mais especificamente do modelo de tributação da renda 

e dos lucros. 

Não pretendemos produzir um artigo crítico ao atual modelo proposto pelo Governo, 

discutindo temas que tangenciam a transfiguração da renda do trabalho em renda do 

capital (“pejotização”), a baixa tributação das altas rendas, a concentração de renda, 

nem mesmo a alta tributação do consumo e a erosão do cenário político-econômico 

atual que em nada favorece o retorno da economia, a retomada dos investimentos e 

com isso a geração de novos postos de trabalho formal (ambiente oposto ao que seria 

mais favorável à apresentação de um reforma que visa a oneração do capital do 

investidor). 

O objetivo desse texto é discutir o possível contencioso advindo do projeto tal qual 

apresentado pelo Governo Federal que, ao que nos parece, não dá conta da 

observância de princípios constitucionais caros às próprias bases do Estado 

democrático de Direito, tal como o da legalidade, da segurança jurídica e da 

irretroatividade de lei tributárias que criam ou majoram tributos. 

Antes de seguirmos, vale dizer que esse artigo se baseia no substitutivo apresentado 

pelo Relator da Reforma Tributária, Deputado Celso Sabino, no último dia 13 de julho 

em almoço na Residência Oficial da Câmara dos Deputados. É sabido que até sua 

efetiva apresentação e aprovação pelo Congresso, o texto poderá sofrer inúmeras 

alterações.  

Voltando à tributação de dividendos, especificamente do estoque de dividendos 

apurados antes de 31.12.2021 (supondo que haja, ainda esse ano, a aprovação da 

Reforma do Imposto de Renda) e que ainda não foram distribuídos aos sócios e 

acionistas das pessoas jurídicas, chamamos atenção à redação do artigo 10 da Lei 

nº 9.249/1995 que prevê que os lucros ou dividendos pagos ou creditados não ficarão 

sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo 

do imposto de renda do beneficiário. A isenção dos dividendos distribuídos pressupõe 

que o lucro da pessoa jurídica já tenha sido tributado pelo imposto de renda no 

patamar – elevado – de 34%. 

No entanto, nos termos do substitutivo do Governo e da Nota Executiva nº 19/2021 

emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB), é possível concluir que “a proposta 

analisada prevê a incidência de tributação sobre os dividendos distribuídos a partir de 

01 de janeiro de 2022, independente do período no qual os resultados que deram 

origem a essa distribuição foram apurados” (destacamos). 

Simplificando: as autoridades fiscais pretendem exigir o imposto de renda à alíquota 

de 20% sobre os dividendos apurados e não distribuídos e que estejam em quaisquer 

fundos de reservas ou que sejam reinvestidos na própria sociedade, 

independentemente do período dos resultados que lhes tenham dado origem. 
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E, pasmem (!), nesse cenário a RFB entende respeitado o princípio da segurança 

jurídica, haja vista que o substitutivo e, depois, os esclarecimentos fazendários 

prestados via Nota Técnica seriam suficientes para dar previsibilidade ao contribuinte 

do aumento da carga tributária à qual poderão se sujeitar futuramente, incentivando-

os, assim, ainda em 2021, a distribuir dividendos provenientes de lucros apurados 

antes de 2022, de forma a reduzir sua carga tributária.  ainda que, para tanto, tenha 

que se valer de seus recursos disponíveis em caixa ou de sua capacidade de se 

financiar com terceiros, o que, a seu ver, não seria uma dificuldade para as grandes 

empresas, que são as maiores pagadoras de dividendos, que não apresentam 

restrições significativas de crédito. 

É, para dizer o mínimo, imoral a manifestação da Receita Federal do Brasil! Um longo 

e temerário contencioso tributário se aproxima. 

Ao realizar um investimento, o investidor calcula o custo de seu capital, a fim de 

estimar sua possível lucratividade e a remuneração da fonte de financiamento. Nessa 

equação, por óbvio, está inserida a tributação do lucro apurado pela pessoa jurídica, 

bem como dos dividendos recebidos pelo investidor em retorno do emprego de seu 

capital. 

Por ocasião da análise feita e da tomada de decisão de investir no Brasil, os 

investidores têm legítima confiança nos atos estatais e, por consequência, na 

inexecução de atos estatais contraditórios, o que deriva diretamente dos princípios da 

legalidade e da segurança jurídica. Caso a segurança jurídica reste frustrada, 

impondo-se ao contribuinte gravame patrimonial e contornos confiscatórios aos atos 

estatais, ter-se-á, dentre as diversas consequências que se pode antever, não apenas 

a fuga de capital e de investimento no país, sob uma perspectiva mais ampla, como 

também, uma busca em massa pela atuação do Judiciário como forma de fazer valer 

direitos que já estavam garantidos aos contribuintes. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou acerca do necessário resguardo 

da segurança jurídica por ocasião da análise da utilização do imposto de renda com 

função extrafiscal. Na ocasião, a Lei 7.988/89 havia majorado a alíquota do imposto 

de renda incidente sobre o lucro proveniente de operações de exportação 

incentivadas ocorridas no passado (no ano-calendário anterior – 1988) no mesmo 

ano-base de edição da Lei (1989): 

“(…)2.  O fato gerado se consolida no momento em que ocorre cada operação de 

exportação incentivada pela redução da alíquota do imposto de renda, à luz da 

extrafiscalidade da tributação na espécie. 3. É inconstitucional a aplicação 

retroativa do art. 1º, I, da Lei 7.988/89, que majorou a alíquota incidente sobre o 

lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que 

nos mesmo ano-base. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, 

reafirmando a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral, para 

reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade, incidental e com os 
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efeitos da repercussão geral, do art. 1º, I, da Lei 7.988/89, uma vez que a majoração 

de alíquota de 6% para 18% a qual se reflete na base de cálculo do Imposto de 

Renda pessoa jurídica incidente sobre o lucro das operações incentivadas no 

ano-base de 1989 ofende os princípios da irretroatividade e da segurança 

jurídica.” (STF, RE 592.396, Relator Ministro Edson Fachin. Destacamos.) 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é expresso sobre a necessária 

informação prévia ao contribuinte da tributação de seu patrimônio, posto que dele 

será tolhido e, certamente, isso exige certo grau de planejamento: 

“A legalidade no campo tributário é pró contribuinte, porquanto a invasão de sua 

propriedade, mediante estratégia estatal de exação, exige normatização prévia, 

obstando, a fortiori, a surpresa fiscal, consectário da segurança jurídica garantida 

constitucionalmente.” (STJ, Tema Repetitivo 293, Relator Ministro Luiz Fux.) 

Vale destacar que a reforma da tributação de dividendos vem acompanhada de um 

racional ligado de forma estreita à redução da tributação do lucro no nível da pessoa 

jurídica. Nos termos da proposta governamental, enquanto a tributação dos lucros da 

pessoa jurídica será reduzida em 12,5 pontos percentuais (mantendo-se, além dos 

2,5%, os 10% cobrados quando a empresa lucra mais de 20 mil reais mensais e os 

9% da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL), os dividendos passarão a ser 

tributados, no nível do beneficiário, a 20%. 

Aceitar, portanto, a tributação de dividendos não distribuídos, mas que já foram 

tributados, por ocasião da apuração de lucros pela pessoa jurídica à 34%, além de 

autorizar uma carga tributária de mais de 50% e ferir os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica, como já se demonstrou, afronta também o princípio da igualdade 

no âmbito tributário, o qual pressupõe que somente os contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, deverão receber o mesmo tratamento tributário. 

Não há isonomia no tratamento dado a investidores que terão, ambos, seus 

dividendos tributados a 20%, mas em cuja etapa anterior – ainda que indiretamente, 

visto que a tributação do lucro acontece no nível da pessoa jurídica – um tenha sido 

onerado a 12,5% e o outro a 34%. Não é preciso grande conhecimento matemático 

para notar a discrepância entre o tratamento recebido por um e por outro. Tamanha 

desigualdade não há de prevalecer à análise da Suprema Corte: 

“(…) 1. O princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário (art. 5º 

c/c art. 150, II, CRFB/88) não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer 

situação jurídica, mas, também, na implementação de medidas com o escopo de 

minorar os fatores discriminatórios existentes, impondo, por vezes, tratamento 

desigual em circunstâncias específicas e que militam em prol da igualdade. 2. A 

isonomia sob o ângulo da desigualação reclama correlação lógica entre o fator 

de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os interesses 

protegidos na Constituição (adequada correlação valorativa). 3. A norma revela-
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se antijurídica, ante as discriminações injustificadas no seu conteúdo intrínseco, 

encerrando distinções não balizadas por critérios objetivos e racionais adequados 

(fundamento lógico) ao fim visado pela diferenciação.” (STF, RE 640.905, Relator 

Ministro Luiz Fux. Destacamos.) 

Outro ponto importante a ser trazido para o debate são as mazelas decorrentes da 

tributação da pessoa jurídica pelo regime de caixa, que impõe a incidência do imposto 

de renda quando da disponibilização econômica dos dividendos ao indivíduo. 

Sob essa ótica, a pessoa física que tenha investido o seu capital em sociedade que 

tenha auferido lucro e imediatamente distribuído dividendos, anteriormente a 01 de 

janeiro de 2022, receberá tal remuneração de seu capital isenta de imposto de renda. 

Já aquele que tenha investido em pessoa jurídica também lucrativa, mas que, por 

qualquer razão, não tenha distribuído os dividendos até a data limite de 31 de 

dezembro de 2021, ficará sujeito à tributação pelo imposto de renda à alíquota de 

20%. 

Vejam que disponibilidade jurídica havia em ambos os cenários, porém, naquela 

segunda hipótese, os dividendos somente compõem a base de cálculo do imposto de 

renda da pessoa física por ocasião de seu efetivo pagamento, ou seja, de sua 

disponibilidade econômica. 

Não há equidade no tratamento de um e de outro contribuintes, além dessa 

disparidade ter como única consequência o enriquecimento sem causa do Estado. 

Aquele contribuinte do cenário 2 é duplamente penalizado: primeiro por não ter 

recebido dividendos na época própria, ou seja, tão logo apurado lucro pela pessoa 

jurídica, e, depois, pelo Fisco, que tributará os rendimentos de seu capital por alíquota 

(final) maior. 

A aplicação do regime de caixa nessa situação específica viola o art. 150, II, da 

Constituição Federal na medida em que institui tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, apenas e tão somente por 

receberem extemporaneamente o que já se sabe lhes ser devido. 

Direto ao ponto: Como solução impõem-se a discussão e a edição de normas de 

transição que tragam proteção aos investimentos realizados no passado e ao estoque 

de lucro já apurado e ainda não distribuído. Caso essas normas de transição não 

sejam editadas, não há dúvidas do caminho que se apresentará aos contribuintes 

penalizados: a inauguração de um novo contencioso tributário com base na ofensa 

de princípios constitucionais da legalidade, anterioridade, segurança jurídica e 

equidade, a fim de ter garantido o seu direito ao mesmo tratamento aplicado aos 

contribuintes em igual situação, ou seja, àqueles que tenham capital investido em 

sociedade lucrativa, mas que, ao contrário dos litigantes, tiveram seus dividendos 

distribuídos antes de 01 de janeiro de 2022, isentos do imposto de renda. 



28 

 

 

 

  

  



29 

Reforma do IR mira os “super ricos” e promete discussões 

 27 julho 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: o Projeto de Lei (PL) 2337 traveste-se de Robin Hood ao prometer 

aumentar a taxação dos mais ricos para poder beneficiar milhões. O benefício destes 

decorre especialmente da redução do Imposto de Renda (IR) via correção de sua 

tabela de alíquotas. O arrocho vem numa série de dispositivos mirando negócios e 

investimentos, supostamente os dos mais abastados. A discussão já começou no 

Congresso, mas mesmo que o PL seja aprovado o Judiciário deve vir a ser chamado 

a avaliar a validade do pacote, eis que ele contém falhas técnicas importantes. 

Apresentado como segunda parte de uma reforma tributária que prometia simplificar 

o ambiente de negócios e ser neutro em termos arrecadatórios, o PL 2337 vem sendo 

duramente criticado como exemplo de medidas que complicam e encarecem ainda 

mais a vida do contribuinte.  

Os autores do PL (o Ministério da Economia, em especial a Receita Federal) apontam 

para a necessidade de se atacar uma suposta benevolência da legislação fiscal com 

os mais ricos, em detrimento dos menos favorecidos. As medidas seriam forma clara 

de trazer mais justiça, equidade e progressividade ao sistema tributário. Para seus 

críticos, o projeto serviu de plataforma para um verdadeiro pacote de maldades por 

parte do fisco, com aumento de carga. O ex-secretário do Ministério da Economia 

Paulo Uebel resumiu o sentimento, ao comentar o fato de o sindicato dos auditores 

fiscais da Receita defender o PL: “é como a CUT apoiar a reforma trabalhista”. Uma 

guerra de narrativas foi instaurada e não houve arrefecimento nem com a proposta 

substitutiva, do relator do PL na Câmara, que apresentou substanciais alterações ao 

texto.  

A verdade é que o projeto tem chances de sequer ser aprovado, ou ficar quase 

irreconhecível como lei, a julgar pelo comportamento nas últimas semanas do próprio 

Executivo, que a cada declaração dilui as propostas. Ainda assim, os contribuintes 

devem ficar atentos a temas que, caso avancem, impactem notadamente sua 

situação. Essa recomendação interessa em especial aos contribuintes com maior 

renda e patrimônio, pois o governo declaradamente assume buscar alcançar “os 

extratos superiores de renda”. 

Não há limite objetivo para separar o que seria uma “elite” dos contribuintes, eis que 

diferentes medidas alcançariam diferentes grupos, mas podemos a seguir resumir as 

propostas que prometem gerar maiores impactos – e identificar as discussões 

jurídicas a respeito de suas validades. 

https://bueno.tax/artigos/2021/07/reforma-do-ir-mira-os-super-ricos-e-promete-discussoes/
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1. Fundos fechados: tributação do estoque de resultados e instituição de 

come cotas anual 

Esse tema parece ser uma obsessão do fisco. Em 2017 fora previsto pela Medida 

Provisória (MP) 806, assustando o mercado. Não foi aprovado pelo Congresso na 

ocasião. Voltou em 2018, no PL 10638, também sem avanços em Brasília. Chegou a 

ser listado pelo governo antecessor como uma das possíveis medidas geradoras de 

arrecadação caso a reforma da previdência não fosse concluída no início do mandato 

do Executivo atual. Agora, retorna camuflado no meio das maldades do PL 2337. De 

fato, nesse tópico, o PL 2337 é similar ao PL 10638, que por sua vez era praticamente 

idêntico à MP 806.  

Em resumo, pretende-se alterar de maneira profunda as regras gerais de tributação 

de aplicações em fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio 

fechado, criando uma ficção de disponibilização da renda. 

Os fundos fechados, hoje tributados na figura do cotista apenas em eventos de 

realização de renda, como alienação, resgate, amortização ou liquidação de cotas, 

passariam a ser tributados anualmente pelo chamado come cotas (que pelo PL deixa 

de ser semestral onde já existente). Para além do fim do diferimento, que marca a 

essência desse tipo de estrutura, a partir de 2022, o PL prevê uma drástica tributação 

concentrada de todo resultado já acumulado no veículo.  

A justificativa declarada pelo Governo é a de reduzir a “distorção” existente entre 

aplicações em fundos de investimento aberto e fechados. A principal alteração é a 

sujeição destes ao regime de “come-cotas” já aplicado àqueles. Na ocasião da MP 

806 e do PL 10638 já tinham sido excetuadas algumas espécies de fundos fechados 

(FII, FIDC, FIC-FIDC, FIA, FIP e FIC-FIA). 

Contudo, assim como abordamos na ocasião da MP 806 e do PL 10638, a proposta 

possui alguns pontos controversos e que poderiam ser discutidos judicialmente, se 

convertidos em lei, especialmente (i) a aplicação do regime “come-cotas” ainda que 

inexista disponibilidade econômica ou jurídica da renda; (ii) o assombroso efeito 

retroativo, posto que a pretendida tributação capturaria a valorização das cotas 

ocorrida antes mesmo da vigência da norma; (iii) a ofensa à segurança jurídica; entre 

outros. 

Felizmente, diferentemente do que ocorrera com a MP 806, o PL 2327 (tal qual o PL 

10638) ainda não tem qualquer efeito, sendo provável que haja novidades durante o 

processo legislativo no Congresso. Contudo, dada a importância da matéria, os 

interessados devem buscar antecipar eventuais efeitos e ponderar quanto ao 

cabimento de medidas, como realocações de investimentos ou mesmo o 

questionamento judicial no tempo adequado. 

2. Tributação automática de sociedades offshore 
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Conforme detalhado no artigo do nosso sócio Leonardo Castro deste mesmo mês de 

julho, a proposta de reforma do IR pretende passar a tributar os indivíduos residentes 

fiscais do Brasil imediatamente quando sociedades offshore (não estabelecidas no 

país, mas em jurisdições tidas como privilegiadas do ponto de vista fiscal) apurarem 

lucro no exercício, independentemente de este vir a ser efetivamente deliberado e 

distribuído ao sócio como dividendo. 

Hoje, a legislação somente determina essa tributação automática de lucros de 

controladas e coligadas no exterior quando tais entidades são detidas por pessoa 

jurídica residente no Brasil. Para sócios pessoas físicas, o investimento no exterior 

via sociedades offshore fica sujeito ao regime de caixa, como via de regra ocorre na 

tributação de indivíduos, ou seja, apenas quando distribuídos os resultados por meio 

de dividendos  – ou quando ocorra alienação da participação, ocasião em que é 

apurado eventual ganho de capital. 

O PL rompe com a tradição de se apurar o IR de indivíduos conforme o regime de 

caixa e levanta riscos quanto à liquidez necessária para fazer frente ao imposto, o 

que por si pode demonstrar afronta ao princípio da capacidade contributiva, sem 

contar o fato de o PL também buscar abranger entidades não personificadas, como 

fundos de investimentos, trusts, foundations, etc., onde a distribuição de resultados 

nem sempre seria de controle do sócio brasileiro, e alcançar a renda ativa, em vez de 

somente a renda passiva, como costumam ser as regras internacionais no tema, 

posicionando o país mais uma vez fora de padrões e boas práticas de mercado. 

3. Fim da isenção de dividendos e de rendimentos de Fundos Imobiliários 

A tributação de dividendos talvez seja o tema que mais alimenta a guerra de narrativas 

entre defensores e opositores do PL 2337. Se de um lado há inegável distância entre 

as alíquotas de IR de assalariados e a de sócios (isentos), de outro há o fato de o 

dividendo equivaler a um lucro já líquido de IRPJ/CSLL elevados, e de tantos outros 

tributos da sociedade investida. Por fim, ainda que haja redução da alíquota 

corporativa (originalmente de 5%, atualmente de 12,5%), os críticos recordam que o 

Brasil perde uma arrecadação hoje automática e imediata quando deixa para a 

sociedade o poder de diferir parte significativa do IR. 

Acaso aprovada como atualmente proposta, a tributação de dividendos é criticável 

por não respeitar a isenção de dividendos hoje vigente, como bem explorado por 

nossa sócia Fernanda Lains em seu artigo deste mês. De fato, o PL 2337 contraria 

mesmo o bom senso ao permitir que, em casos extremos, o mesmo lucro seja 

tributado pelas alíquotas corporativas máximas de 34% e depois novamente pelos 

20% propostos na figura do sócio, sem respeito aos princípios da anterioridade, 

irretroatividade e não confisco. 

Quanto aos fundos imobiliários, por muitos vistos até hoje como espécie de fonte 

relativamente segura de renda previdenciária, a proposta de tributação dos 

https://bueno.tax/artigos/2021/07/proposta-de-reforma-tributaria-impactos-na-tributacao-internacional-e-nos-veiculos-de-investimentos/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
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rendimentos representa duro choque no mercado, com severo desincentivo à 

atividade imobiliária. Juridicamente, assim como em muitos outros temas do PL 2337, 

não existem, contudo, vícios passíveis de correção na proposta apresentada. 

4. Fim do Lucro Presumido para atividades patrimoniais e imobiliárias 

O regime do Lucro Presumido é uma opção dada pelo legislador a milhões de 

empreendedores de pequenos e médios negócios. Em vez de recolher o IR sobre o 

lucro efetivo da operação, mantendo controle contábil completo, o contribuinte opta 

por pagar uma alíquota fixa sobre sua receita bruta, com menos obrigações 

acessórias, de modo que há uma facilitação no controle, estabilidade de arrecadação 

(mantida mesmo em períodos de prejuízo do negócio), mas uma potencial carga final 

global amenizada. 

É comum famílias com algum volume de patrimônio em propriedades imobiliárias 

valerem-se de sociedades dedicadas à administração e exploração do próprio 

patrimônio, optando pelo uso do Lucro Presumido para tributar sua renda. Da mesma 

forma, não raro profissionais que possuem rendimentos decorrentes de direitos de 

autor, marca ou voz alocam em entidades jurídicas tais ativos para ali tributar o 

resultado de sua exploração, sem que isso implique qualquer forma de abuso ou 

fraude. 

Conforme explicado por Leonardo Castro, o PL 2337 acaba com essa estrutura 

simples e legal de condução de negócios, obrigando os empreendedores a manterem 

escrituração comercial e sujeitarem suas empresas a carga mais elevada. Medida 

com evidente intuito arrecadatório. Se aprovada, a medida promete levantar diversas 

discussões em relação a contratos já em andamento. 

Direto ao ponto: embora tenha sido apresentado como um projeto endereçando a 

complexidade do sistema tributário brasileiro e prometendo neutralidade na 

arrecadação, o PL 2337 vem sendo severamente criticado por incrementar a 

insegurança jurídica e impactar demasiada e negativamente a carga fiscal das 

empresas. Os indivíduos e famílias com maior patrimônio e renda tendem a ser alvos 

preferenciais das propostas arrecadatórias, eis que a lógica da redação original do 

projeto foca em minar a isenção de dividendos e o diferimento da tributação de fundos 

fechados, passando ainda pela limitação do uso do lucro presumido e pela incidência 

automática sobre lucros obtidos no exterior por estruturas de investimento ali 

estabelecidas, ainda que não haja efetiva disponibilidade econômica, como 

tradicionalmente se faz na apuração fiscal de indivíduos no país. Contudo, parte 

desses dispositivos, se convertidos em lei, podem ser questionados e afastados 

judicialmente, haja vista afronta a princípios gerais de tributação.  

https://bueno.tax/artigos/2021/07/proposta-de-reforma-tributaria-impactos-na-tributacao-internacional-e-nos-veiculos-de-investimentos/
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Creditamento de PIS e COFINS por comerciais atacadistas 

e varejistas: é possível? 

 27 agosto 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao Ponto: Estariam os contribuintes comerciais atacadistas e varejistas 

autorizados, seja pela legislação de regência do PIS e da COFINS, seja pela decisão 

do STJ, em sede do Recurso Especial repetitivo nº 1.221.170, a creditar-se do PIS e 

da COFINS sobre insumos aferidos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância 

para suas operações? Ou são restritivas as disposições do art. 3º, inc. II, das Leis nos 

10.833/2003 e 10.637/2002? Veremos que existem sólidos argumentos para a ida 

desses contribuintes à Juízo garantir que não sejam onerados inconstitucional e 

ilegalmente as mercadorias por eles revendidas. 

De acordo com a legislação de regência da contribuição ao PIS e da COFINS na 

sistemática não-cumulativa, notadamente Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, 

poderão ser descontados, do valor apurado a título dessas contribuições, créditos 

calculados em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de 

serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” 

(art. 3º, inc. II, das mencionadas Leis). 

Grandes discussões surgiram no cenário jurídico atual sobre o conceito de insumos, 

objeto de regulamentação pela Receita Federal do Brasil (“RFB”) que objetivou 

restringi-lo aos moldes da legislação do Impostos sobre Produtos Industrializados 

(IPI), no sentido de que apenas os bens e serviços diretamente vinculados à produção 

permitiriam a tomada de créditos das contribuições.  

Os contribuintes levaram, então, a discussão que gira em torno do conceito de 

insumos ao Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no início de 2018, julgou, 

sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial nº 1.221.170, definindo que “o 

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou 

relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de 

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pelo contribuinte”. 

No entanto, não restou diretamente respondida uma outra questão que diz respeito à 

possibilidade de creditamento sobre esses insumos por empresas comerciais 

atacadistas e varejistas que não estariam expressamente abrangidas por aquelas 

disposições do art. 3º, inc. II, das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. 

Nos parece que a solução está atrelada à origem da própria sistemática não-

cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS. Isso porque, essas contribuições, 

ao onerar cada um dos componentes (ou insumos) e tornar a incidir sobre o produto 

https://bueno.tax/artigos/2021/08/creditamento-de-pis-e-cofins-por-comerciais-atacadistas-e-varejistas-e-possivel/
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obtido a partir deles (incidência em cascata), aumenta o fardo tributário. Para que se 

evite esse fenômeno do sobrepeso da tributação se criaram institutos como a não 

cumulação de encargos tributários, evitando-se incidência sequenciais que, ao fim e 

ao cabo, aumentam os preços das mercadorias e serviços. 

O legislador constituinte, no art. 195 da CF/88, com alterações promovidas pela EC 

42/2003, permitiu que o legislador ordinário definisse os setores para os quais as 

contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento, caso do PIS e da COFINS, 

seriam calculadas de forma não-cumulativa. 

Usando dessa prerrogativa, foram, então, editadas as Leis nos 10.637/2002 e 

10.833/2003, a fim de racionalizar a tributação, fazendo referência ao sistema da não-

cumulatividade, com características e atributos próprios que distinguiam esse sistema 

daquele relativo à apuração do ICMS e do IPI. 

Sobre essa distinção, vale transcrever as palavras do Exmo. Ministro Relator 

Napoleão Nunes Maia Filhos, por ocasião do acórdão do REsp nº 1.221.170: 

“O creditamento no IPI e no ICMS – digo isso apenas para recordar – vincula-se ao 

quantum recolhido nas operações anteriores porque os fatos geradores desses 

impostos são, respectivamente, a industrialização e a circulação comercial de 

mercadorias ou alguns serviços. No caso do PIS/COFINS, o creditamento 

consiste em verdadeiro ou autêntico desconto, pois essas contribuições têm 

por fato gerador o próprio faturamento da empresa ou da entidade a ela 

equiparada; a distinção é formidavelmente gritante, como se percebe.” (Destacamos) 

Um tributo, tal qual o IPI, que incide sobre produtos, tem seus créditos vinculados aos 

insumos respectivos. Já o PIS e a COFINS que incidem sobre o faturamento têm seus 

créditos atrelados às despesas do contribuinte, não devendo importar para a 

concretização dessa sistemática se esse contribuinte é industrial, prestador de serviço 

ou comerciante varejista ou atacadista porque todos eles, igualmente, se submetem 

à sistemática não-cumulativa, devendo, assim, fazer jus aos créditos atrelados às 

despesas essenciais e relevantes para as suas atividades. 

A regulamentação levada a efeito pelo Poder Executivo, a quem interessa mais a 

arrecadação, desvirtua o propósito da não-cumulatividade, restringindo o conceito de 

insumos para fins de creditamento, pretendendo equiparar essa sistemática àquela 

do IPI ou do ICMS. 

No entanto, a fim de combater essas distorções o Ministro Relator em seu voto 

paradigmático volta a atrelar o critério da essencialidade à atividade econômica da 

empresa, qualquer que seja ela, de modo que devem ser considerados, no conceito 

de insumos, “todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo 

ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam 

ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto”. 
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Retirar alguns setores da economia, notadamente os comerciantes atacadistas e 

varejistas, da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS em sua 

integralidade, da possibilidade de tomar créditos sobre todas as despesas que se 

mostrem essenciais e necessárias para a sua operação, inviabiliza o fim ao qual a 

própria sistemática se propõe: a tributação exclusiva do valor agregado da 

mercadoria.  

Creditamento não consiste em benefício fiscal e, portanto, não lhe são aplicáveis as 

disposições do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), no que se refere à 

interpretação necessariamente de forma literal ou restritiva, como querem fazer crer 

aqueles que restringem o disposto no art. 3°, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a afirmar que apenas industriais ou prestadores de serviços 

poderiam creditar-se dos insumos essenciais às suas operações. 

Ademais, existem suficientes argumentos não só jurídicos, mas também econômicos, 

para sustentar a aplicação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS 

em sua integralidade também pelos contribuintes comerciais atacadistas e varejistas, 

não devendo ser interpretada restritivamente a regra inserta naquele dispositivo legal 

(art. 3°, inciso II, da lei n° 10.833/2003). 

Para a devida eficácia do sistema da não-cumulatividade do PIS e da COFINS é 

fundamental que se admita que as despesas efetuadas também pelos comerciantes 

atacadistas e varejistas constituam créditos utilizáveis na apuração da base de cálculo 

do tributo devido porque têm natureza de receita consumida, de forma essencial e 

necessária para que se leve ao cabo tal operação. 

As lições de Ricardo Lodi Ribeiro deixam claro a necessidade de que a técnica de 

não-cumulatividade no caso do PIS e da COFINS observe “base contra base” porque 

tem conexão direta com a receita ou faturamento: 

“Assim, se em relação às mercadorias e produtos, a não-cumulatividade significa que 

o imposto a ser pago na operação de saída é a diferença entre o mesmo imposto 

incidente nesta e os que foram pagos nas operações anteriores, o mesmo não 

acontece quando o instituto é transmitido para os tributos incidentes sobre a receita 

bruta o faturamento. Nestes, não-cumulatividade significa que o tributo a pagar é 

encontrado pela aplicação da alíquota sobre a diferença entre as receitas 

auferidas e as receitas necessariamente consumidas pela fonte produtora 

(despesas necessárias).” (A não-cumulatividade das contribuições incidentes sobre 

o faturamento na Constituição e nas leis, in Revista Dialética de Direito Tributário n. 

111, p. 102. Destacamos.) 

É de se concluir, portanto, que as regras da não-cumulatividade do PIS e da COFINS 

não se assemelham àquelas do ICMS e do IPI, impostos que, como já se adiantou, 

incidem sobre produtos e cuja regra da não-cumulatividade serve para evitar a 
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tributação em cascata, estabelecendo-se um sistema de créditos que poderá ser 

usado como forma de pagamento de tributo. 

Esse sistema, como visto, não é replicável para o PIS e COFINS que incidem sobre 

o faturamento e cujas regras de não-cumulatividade têm outra materialidade. 

Para concluirmos, não poderiam ser melhores as palavras da Ministra Regina Helena 

Costa em seu voto no REsp nº 1.221.170: 

“Cabe observar que o regramento estampado nas Instruções Normativas SRF nos. 

247, de 2002, e 404, de 2004, ao autorizar o creditamento das aquisições de bens e 

serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou 

produtos destinados à venda, ou na prestação de serviços, traduz o conceito de 

insumo inerente ao sistema de não-cumulatividade próprio de impostos 

incidentes sobre operações que tenham por objeto bens, no caso, do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI. 

Dessarte, exsurge claro o descompasso existente entre o sistema de não-

cumulatividade estabelecido para contribuições cuja base de cálculo é a receita bruta 

ou o faturamento, e a disciplina de creditamento, instituída administrativamente, que 

considera insumos apenas as despesas efetuadas com a aquisição de bens e 

serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados 

à venda, ou na prestação de serviços, inspirada na disciplina do IPI. 

Observe-se que a vedação ao creditamento de despesas efetuadas a título de 

insumos implica ofensa imediata à sistemática da não-cumulatividade disciplinada 

nos diplomas legais apontados e, em conseqüência, ao princípio da capacidade 

contributiva, uma vez que tal proceder acarreta, ao revés, a cumulatividade das 

mencionadas contribuições na hipótese em foco.” (destacamos) 

Uma vez entendido que a sistemática da não-cumulatividade se estende para 

contribuintes como os comerciais varejistas e atacadistas, é fundamental definir o 

conceito de insumos para estes, de despesas essenciais e necessárias às suas 

operações. 

O STJ inclinou-se à uma leitura dos dispositivos legais, de acordo com a qual os 

dispêndios incorridos com bens e serviços pertinentes, direta ou indiretamente, 

relevantes ou essenciais ao processo produtivo, autorizam a tomada de créditos de 

PIS e de COFINS. 

Relativamente ao processo produtivo, o STJ, ao se afastar da corrente advogada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), admitiu que o emprego indireto dos 

insumos nesse processo, sem a necessidade de serem diretamente consumidos, 

seria suficiente para autorizar o creditamento, para fins de apuração do PIS e da 

COFINS, desde que demonstrada a essencialidade ou relevância desses insumos 

no contexto produtivo em que inseridos. 
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Por essencial o STJ entendeu o insumo que subtraído do processo produtivo torne 

impossível tal produção. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena Costa, o 

insumo essencial é aquele item do qual a pessoa jurídica dependa intrínseca e 

fundamentalmente para a produção do produto ou para a prestação do serviço, 

constituindo-se como elemento estrutural e inseparável do processo produtivo. 

Entendeu por relevante, aquele Tribunal, o item que subtraído da produção/prestação 

de serviço implique em substancial perda de qualidade, quantidade ou suficiência (no 

sentido de completude) do produto ou serviço daí resultante. Mais uma vez a Ministra 

Regina Helena Costa esclarece em seu voto que também se trata de insumo relevante 

aquele que, embora não indispensável, não essencial, pela sua singularidade, agrega 

qualidade ao produto/serviço ou, ainda, aumenta a eficiência do próprio processo 

produtivo. 

Em brevíssima síntese, o STJ referiu-se a tudo aquilo que a pessoa jurídica não 

produz sem (essencial) ou ao que a leva a fazer bem menos (relevante), se 

diminuído do processo produtivo, para fins de definição do termo “insumo”. 

Chamamos atenção para o critério da relevância que é utilizado pelo STJ, no julgado 

que consagrou vencedora a tese intermediária ora comentada, para justificar a 

autorização da tomada de créditos de PIS e de COFINS sobre a aquisição de insumos 

consumidos indiretamente no processo produtivo. 

Como se pode perceber, o critério da relevância é mais amplo do que aquele da 

essencialidade, a ponto de permitir, por exemplo, a tomada de crédito sobre um 

equipamento de proteção individual, que não é aplicado diretamente na produção ou 

na execução do serviço, ou até mesmo daqueles gastos decorrentes de uma 

imposição legal. O Ministro Campbell deixa expresso em seu voto que as despesas 

decorrentes de imposição legal representam insumos, para fins de creditamento de 

PIS e de COFINS. 

A apreciação é, sem dúvida, casuística e, para fins de creditamento de PIS e de 

COFINS, o insumo deverá, como detalhado acima, guardar relação de essencialidade 

e relevância com o processo produtivo do contribuinte. 

Direto ao ponto: contribuintes comerciais atacadistas e varejistas têm sólidos 

argumentos jurídico-econômicos para defender a tomada de créditos, na sistemática 

não-cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, que leva em consideração o 

faturamento ou a receita auferida pelos contribuintes e, de outro lado, a parcela dessa 

receita ou faturamento consumidos por despesas essenciais e necessárias, não 

havendo que ser interpretado restritivamente o inc. II, do art. 3º, das Leis nos 

12.637/2002 e 10.833/2003. Ultrapassada essa barreira, cabe, ainda, uma análise 

casuística com vistas a identificar os insumos que se inserem em sua operação de 

forma essencial e relevante, originando créditos de PIS e de COFINS, além da 

elaboração de dossiê legal que ateste a vinculação entre tais insumos e a atividade 
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comercial, a fim de acobertar e proteger o contribuinte em caso de qualquer 

questionamento fiscal. 
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Tese do século: precificação das vendas e creditamento 

nas compras 

 27 agosto 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: Neste mês de agosto finalmente transitou em julgado o precedente 

do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da “tese do século”, tendo sido 

sacramentado que o ICMS destacado nas notas fiscais (NF) de vendas não configura 

receita do contribuinte e, portanto, não deve ser considerado na base de cálculo de 

PIS e COFINS. Contudo, mesmo após mais de duas décadas, o tema não para de 

gerar discussões, sendo as mais recentes aquela relativa ao repasse da economia 

entre fornecedores e clientes, bem como recente pronunciamento da Receita Federal 

do Brasil (RFB) ameaçando a tomada de créditos de PIS/COFINS não cumulativos 

na entrada de mercadorias revendidas ou utilizadas como insumo. 

Reflexos econômicos da tese do século: precificação nas vendas a clientes (e 

negociação das compras com fornecedores) 

Uma vez encerrada a tese a respeito da exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, 

o horizonte parecia claro e positivo aos contribuintes. Afinal, além de a modulação ter 

se limitado à data de 2017, quase já atingida pela decadência, a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), mesmo antes da publicação do acórdão, jogou a toalha 

e autorizou os procuradores de todo país a não mais litigarem no tema. Assim, mesmo 

àqueles que não possuíam medidas judiciais distribuídas foi permitida a recuperação 

do crédito relativo aos pagamentos a maior ocorridos no passado. 

Para além do indébito a recuperar, o reconhecimento da tese significaria uma sensível 

economia no PIS/COFINS a pagar no futuro, pelo que se tornou comum uma 

discussão comercial entre clientes e fornecedores afetados pelo paradigma no que 

se refere ao repasse dessa economia nos preços das mercadorias transacionadas. 

Se por um lado é lógica a premissa de que a economia de carga do vendedor aumente 

seu lucro, o repasse do ganho aos clientes é, a princípio, uma liberalidade do 

contribuinte. Não existe para o PIS/COFINS a lógica de tributos indiretos destacados 

em NF, como ICMS e IPI, para os quais o próprio Código Tributário Nacional 

condiciona a repetição do indébito à prova de que não houve o repasse no preço aos 

compradores, ou que estes autorizam expressamente o contribuinte ao 

ressarcimento. Da mesma forma, a economia futura com a tese do século é tema 

privado, pertinente às partes envolvidas, como qualquer negociação comercial. 

Naturalmente, é um argumento razoável do cliente requerer desconto se uma das 

variáveis da relação (custo fiscal do fornecimento) foi alterada, mas ela se mistura 

com tantas outras variáveis e, ao final, a lei do mercado prevalecerá, seja alterando a 

demanda, permitindo a entrada de novos concorrentes, etc. 

https://bueno.tax/artigos/2021/08/tese-do-seculo-precificacao-das-vendas-e-creditamento-nas-compras/


40 

A exceção ocorre quando há na relação entre as partes uma cláusula de equilíbrio 

econômico. Essa cláusula pode sim ser uma variável importante nessa negociação 

entre as partes, pois a decisão do judiciário é notória e valiosa e pode significar que 

o fornecedor tenha de repassar ao menos parte da economia aos seus clientes. Ainda 

que sempre se possa discutir o equilíbrio contratual mesmo sem cláusula expressa, 

essa briga fica muito facilitada se a lógica estiver explícita na relação.  O mesmo 

ocorreria em relações com preços regulados, como no fornecimento de telefonia ou 

energia, também onerados pelo ICMS. Nestes exemplos, contudo, o que temos visto 

é a interferência das agências reguladoras, seja reavaliando as tarifas correntes, seja 

disciplinando a difícil tarefa de compartilhar com o mercado consumidor a economia 

obtida pelas concessionárias daqueles serviços. 

Ou seja, feitas as exceções de preços regulados e relações sob cláusula de equilíbrio 

econômico, não são automáticos nem instantâneos o direito de se requerer e a 

obrigação de se repassar nos preços a economia que o contribuinte obteve com a 

tese do século. 

Mas, se a discussão econômica quanto ao repasse do preço já era árdua mesmo com 

a cooperação da PGFN, a Receita Federal do Brasil (RFB) resolveu deixar o tema 

ainda mais desafiador. 

Ameaça aos créditos da não cumulatividade pela RFB 

Recentemente tornou-se pública uma posição do fisco federal a respeito da suposta 

necessidade de os adquirentes de mercadorias computarem o crédito de PIS/COFINS 

sobre tais compras sem o valor do ICMS.  

Por meio do parecer (COSIT 10), a Receita enviou consulta à PGFN pedindo a 

confirmação do entendimento sobre a retirada do ICMS da base de créditos de 

PIS/COFINS não cumulativos. Em resumo, a ideia da Receita seria evitar qualquer 

tipo de “duplo ganho” dos contribuintes, pois com a tese vencedora no STF eles 

estariam contando com o direito de ter os valores do ICMS excluídos de suas receitas 

e, ao mesmo tempo, estariam indevidamente mantendo os créditos das aquisições 

de forma integral. 

Ora, como já tivemos oportunidade de opinar (https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-

do-seculo-nao-afeta-creditos-de-pis-cofins-na-nao-cumulatividade/), discordamos 

veementemente dessa posição do fisco, especialmente porque se trata de 

interpretação não calcada na tese julgada pelo STF.  

A ação movida pelos contribuintes (tese do século) nunca tratou do creditamento nas 

entradas, assim como nunca se referiu ao ICMS recolhido. A PGFN e a RFB tentaram 

incluir este último ponto quando o mérito já havia sido finalizado pelo STF, em 2017, 

como bem afirmou a própria Corte este ano ao rejeitar os embargos da PGFN. Agora, 

uma vez derrotada na tese, a RFB está inaugurando uma discussão descasada do 

https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-do-seculo-nao-afeta-creditos-de-pis-cofins-na-nao-cumulatividade/
https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-do-seculo-nao-afeta-creditos-de-pis-cofins-na-nao-cumulatividade/
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julgamento, e, pior, tenta defender seu ponto de vista como se fosse ele decorrente 

dali.  

No âmago da questão, o fisco tenta se basear no fato de PIS/COFINS serem não 

cumulativos de acordo com o sistema conhecido como “base contra base”. Nesse 

regime, o valor agregado, aquilo que o tributo não cumulativo trata de alcançar, é 

aferido mediante a observação daquilo que foi contribuído na cadeia pelo próprio 

contribuinte, incluindo basicamente seus custos de mão de obra, encargos correlatos 

e margem de lucro. Difere-se do método imposto contra imposto, que, tal qual no 

ICMS e no IPI, confere apenas o crédito sobre o valor que foi destacado em 

documentos de compra. 

Contudo, o conceito da RFB é muito criticável. A nossa visão é que, embora assuma 

que as contribuições PIS e COFINS buscam o valor agregado no método base contra 

base, o fisco preocupa-se em identificar qual valor foi onerado no fornecedor, 

misturando aqui aquele método com o de imposto contra imposto. Porém, para 

PIS/COFINS não cumulativos, nunca importou o montante oferecido à tributação pelo 

fornecedor. Basta se perseguir o que foi efetivamente agregado pelo contribuinte, o 

que não deveria ser alterado pela base ou alíquota daquele primeiro.  

Ainda que o ICMS não tenha sido computado na base de PIS/COFINS do fornecedor, 

o imposto não faz parte do valor agregado pelo contribuinte adquirente do bem e, 

portanto, deve sim estar na base de créditos, porque não se trata de identificar o custo 

de aquisição apenas, mas a margem de contribuição.  

Contudo, a principal crítica ao parecer da RFB é que, ao contrário do que ele mesmo 

tenta fazer transparecer, a interpretação da COSIT nunca foi validada pelo judiciário. 

De fato, nada disso (créditos nas entradas) está na tese do século. A Receita está 

tirando do chapéu uma interpretação que muda totalmente o cenário. 

O grau de mudança pretendido só poderia ser atendido de uma forma: alteração da 

legislação. O fisco parece relutante em simplesmente assumir que a legislação tal 

como está não permite a interpretação pretendida. Melhor seria a todos os envolvidos 

que se fizesse como quando o contribuinte também obteve êxito na discussão do 

valor aduaneiro base de cálculo de PIS/COFINS nas importações. Logo após o 

encerramento do caso pelo mesmo STF, o Congresso editou nova lei corrigindo as 

falhas reconhecidas pelo Judiciário.  

No presente caso, esperamos que a PGFN refute a opinião da RFB, senão tal encargo 

caberá ao Judiciário, com multiplicidade de casos, insegurança e custos relevantes. 

Até que isso ocorra, a discussão do repasse dos efeitos da tese do século nos preços 

entre fornecedores e compradores de mercadorias ganha nova dificuldade. 

Direto ao ponto: O reconhecimento do direito de exclusão do ICMS na base de 

PIS/COFINS, além de permitir o ressarcimento de créditos do passado, permite ao 
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contribuinte reduzir sua carga fiscal futura, o que levanta legítimo interesse entre 

clientes e fornecedores de se rediscutir a precificação de mercadorias. Contudo, 

exceto em situações específicas como quando se tratar de preços regulados, ou 

relações com expressa previsão contratual de equilíbrio econômico, o repasse do 

benefício não seria automático nem exigível pelos clientes. O posicionamento da RFB 

expressado na COSIT 10, embora criticável, especialmente por não ter amparo na 

decisão do Judiciário a respeito da tese, representa ameaça concreta de se inaugurar 

um novo, complexo e valioso contencioso. Esperamos que tanto a PGFN como o 

Judiciário venham a rapidamente refutar a lógica ali defendida pelo fisco, mas até que 

isso ocorra o momento reforça a recomendação para que a economia obtida com a 

“tese do século” não seja instantaneamente repassada por fornecedores em seus 

preços. 
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Dividendos: o que fazer ainda em 2021 antes de uma 

(possível) reforma do IR 

 30 setembro 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: O Projeto de Lei 2337 (PL 2337) reforma a legislação do Imposto 

de Renda (IR) de diversas formas, atingindo assalariados, empreendedores, grandes 

grupos e investidores. Ainda que a versão original tenha sido sucessivamente diluída 

durante a tramitação pela Câmara de Deputados, houve aprovação de um texto que 

permanece sugerindo mudanças relevantes no tratamento do imposto. Por mais que 

haja dúvidas sobre a apreciação do PL pelo Senado ainda em 2021, ou mesmo 

controvérsia sobre a aplicação do novo regime já em 2022, o impacto de uma eventual 

aprovação sugere que as empresas atuem imediatamente, para não serem afetadas 

por um custo relevante e inevitável depois. 

Reforma do IR: hoje, a mais madura das propostas de reforma tributária 

Como já tratado nos artigos da nossa newsletter Tax & Ponto de julho sobre tributação 

de dividendos, tributação internacional e de investimentos e “tributação de super 

ricos”, o PL 2337 contemplou uma diversidade de temas, mas talvez o mais famoso 

seja justamente sobre a tributação dos sócios pelos lucros distribuídos pelas 

empresas por eles investidas. Como hoje tais dividendos são isentos, não há reforma 

sobre o tema que não piore a situação desses sócios. 

Mas, verdade seja dita, o PL 2337 avançou anos luz em relação ao texto apresentado 

pelo Executivo ao Congresso, que tributava irrestritamente a 20% os resultados 

distribuídos aos sócios, com tímidas exceções (como a de dividendos de até R$20 

mil a pequenas empresas). 

De fato, em relação ao texto original, a versão aprovada pela Câmara dos Deputados 

avançou muito a favor dos contribuintes, pois, além de reduzir a 15% a alíquota do 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre tais dividendos, manteve a isenção 

irrestrita para uma série de entidades, como (i) empresas optantes do SIMPLES 

(imensa maioria dos contribuintes pessoas jurídicas); (ii) todas as optantes do Lucro 

Presumido com faturamento anual abaixo de R$ 4,8 milhões (outra parcela 

significante do universo de afetados); (iii) as incorporadoras imobiliárias (que 

empregam muito e dependem essencialmente da isenção); (iv) as entidades de 

previdência complementar e (v) as coligadas e controladas (de modo que os sócios 

de grupos econômicos seriam onerados apenas na distribuição de resultados para o 

último nível deles, livrando holdings e participações indiretas de custo imediato). 

E não é só. A Câmara deu ainda uma possível ótima notícia para as demais entidades 

excetuadas da tributação de dividendos (tirando aquelas do SIMPLES), eis que para 

https://bueno.tax/artigos/2021/09/dividendos-o-que-fazer-ainda-em-2021-antes-de-uma-possivel-reforma-do-ir/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/proposta-de-reforma-tributaria-impactos-na-tributacao-internacional-e-nos-veiculos-de-investimentos/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/reforma-do-ir-mira-os-super-ricos-e-promete-discussoes/
https://bueno.tax/artigos/2021/07/reforma-do-ir-mira-os-super-ricos-e-promete-discussoes/
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elas, além da isenção ter sido mantida, ainda haverá uma redução das alíquotas do 

IR corporativo (que no conjunto IRPJ/CSLL cai dos atuais 34% para 26% do resultado 

do período). A economia ainda não é certa, pois tal redução depende do fim de 

incentivos setoriais de PIS/COFINS e de um aumento na tributação de mineradoras. 

Hoje o texto do PL 2337 está no Senado. Para a sua aprovação, como se trata de 

mera reforma de leis ordinárias, não existe a necessidade de quórum qualificado, nem 

votação em mais de um turno. Se mantida a redação da Câmara, o Senado poderia 

“facilmente” aprovar a Reforma do IR ainda este ano, o que faz dessa iniciativa a mais 

madura entre as hoje em pauta no Congresso quando o tema é Reforma Tributária.  

Afinal, o outro PL apresentado pelo Executivo (que troca os atuais PIS/COFINS pela 

CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços, tratada no nosso informativo de julho de 

2020) sequer caminhou na primeira casa legislativa, embora mais antigo. E as duas 

Propostas de Emenda Constitucional que contemplam reformas mais abrangentes 

também estão “congeladas” nas engrenagens do Congresso, e são muito mais 

difíceis de serem aprovadas, não só pelo quórum e quantidade de turnos, mas pelo 

número de entes interessados na arrecadação. 

Ou seja, se alguma reforma tributária tem chance de ser aprovada logo, seria a do IR. 

Qual a probabilidade de a Reforma ser aprovada? Ninguém sabe, mas nem por 

isso pode-se se dar ao luxo de nada fazer agora 

Mesmo quem acompanha de perto o noticiário político já está perdido com a 

quantidade de temas amarrados à possível aprovação da Reforma do IR. Desde o 

financiamento de novos programas sociais até a legalização de jogos de azar no país. 

O termômetro do Congresso passa ainda por temas como Comissões Parlamentares 

de Inquérito e os escândalos do momento, de modo que ninguém tem coragem de 

afirmar com certeza se algo vai ser votado, quiçá aprovado ainda este ano. Basta 

lembrar que o mesmo PL 2337 entrou e saiu de pauta na Câmara até ser votado de 

supetão, sem redação formal sequer conhecida pelos deputados que o validaram. 

Além dessa incerteza, é fato que, mesmo que aprovado o PL, nem todas as mudanças 

nele propostas poderiam ser facilmente aplicadas de imediato, já em 2022. Para início 

de conversa, a CSLL, por ser contribuição social, exige pelo menos 90 dias entre a 

publicação da lei que a majora e sua aplicação (e no projeto não consta apenas 

redução de alíquota desse tributo). Para o IRPJ, embora o princípio tradicionalmente 

seja o da anualidade, há certa disputa entre tributaristas sobre a aplicação de regra 

similar à da CSLL. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já aceitou precedente de que 

tributos como IRPJ e CSLL, que possuem “fato gerador complexivo”, eis que auferir 

renda ou lucro depende de um período de apuração contido entre dois marcos 

temporais, demandaria que alterações só pudessem valer para períodos completos, 

ou seja, não poderia haver aumento no meio do trimestre ou ano a que sujeito o 

contribuinte. 

https://bueno.tax/artigos/2020/07/incompreendida-proposta-do-governo-federal-tem-avancos/
https://bueno.tax/artigos/2020/07/incompreendida-proposta-do-governo-federal-tem-avancos/
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Mesmo com toda essa celeuma quanto à probabilidade de aprovação e possibilidade 

de vigência já em 2022, ao menos para um pequeno mas relevante grupo de 

contribuintes existe muito em jogo, de modo que ações deveriam ser tomadas e 

concretizadas de imediato. Como em muito na vida, é o caso de se preparar para o 

pior e torcer pelo melhor. 

Entidades com muito lucro acumulado (ou ativos com grande diferença entre 

valor de mercado e o contábil): a hora é agora 

Conforme antecipado por nossa sócia Fernanda Lains, a proposta de reforma do IR 

impõe o IRRF sobre dividendos deliberados e/ou pagos a partir de 2022. Isso traz 

consigo uma regra perigosa, que permitiria que lucros já auferidos e acumulados até 

2021, ou seja, sob uma tributação corporativa de 34%, sejam também onerados por 

15% de IRRF não apenas se deliberados a partir de 2022, mas se apenas pagos 

(ainda que deliberados antes da vigência da lei). 

Ainda que exista alguma lógica jurídica em se defender que o lucro da pessoa jurídica 

não se confunde com a renda de seu sócio, e que apenas o pagamento efetivamente 

significaria a realização de tal renda por este, o contrassenso econômico é explícito: 

o próprio Governo impõe a tributação oferecendo como troco uma redução das 

alíquotas corporativas, mas para tanto todo o lucro acumulado até hoje tem de ser 

esvaziado da entidade e entregue efetivamente ao sócio, sob pena de sofrer o pior 

dos dois mundos –  os 34% corporativos e os novos 15% nos dividendos. 

Portanto, qualquer empresa que possua lucros relevantes tem dois caminhos: torcer 

para a proposta não ser aprovada no apagar das luzes de 2021, ou se precaver e 

escapar para o caso de, algo sendo aprovado, o enorme custo fiscal não lhe ser 

inescapável. Isso vale não apenas para as companhias não excetuadas pela Câmara, 

mas para todas que tenham significativos resultados acumulados, pois nada garante 

que tais exceções sejam mantidas no Senado (ou vetadas pelo presidente da 

República, ato também sujeito a nova revisão do Congresso).  

Da mesma forma, como o PL 2337 passa a exigir que movimentações de ativos entre 

entidades e sócios passe a ser obrigatoriamente por valores de mercado, deixando 

de haver a opção rotineiramente exercida de se utilizar o chamado custo contábil, 

aqueles que vislumbram a possibilidade de realocação de ativos também deveriam 

agir imediatamente, sob pena de a tributação corporativa impor ônus hoje inexistente 

(ainda que eventualmente aliviado pela redução a 26% proposta). 

Portanto, os sensatos devem agir, e existem ao menos três possíveis caminhos em 

relação a dividendos: 

Opção 1: pagamento com caixa próprio 

https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
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A primeira alternativa é a saída mais simples (o que não equivale a ser a mais fácil): 

deliberar imediatamente a distribuição de todo resultado possível aos sócios e fazer 

com que tal pagamento ocorra ainda em 2021. 

Como todo ato societário depende de formalidades, há um natural tempo de 

amadurecimento dessa estratégia, com a convocação dos autorizados a votar nesse 

sentido, as solenidades de registro, etc. Ao ser deliberado o pagamento dos 

resultados como dividendos ocorre a movimentação contábil que os retira do 

Patrimônio Líquido e transfere tal valor ao Passivo da entidade.  

O passo seguinte é o pagamento propriamente dito, que também demanda 

formalidades, tempos e movimentos (a mecânica financeira propriamente dita). Este 

passo poderia eventualmente aguardar a sinalização concreta do Congresso, e 

eventualmente até nem ser realizado. Mas, ao menos, se o tsunami se avizinhar no 

horizonte, o contribuinte estará com sua saída de emergência bem preparada. 

Opção 2: pagamento com caixa financiado ou outros ativos 

A segunda alternativa igualmente demanda ação imediata e o primeiro passo é o 

mesmo da alternativa anterior: providenciar a aprovação da distribuição dos 

resultados acumulados e correntes aos sócios. 

Só que, talvez quase que unanimamente, as entidades não possuam liquidez 

suficiente para fazer frente a um desembolso tão relevante em tão curto espaço de 

tempo. Surgem daí duas ponderações: usar a entrega de ativos próprios diferentes 

de caixa, em espécie de dação em pagamento ou dividendos in natura; ou assumir o 

custo financeiro de se pegar dinheiro no mercado para poder honrar com aquele 

pagamento. 

Neste ínterim, oportuno mencionar que o recente aumento do IOF sobre empréstimos 

e financiamentos (alternativa cogitada para obter liquidez necessária para tais 

dividendos) é em si discutível mediante medida judicial questionando sua (falta de) 

motivação e finalidade (meramente arrecadatória, não extrafiscal – o que não 

autorizaria medidas desse calibre pela Presidência da República). Ademais, vale 

ponderar a dedutibilidade dos juros nos empréstimos, eis que, a despeito de se tratar 

de despesa ordinária no mais das vezes, aqui o sacrifício financeiro não pode ser 

visto como proveitoso apenas aos sócios, externos à entidade.  

Opção 3: contencioso 

Por fim, o terceiro caminho está aberto tanto para aqueles que não possuem 

condições de deliberar ou pagar os dividendos ainda em 2021, como para quem 

deliberadamente optar pela inércia neste ano para em seguida se ver na condição de 

potencial devedor de grandes quantias a título de IRRF: litígio judicial. 
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Como já exposto no artigo antes referido, entendemos haver fundamentos para que 

o Judiciário venha a intervir e, ao menos em relação a resultados pré 2022, garanta o 

direito à isenção, ainda que deliberação e/ou pagamento ocorram a partir do ano que 

vem. Somam-se àqueles argumentos os que se referem à mencionada 

inaplicabilidade de aumentos tributários antes do prazo constitucionalmente previsto. 

Direto ao ponto: Existe a concreta possibilidade de nada ocorrer, mas não é possível 

descartar a chance de a reforma do IR vir a ser aprovada ainda em 2021. Para as 

empresas que possuem muito resultado acumulado, ou mesmo ativos registrados 

abaixo de seu valor de mercado, pode ser perigoso apostar no primeiro cenário, de 

modo que um plano de ação imediato é recomendável, ponderando-se entre custos 

e benefícios envolvidos. 

 

  

  

https://bueno.tax/artigos/2021/07/novo-contencioso-na-tributacao-de-dividendos/
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Por que manter seu caso na sessão virtual de julgamento 

do CARF? 

 30 setembro 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao ponto: neste artigo apresentamos os avanços alcançados pelos 

Contribuintes e pelo Fisco no ambiente do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF) com foco na construção de relação verdadeiramente paritária que 

objetive a justiça tributária, notadamente com o fim do voto de qualidade e com o 

aumento do limite de valor dos casos que podem ser levados às sessões virtuais de 

julgamento. Listamos, ao final do texto, algumas das razões pelas quais entendemos 

que os contribuintes devam se aproveitar desse ambiente profícuo para estimular o 

debate de seus casos no ambiente virtual, permitindo o julgamento de seus processos 

administrativos antes de encerrada a análise das ADIs nos 6.399, 6.403 e 6.415 pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF).  

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é o órgão colegiado da 

Receita Federal do Brasil (RFB) responsável por julgar recursos de ofício e voluntário 

interpostos contra decisões de 1ª instância, bem como os recursos de natureza 

especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente aos tributos 

administrados pela Receita Federal do Brasil. 

As Turmas de Julgamento do CARF são paritárias e, portanto, integradas por 8 (oito) 

conselheiros, sendo 4 (quatro) representantes da Fazenda Nacional e 4 (quatro) 

representantes do Contribuintes. Os presidentes e os vice-presidentes das Turmas 

são designados, respectivamente, dentre os conselheiros representantes da Fazenda 

Nacional e dos Contribuintes que as compõem. Notem: a presidência das Turmas 

julgadoras do CARF é sempre designada a conselheiro representante da Fazenda 

Nacional. 

Essa ressalva é relevante porque a Turma do CARF, ao julgar um recurso, dispõe de 

um voto para cada julgador, num total de 8 (oito) votos. É possível, portanto, que o 

resultado desse julgamento seja um empate e, anteriormente à edição da Lei nº 

13.988/2020, quando isso acontecia a votação era decidida pelo voto de qualidade, 

que ficava a cargo de um conselheiro indicado pela Fazenda Nacional, o presidente 

da Turma (§9º do art. 25 do Decreto nº 70.235/1972). 

No entanto, editada a Lei nº 13.988/2020, quando o julgamento tratar de determinação 

e exigência tributária, esse voto de qualidade deixa de existir, resolvendo-se o recurso 

favoravelmente ao contribuinte. 

Como o voto de qualidade era proferido por um representante da Fazenda Nacional, 

costumava favorecer o Fisco em detrimento do contribuinte, na maior parte das vezes. 

https://bueno.tax/artigos/2021/09/por-que-manter-seu-caso-na-sessao-virtual-de-julgamento-do-carf/
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Com o seu fim, a perspectiva em casos de empate era mais favorável aos 

contribuintes nos processos administrativos fiscais no âmbito federal, tendência que 

se confirmou ao longo do último ano. 

Em alguns temas o fim de voto de qualidade representou uma mudança na 

jurisprudência do CARF, como nos casos envolvendo (i) a amortização de ágio interno 

(“caso Unilever”); (ii) a aplicação da trava de 30% ao ano para o aproveitamento de 

prejuízos fiscais na redução da base de cálculo tributária no caso de extinção da 

empresa; e (ii) a possibilidade de concomitância da multa de ofício e multa isolada. 

A retomada das atividades do CARF no ambiente virtual ocorreu em meio à pandemia 

de COVID-19, sendo, então, realizados os julgamentos por videoconferência. No 

período de junho a dezembro de 2020 foram pautados apenas os processos que 

discutiam exigências de até R$ 1 milhão. Posteriormente, esse limite foi sendo 

paulatinamente aumentado até os atuais R$ 36 milhões, o que permitiu que processos 

mais complexos entrassem em pauta de julgamento. 

No entanto, juntamente com essa alteração foi permitido que o contribuinte 

requeresse a retirada dos autos de pauta de julgamento, inicialmente sem a 

necessidade e apresentação de qualquer justificativa. Assim, muitos desses 

contribuintes passaram a adiar julgamentos sob o argumento de mitigação da atuação 

de seus representantes legais nesse Órgão Colegiado. Atualmente, a retirada de 

processo de pauta de julgamento virtual do CARF deve ser acompanhada de sólida 

justificativa. 

Não bastasse os empecilhos impostos à não utilização do ambiente virtual do CARF 

pelos Contribuintes, chamamos atenção neste artigo para a janela de oportunidade 

aberta com a edição da Lei nº 13.988/2020. O fim do voto de qualidade tem como 

uma de suas consequências, a apreciação de temas complexos de maneira mais 

equilibrada entre decisões favoráveis ao fisco e aos contribuintes, bem como um 

maior respeito à representação paritária, atribuindo-se maior relevância às decisões 

dos conselheiros indicados pelos contribuintes. 

No entanto, essa janela está próxima de se fechar. Isso porque será objeto de 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a constitucionalidade do artigo 28 

da Lei nº 13.988/2020 através das ADIs nos 6.399, 6.403 e 6.415. O julgamento do 

caso já foi iniciado e o relator, Ministro Marco Aurélio, já proferiu seu voto pela 

inconstitucionalidade do dispositivo em razão do vício formal no processo legislativo, 

uma vez que foi incluído em uma alteração legislativa que não tinha pertinência 

temática, o famoso “jabuti”. 

Empatando o julgamento, foi proferido o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, em 

cuja análise concluiu que o desempate a favor do contribuinte é constitucional, desde 

que seja mantida a possibilidade de a Fazenda Pública ajuizar ações visando 
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restabelecer o lançamento tributário, hipótese em que o CARF se transformaria em 

mera instância de passagem. 

O julgamento está atualmente interrompido pelo pedido de vistas do Ministro 

Alexandre de Moraes. No entanto, a prevalecer qualquer dos entendimentos dos 

Ministros que apresentaram seus votos, saem perdendo os contribuintes seja pela 

retomada do modelo em que o Fisco teria voto duplo, seja pela mera burocratização 

do CARF. 

Considerando-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o órgão mais 

técnico para a discussão de questões tributárias complexas, inclusive aquelas com 

nuances contábeis, as discussões entre Fisco e Contribuinte ocorrem com maior 

profundidade, conferindo um maior equilíbrio processual. É esse ambiente profícuo 

que os contribuintes não deveriam desperdiçar nesse período de ausência do voto de 

qualidade dado pelo Presidente da Turma e pendência de julgamento das ADIs.  

Por essa razão, listamos a seguir algumas razões para os contribuintes levarem ou 

manterem o julgamento de seus casos em sessões virtuais do CARF: 

● (i) Não há uma data prevista para o retorno das atividades presenciais do 

CARF. Essas sessões virtuais poderão ser mantidas e, nesse caminho, vem 

sendo ampliados os limites de valores dos casos que podem seguir ao Plenário 

Virtual; 

● (ii) O julgamento das ADIs nos 6.399, 6.403 e 6.415 pelo STF poderá ser 

retomado a qualquer tempo e, caso venha a ser declarada a 

inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 13.988/2020, será retomado o modelo 

do voto de qualidade para casos em que julgamentos tenham tido votação 

resultando em empate, tendendo a decidir-se em favor da Fazenda a maioria 

dos casos empatados; 

● (iii) Para preservação da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, é 

autorizado aos advogados dos casos que façam suas sustentações orais e que 

participem das sessões virtuais de julgamento, suscitando o debate 

contribuinte com esclarecimentos e informações para a melhor solução da 

questão controvertida; 

● (iv) O uso correto e proveitoso do ambiente virtual, das ferramentas de 

tecnologia existentes e colocadas à disposição do CARF e dos contribuintes, 

pode contribuir para que se chame atenção dos Conselheiros para o debate 

que se pretende instaurar, fazendo contundentes e esclarecedoras 

apresentações aos julgadores; 

● (v) Dar celeridade à solução de um processo administrativo que poderia ficar 

parado por prazo indeterminado aguardando-se o retorno das atividades 

presenciais do CARF; e 

● (vi) No caso de o contribuinte sagrar-se vitorioso nessa esfera administrativa, 

evitar-se-ia o acesso ao Judiciário, notadamente ao STF, onde muitos dos 

julgamentos de matéria tributária têm ocorrido sob um viés consequencialista, 
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e não jurídico, trazendo resultados inesperados e indesejados aos 

contribuintes. 

Direito ao ponto: Advocacia combativa junto ao CARF mostra-se urgente nesse 

momento em que processos relevantes podem ser levados à julgamento virtual, em 

um ambiente em que não impera o voto de qualidade, sem a subserviência dos 

contribuintes aos desígnios arrecadatórios do Fisco, de modo que se impõe mudança 

de jurisprudência, não por favorecimento, agora, dos contribuintes, mas por Justiça 

Fiscal. 
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Novos créditos, nova tributação? 

 28 outubro 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direito ao ponto: as teses tributárias têm gerado caixa aos contribuintes em um 

momento importante, de grande instabilidade econômica. Mas, com isso, surge uma 

nova preocupação – e uma oportunidade para aqueles mais atentos! – o que fazer 

para reduzir a carga tributária sobre essa nova entrada? 

Os contribuintes têm participado de uma forte corrida ao Judiciário para a recuperação 

de créditos, apostando nas teses tributárias. O objetivo central é questionar o 

entendimento do Fisco ou a aplicação da legislação fiscal com o objetivo de eliminar 

ou reduzir a carga fiscal suportada, além de recuperar o indébito tributário dos 5 anos 

anteriores ao ajuizamento da ação. Em muitas delas, os contribuintes têm se saído 

vencedores: exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, afastamento 

das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias e (não incidência de) 

IRRF sobre importações de serviços técnicos de país com acordo internacional, a 

título de exemplo. 

A resposta não é nova: apostem em (novas) teses tributárias! 

Nesse sentido, vem ganhando corpo no cenário jurídico-tributário a tese que objetiva 

afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC acrescida ao indébito 

tributário recuperado pelos contribuintes vencedores daquelas outras teses tributárias 

mencionadas no início desse artigo. 

A Selic acumulada nos últimos 5 anos está na casa de 30%. Isso significa dizer que, 

aos créditos tributários recuperados pelos contribuintes foram somados, quando 

menos, 30% a título de juros e correção monetária, congregados na taxa SELIC. 

A aplicação desse índice aos créditos tributários tem como propósito a recomposição 

do valor da moeda no tempo, via correção monetária, e a indenização do contribuinte 

por dano emergente, tendo em vista o prazo de indisponibilidade do montante 

recolhido indevidamente aos cofres públicos. 

Tanto o valor do crédito, quanto o valor desse acréscimo, uma vez reconhecidos pelo 

contribuinte em sua contabilidade (outro tema controvertido) serão tributados pelo 

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sendo,   para esses dois últimos, à alíquota de 9,25%. 

A contribuição ao PIS e a COFINS incidem sobre o total das receitas de qualquer 

natureza auferidas pela pessoa jurídica. Ocorre que a Receita Federal do Brasil tem 

desvirtuado o conceito de receita e exigido dos contribuintes o recolhimento dessas 

contribuições sobre valores acrescidos à título de juros de mora e correção monetária, 

ou seja, à taxa SELIC, acrescidos ao montante principal do indébito tributário original. 

https://bueno.tax/artigos/2021/10/novos-creditos-nova-tributacao/
https://bueno.tax/artigos/2021/05/tese-do-seculo-reconhecimento-e-uso-do-creditos-de-pis-cofins/


53 

Nasce aqui a tese tributária que pode ser defendida pelos contribuintes nas Cortes 

brasileiras que, em termos financeiros, pode representar uma economia (e também 

uma eventual recuperação de créditos) de 9,25% sobre o valor da SELIC acrescida 

ao indébito tributário recuperado nos últimos 5 anos pela sociedade ou sobre aqueles 

créditos que ainda tenha a expectativa de recuperar. 

Vejam que o PIS e a COFINS, de acordo com a sua regra matriz constitucional, 

somente podem incidir sobre o total de receitas recebidas pela sociedade ou então 

sobre o seu faturamento. Assim, é possível concluir que a redação do artigo 195 da 

Constituição Federal, por outro lado, não possibilita a incidência de contribuição social 

sobre um ingresso de valor que não represente receita ou faturamento do contribuinte, 

tal como o valor dos juros de mora e a correção monetária advindo da taxa SELIC 

sobre o indébito tributário, posto que visam neutralizar os efeitos da inflação e reparar 

o dano causado ao contribuinte, não implicando em aumento de seu patrimônio. 

“Receita”, entendida como um plus jurídico que agrega um elemento positivo ao 

patrimônio, não pode contemplar valores que o contribuinte recebe pela atualização 

do indébito tributário pela taxa SELIC, tendo em vista que não guardam qualquer 

relação com as receitas pela contraprestação de suas atividades negociais. 

Portanto, uma vez que a parcela relativa à taxa SELIC tem natureza indenizatória, 

correspondendo a mera recomposição patrimonial em razão dos danos sofridos pelo 

credor por ter sido privado de seu patrimônio durante um período – não implicando 

em qualquer incremento – não se amolda à base imponível das contribuições, o que 

autoriza os contribuintes ao ajuizamento de medida judicial para que tenham 

assegurado o seu direito ao afastamento da incidência do PIS e da COFINS sobre a 

SELIC. 

Direito ao ponto: os contribuintes têm diante de si uma promissora oportunidade de 

economia fiscal, visto que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o 

Recurso Extraordinário 1.063.187/SC, se manifestou em favor deles e definiu a 

inconstitucionalidade da exigência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à 

taxa SELIC, recebidos em razão da repetição do indébito tributário, posto que não 

resultam em acréscimo patrimonial (Tema 962), entendimento plenamente aplicável 

para afastar a exigência de PIS e COFINS sobre a mesma parcela de SELIC. Foi 

dada a largada para mais essa corrida ao Judiciário! 
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ICMS: o vilão no preço dos combustíveis? 

 28 outubro 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: Após sucessivos aumentos no preço dos combustíveis ganharem 

as manchetes e alimentarem o fantasma da inflação, observamos medidas variadas 

do governo tentando amenizar a repercussão midiática e segurar a revolta popular, 

mais assustadora nas ameaças de nova greve de caminhoneiros. Apenas em 2021 

já tivemos substituição na presidência da Petrobrás e até medidas provisórias 

alterando regras tradicionais na distribuição de combustíveis ao mercado. Mas um 

tema que sempre retorna à discussão é a incidência do ICMS e a alegada 

necessidade de sua reforma. Afinal, seria esse imposto estadual um vilão nessa 

história? 

De início: o ICMS é apenas parte da carga fiscal a que sujeitos os combustíveis, 

que por sua vez é apenas parte da composição do preço 

Para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente 

errada! A frase atribuída a Henry Louis Mencken poderia abrir uma lista de exemplos 

de propostas de reforma tributária mal sucedidas, em que pretensas boas intenções 

são a porta de entrada para novos problemas, que se somam aos originais, não 

resolvidos. 

No caso dos combustíveis, qualquer reforma do ICMS não significará o fim das 

oscilações de preços, eis que estes são compostos de muitos outros fatores. Verdade 

seja dita, o ICMS é parte relevante do preço, mas não é capaz de sozinho estabilizar 

uma precificação que depende de demais custos de produtores, importadores, 

distribuidores e revendedores, inclusive com outros combustíveis e tributos (em 

especial, as contribuições de competência da União Federal, PIS/COFINS e CIDE). 

Sendo o ICMS o tributo que em essência onera o comércio (a “circulação de 

mercadorias” contida no nome do imposto), e considerando que sua alíquota efetiva 

é, salvo exceções, próxima de 20% e, não raro, acima de 30%, é fácil enxergar nesse 

componente boa parte do custo refletido nas bombas dos postos de abastecimento.  

Contudo, não podemos confundir causa e efeito. O ICMS é alto, mas não é 

essencialmente mais caro nos combustíveis do que em demais mercadorias. Aliás, a 

energia elétrica é igualmente essencial, universalmente consumida e similarmente 

onerada. Dada a onipresença do insumo no mercado (explicitamente demonstrada 

pelo caos que alguns dias de desabastecimento causaram em 2018), a arrecadação 

do setor ainda deixou os cofres estaduais praticamente dependentes dele, de modo 

que não se pode imaginar qualquer redução sem efeitos drásticos nas contas 

públicas.  

https://bueno.tax/artigos/2021/10/icms-o-vilao-no-preco-dos-combustiveis/
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O (maior) problema do ICMS nos combustíveis: complexidade (e decorrente 

insegurança) 

A tributação do comércio e do consumo não é novidade, sendo talvez uma das mais 

antigas fontes de arrecadação dos Estados. Mas não por isso ela é simples. Assumida 

a necessidade de se contribuir à máquina pública, é quase instintivo se imaginar como 

justa a arrecadação de um valor proporcional ao valor da mercadoria sendo 

negociada. Só que esse tributo acabaria incidindo “em cascata”, ocorrendo em cada 

elo da cadeia a cobrança de imposto sobre um preço que já foi impactado pelo 

imposto pago pelo fornecedor da mercadoria revendida ou da matéria prima que 

compõe o produto comercializado, com piores efeitos naquelas cadeias longas, em 

detrimento do consumidor final.  

O que o ICMS tentou replicar no Brasil foi a solução estrangeira de se buscar como 

base o “valor agregado” por cada participante da rede de distribuição. No caso, 

permite-se que do valor do imposto apurado sejam descontados créditos das 

aquisições anteriores, destacados nas notas fiscais dos fornecedores (por isso a não 

cumulatividade do ICMS é do tipo apurada pela metodologia “imposto contra 

imposto”). Como já se observa, o combate à cumulatividade se fez ao preço de uma 

maior complexidade na apuração e recolhimento do imposto. 

No caso dos combustíveis, a metodologia convencional do ICMS exigiria que os 

Estados fiscalizassem milhares de postos varejistas. Para aprimorar e facilitar a 

auditoria, nossa Constituição permitiu que o ICMS incidisse sob a chamada 

substituição tributária (ICMS-ST). Produtores e importadores (contribuintes 

substitutos) recolhem o ICMS sobre os valores de suas vendas assim como 

antecipam o ICMS-ST das vendas a serem realizadas pelos distribuidores e varejistas 

(substituídos). 

Isso significa, contudo, que o ICMS-ST é calculado sobre preços fictícios, pois a 

arrecadação ocorre antes que as operações distribuidor-varejista e varejista-

consumidor ocorram. No início dos anos 2000 (ADI 1851), o Supremo Tribunal 

Federal (STF) dispensou ressarcimentos ou cobranças adicionais se o preço efetivo 

praticado se mostrasse inferior ou superior ao presumido. Contudo, menos de quinze 

anos depois, o mesmo STF veio a definir que os Estados devem sim ressarcir (e 

podem cobrar) os contribuintes pelas eventuais diferenças ocorridas. Mais 

complexidade à apuração do imposto. 

A dificuldade do ICMS é ainda mais inflacionada pelo fato de, no caso de combustíveis 

derivados do petróleo, o imposto ser do Estado onde ocorrer seu consumo, mas nos 

demais (álcool e biodiesel), esse tributo é dividido entre Estado de produção e de 

consumo, levando-se sempre em conta que cada uma das 27 unidades federadas 

tem competência para definir alíquotas próprias, e via de regra a definem em valores 

por metro cúbico, buscando acompanhar o valor de mercado do produto, o que 

significa constante atualização. Por último, recorde-se que os combustíveis com que 
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abastecemos nossos veículos são essencialmente uma mistura de mais de um tipo 

(derivados e não derivados de petróleo) e não raro com origens interestaduais 

distintas. Ou seja, a apuração do ICMS é um exercício complexo e difícil até de ser 

resumido num texto como o presente. 

Na prática, o imposto, além de representar na média 24% do preço do combustível (e 

em alguns casos supere 30%), é fonte inesgotável de contencioso e contingências, 

desencorajando e impondo custos aos players do mercado, além de onerar a auditoria 

e arrecadação pelos próprios Estados. 

Conclusão: ICMS não é o vilão, mas um “inocente útil” à confusão nos preços 

Como se observa, sendo os combustíveis mercadorias valiosas e de intensa 

circulação, o ICMS a eles atrelado não deixa de ser fator relevante em seu preço e 

na arrecadação pelos Estados. Mas esse fato em si não é suficiente para imprimir ao 

imposto estadual o caráter de suspeito usual de qualquer aumento. Dependentes que 

são da arrecadação atrelada a esse importante setor, os Estados estão 

inevitavelmente interessados em manter a correlação de preço a cada ajuste 

promovido por outros envolvidos. 

E, tratando-se de commodity exposta a flutuações mundiais de valor, esses ajustes 

são inevitavelmente presentes. Na prática, o que se percebe é que o combustível tem 

de fato muito de seu preço composto pelo ICMS, mas as variações do preço da bomba 

dos postos têm muitos mais fatores em jogo. Nesse tema, o ICMS tem papel de mero 

coadjuvante, eis que pela sua própria sistemática acompanha o valor do bem que 

onera, mas não por isso está ele alheio às críticas, havendo muito que se aprimorar 

em termos de segurança jurídica e simplicidade operacional. 

Propostas saudáveis ao ICMS nesse mercado: o bom exemplo do PLP 16 

Ainda em fevereiro deste ano, quando a sombra de uma possível nova greve dos 

caminhoneiros ganhou repercussão, o governo federal submeteu ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei Complementar 16 (PLP 16). 

Em apertada síntese, o PLP 16 regulamenta um artigo há décadas inserido na 

Constituição Federal que autoriza os Estados a arrecadarem o ICMS pela chamada 

monofasia. A exemplo do que ocorre com o PIS/COFINS, a monofasia do ICMS 

significaria que o imposto incidiria uma única vez, no início da cadeia comercial 

(refinaria ou importadora), eliminando-se a complexidade do ICMS-ST, da não 

cumulatividade e dos hoje inescapáveis pedidos de ressarcimento ou cobranças 

complementares, eis que não haveria mais preço presumido ou mesmo incidência a 

cada elo da cadeia. 

Mais que isso, o PLP previa que as alíquotas do ICMS seriam uniformes, 

independentemente do Estado de origem ou destino/consumo das mercadorias, o que 

também eliminaria uma complexidade atualmente desafiadora, mesmo para 
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servidores estaduais. O PLP prevê mecanismos que reduzem a necessidade de 

Estados atualizarem as alíquotas específicas do imposto a cada poucas semanas, 

contribuindo para alguma estabilidade na formação de preços. Por último, o projeto é 

elogiável por aproveitar os sistemas já utilizados para arrecadação do ICMS, sem 

solavancos na mudança de regime do atual para o proposto. 

Infelizmente, o projeto anda devagar no Congresso, tendo a urgência originalmente 

conferida a ele sido logo retirada, havendo ainda emendas que desnaturam a 

simplicidade e segurança inicialmente presentes. 

Cabe aguardar como o tema se desenrolará, sendo certo que existe uma boa 

oportunidade de o Congresso ofertar ao mercado uma amostra de reforma tributária 

possível, rápida e estabilizadora, que tem como únicos perdedores os Estados que 

hoje demasiadamente oneram os combustíveis comparativamente à média nacional. 

Direto ao ponto: Como tributo que onera todo comércio e representa 25% ou mais 

do preço final das mercadorias, o ICMS inescapavelmente é relevante a qualquer 

precificação, sendo sim ator relevante na crise dos preços de combustíveis, embora 

não único. Como o setor representa significativa fonte de arrecadação dos Estados, 

existe uma pressão natural para que estes acompanhem oscilações no preço da 

commodity e retroalimentem a instabilidade de valores. Contudo, ainda que em si não 

signifique o fim da oscilação de preços, eis que ela depende de outros fatores, o peso 

da complexidade do ICMS pode ser imensamente aliviado se nosso Congresso 

endereçar (i) a incidência monofásica há décadas permitida pela Constituição, (ii) a 

uniformização de alíquotas entre as 27 unidades federadas e (ii) base de cálculo fixa. 

Com isso, ainda que continue representando parte da equação, a arrecadação deixa 

de ser fonte de complexidades, insegurança e, consequentemente, custos que 

contribuem para o agravamento dos preços. 
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Subvenções: resumo e status de 40 anos de debates 

tributários 

 29 novembro 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: Há décadas a legislação tributária permite a concessão de 

benefícios fiscais como estímulo a empreendimentos privados, sendo igualmente 

antigo o debate entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e os contribuintes a respeito 

da sujeição desses benefícios (em especial os pertinentes ao ICMS) ao IRPJ (e 

também à CSLL). Embora a legislação tenha avançado e deixado de exigir 

contraprestações dos contribuintes para a configuração das chamadas subvenções 

para investimento (exceto a constituição de reserva, de uso limitado), o fisco 

permanece relutante em aceitar a não sujeição de benefícios de ICMS a tributos 

federais. Enquanto a Administração Fazendária segue reiterando sua posição em 

Soluções de Consulta, acumulam-se diversos precedentes do CARF e do Judiciário 

em favor dos contribuintes, muitos deles lastreados no respeito ao pacto federativo, 

que impede a União de tributar aquilo que Estados deliberadamente deixaram de 

onerar. 

O início: distinção entre subvenções para custeio e subvenções para 

investimento + Guerra Fiscal de ICMS 

O tema das chamadas subvenções e seus impactos tributários é de conhecimento de 

qualquer tributarista brasileiro, tamanha sua abrangência e longevidade. Em apertado 

resumo, podemos dizer que as subvenções são espécie de incentivos concedidos 

pelo Governo aos particulares, sendo previstas já no Decreto Lei 1.598/77 que 

traduziu a então recente Lei das Sociedade Anônimas e seus diversos meandros 

contábeis para a legislação do Imposto de Renda. 

Ali havia o conceito de subvenção como gênero divisível entre duas espécies: 

subvenções para custeio e subvenções para investimento. As do primeiro tipo eram 

equivalentes a meras doações, transferências voluntárias do Governo aos 

beneficiários sem contrapartida por parte destes. Já as subvenções para investimento 

tinham o especial propósito de impulsionar o desenvolvimento regional e por isso 

exigiam que os contribuintes contemplados entregassem algo em retorno. 

Como o regramento legal da época dava isenção de Imposto de Renda apenas às 

subvenções para investimento, o que se viu durante décadas de contencioso tributário 

foi um embate entre contribuintes e fisco a respeito da qualificação de determinados 

regimes privilegiados de ICMS. No cerne da questão estava a evidenciação de que o 

contribuinte gozava do benefício não gratuitamente, mas mediante um esforço dele 

para com o ente concessor do regime, seja via instalação de plantas, geração de 

empregos etc. 

https://bueno.tax/artigos/2021/11/subvencoes-resumo-e-status-de-40-anos-de-debates-tributarios/
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É verdade que a subvenção para investimento não era em si isenta de IR, 

dependendo ainda da constituição de reserva de capital, que só poderia ser utilizada 

para absorver prejuízos ou ser capitalizada. Mas o debate tributário estava via de 

regra gravitando ao redor dos requisitos para a configuração do regime especial de 

ICMS como subvenção para investimento, a qual (se atendida a condição de ser 

destinada a reservas) estaria então isenta do IR (e consequentemente da CSLL). No 

vácuo dessa discussão havia ainda a tese que pregava não serem as subvenções 

para investimento sujeitas a PIS e COFINS, eis que seus valores não poderiam ser 

enquadrados como espécie de receita, já que destinadas diretamente à reserva de 

capital no PL, sem transitar por resultado. 

A discussão das subvenções como qualificadas para investimento também sempre 

foi impulsionada pela chamada Guerra Fiscal do ICMS, quando virtualmente todos os 

Estados brasileiros e o Distrito Federal disputavam novos empreendimentos em seus 

territórios atraindo investidores mediante regimes especiais do imposto, via de regra 

permitindo uma carga mais amena do imposto estadual, e não raro sem o 

constitucionalmente previsto aval do CONFAZ. 

A redução de impostos sempre foi tida como uma das possibilidades de se 

concederem subvenções às empresas. As discussões tributárias começavam na 

constitucionalidade da guerra fiscal (haja vista a ausência de Convênio CONFAZ), 

passavam pela qualificação daqueles regimes especiais como espécie de “subvenção 

para investimento” (o que exigiria contrapartidas) e terminavam na existência de 

reserva de capital (e na ocorrência de receita). 

Anos 2000: novos PIS/COFINS e regras contábeis, debates acalorados 

Durante a primeira década deste século o panorama tributário brasileiro foi afetado 

por profundas alterações na nossa legislação e jurisprudência. Do lado da 

contribuição ao PIS e da COFINS, o até então tradicional regime cumulativo deu 

espaço à adoção cada vez mais presente da chamada não cumulatividade, que, 

diferentemente da experiência com o ICMS e o IPI, até então únicos tributos de valor 

agregado em terras tupiniquins, se buscava mediante um sistema de creditamento 

“base contra base” (e não “imposto contra imposto”, como naqueles).  

Mais que isso, as contribuições PIS e COFINS passaram a ter uma base de cálculo 

muito alargada, eis que, antes, ficava restrita ao conceito singelo de faturamento 

enquanto resultado da venda de mercadorias ou serviços, tendo passado a 

contemplar quaisquer ingressos no patrimônio da entidade. (Nota: a tentativa de fazer 

essa evolução sem base constitucional culminou no julgamento, pelo STF, da 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.718, algo que foi logo resolvido com a edição das 

Leis nos 10.637 e 10.833.) Felizmente, as “receitas” com subvenções foram 

expressamente excluídas das bases de PIS/COFINS. 
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No lado do Imposto de Renda e da CSLL, as principais mudanças que interessam ao 

tema “subvenções” vieram da adoção pelo Brasil de novos parâmetros de 

contabilidade, parâmetros esses sintonizados com a prática internacional e que 

podem ser resumidos num distanciamento do formalismo em prol da busca da 

essência das operações registradas pela ciência contábil (Lei nº 11.638). 

O avanço foi tão significativo que o Brasil preferiu inicialmente manter as regras fiscais 

sobre os parâmetros contábeis anteriores (via o chamado Regime Tributário de 

Transição – Lei nº 11.638), até finalmente ajustar (em parte) seu regulamento 

tributário (Lei nº 12.973). O tema subvenções permaneceu, contudo, gerando debates 

entre fisco e contribuintes. 

2017: Evolução na legislação e jurisprudência. Benefícios de ICMS 

presumidamente como subvenções para investimento e limites à União em 

respeito ao pacto federativo 

Após anos assistindo o STF julgar regimes especiais de ICMS conferidos sem aval 

do CONFAZ como inconstitucionais, apenas para ver os mesmos benefícios serem 

reinstituídos em novos diplomas legais, e Estados que apontavam o dedo contra 

outras unidades repetirem o pecado àquelas atribuídos, o Brasil parece ter percebido 

quão custosa é a insegurança de se manterem empreendimentos e arrecadações 

relevantes sob a espada do Judiciário. 

Em 2017, finalmente, uma trégua à Guerra Fiscal do ICMS parece ter surgido, quando 

então a Lei Complementar 160 foi promulgada (com a derrubada de vetos do então 

Presidente da República a trechos importantes da norma). Em síntese, a LC 160 

permitiu a convalidação dos regimes especiais até então vigentes (afastando deles o 

risco de condenação como inconstitucionais) e novo quórum para deliberações no 

CONFAZ. 

Especificamente no que interessa à tributação, pela União, das subvenções, a LC 160 

trouxe o seguinte: “Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos 

ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para 

investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas 

neste artigo.” 

Como se observa, ao menos para os incentivos de ICMS, a LC 160 terminou com a 

distinção entre as espécies subvenção para custeio e subvenções para investimento, 

eis que passou a existir uma presunção legal de que aqueles sempre serão deste 

segundo tipo, o que por consequência atrai a isenção de IRPJ e CSLL (se os valores 

forem registrados contabilmente como reserva de lucros – condição mantida). 
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Para sacramentar essa realidade foi também inserido o §5º ao artigo 30 da Lei nº 

12.973, dispondo que a presunção acima aplicar-se-ia inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.  

Tanto assim o é que existem diversos precedentes do CARF avaliando o tema e 

concluindo que, com o advento da LC 160, não se permite mais sequer avaliar a 

existência de contrapartidas pelo contribuinte beneficiado. 

Em paralelo, na mesma época em que o Congresso aprovava a LC 160 o Judiciário, 

mais especificamente o Superior Tribunal de Justiça, julgava importante precedente 

no sentido de que, em homenagem ao princípio do pacto federativo, não pode a União 

pretender onerar com tributos aquilo que foi economizado pelos contribuintes por 

conta de regimes especiais tributários concedidos pelos Estados. Em outras palavras, 

é vedado que um ente federativo se aproveite de um sacrifício concedido por outro 

ente, raciocínio este que veio a ser repercutido em outros precedentes. 

O cenário atual: persistência dos questionamentos do fisco 

Embora tenha havido um grande salto nos últimos quatro anos no que se refere à 

regulamentação legal das subvenções, deixando o clima mais propício a uma trégua 

nos debates entre RFB e contribuintes a respeito da tributação federal sobre 

subvenções, ainda não há paz no tema. 

No âmbito federal, Soluções de Consulta dos últimos meses vem indicando a 

tendência das autoridades fiscais de analisarem o mérito de cada benefício de ICMS 

buscando entender qual teria sido de fato a vontade do legislador estadual ao outorgar 

aquelas vantagens a determinado grupo de contribuintes para então somente 

classificar como subvenções para investimento, supostamente legitimadas a usufruir 

da isenção de IRPJ/CSLL, aquelas em que se vislumbrar haver estímulo à expansão 

ou implantação de empreendimento. 

O fundamento da RFB estaria no caput do artigo 30 da Lei 12.973, que considera 

isentas as subvenções concedidas com o objetivo de impulsionar a economia local: 

“As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de 

impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão 

computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de 

lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 

somente poderá ser utilizada para: (…).” 

Note-se que tal dispositivo é o mesmo em que a LC 160 inseriu os antes referidos §§ 

4º e 5º presumindo serem todos os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-

fiscais relativos ao ICMS como subvenções para investimento, “vedada a exigência 

de outros requisitos ou condições não previstas neste artigo”.  
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Direto ao ponto: A nosso ver, tendo em conta os precedentes hoje existentes, os 

contribuintes tem prognóstico favorável em uma eventual demanda contra a 

tributação pelo IRPJ e CSLL dos benefícios estaduais, primeiro porque a LC 160 

expressamente presumiu como subvenção para investimento quaisquer regimes 

especiais de ICMS, segundo porque a mera concessão de incentivos de ICMS são 

inevitavelmente espécie de norma indutora que representa efetivo “estímulo à 

implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, e terceiro porque 

onerar com tributos federais uma economia conferida às custas de cofres estaduais 

é nitidamente contrário ao pacto federativo. 
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Do Sistema Jaboticaba de Precedentes à Anarquia 

Processual-Tributária 

 29 novembro 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao ponto: Estão os Estados e os Municípios vinculados às decisões do 

Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, que declaram a 

inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais? O que impõe o sistema brasileiro 

de precedentes? Estão seguros os contribuintes que se socorrem do Judiciário? A 

resposta a essas perguntas no texto do artigo desse mês. 

Em 2015 foi editado o então “novo” Código de Processo Civil (CPC/2015) num 

contexto de agonia judicial, tanto pelo anacronismo de uma legislação que não mais 

atendia à complexidade dos casos atuais, quanto pela divergência de decisões 

definitivas acerca de uma mesma matéria, especialmente daquelas de natureza 

tributária. 

Era necessário, então, não apenas proteger o mais valoroso dos princípios 

processuais e sustentáculo do Estado Democrático de Direito, o da segurança 

jurídica, mas também possibilitar a construção de um direito casuístico, a partir da 

prática jurisdicional, resolvendo-se as demandas do ponto de vista material e não se 

resumindo, portanto, à aplicação engessada das leis criadas pelo Poder Legislativo. 

Foi, então, promovida uma reforma legislativa, alterando-se o Código de Processo 

Civil (“CPC”), com vistas à uniformização – material – de precedentes. Essa reforma 

teve nítida inspiração no common law que tem como seu exemplo mais emblemático 

o norte-americano. No entanto, as diferenças que afastam o sistema brasileiro do 

norte-americano são muitas, talvez mais numerosas do que aquelas que os aproxima, 

razão pela qual não é difícil afirmar que estamos, atualmente, diante de um sistema 

jaboticaba – único! – de precedentes. 

A ideia de construção de uma ordem jurídica pelos Tribunais, como ocorre no common 

law, contraposta a uma visão sistematizada, formal e prescritiva de justiça, deu origem 

a um sistema de codificação das decisões judiciais que deveriam servir como fonte 

material de resolução de novos conflitos. Tratar-se-ia da aplicação da mesma ratio 

decidendi, construída a partir da aplicação de uma norma geral e abstrata – e 

codificada –, a casos juridicamente análogos, importando não apenas o enunciado da 

tese fixada pelo Tribunal, mas também as razões dessa enunciação, razões essas 

que não provém de uma construção cultural do direito e da justiça, mas, sim, como 

dito, de um ordenamento prescritivo e sistematizado. 

Como já adiantamos, o sistema brasileiro artificial de precedentes é único – e, por 

isso, jaboticaba! A própria idealização e fixação da vinculatividade dos precedentes 

https://bueno.tax/artigos/2021/11/do-sistema-jaboticaba-de-precedentes-a-anarquia-processual-tributaria/
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é, no Brasil, materializada em lei, no CPC/2015 e em seus institutos de uniformização 

de jurisprudência, dentre os quais destacamos a resolução de recursos 

extraordinários, cuja repercussão geral de seus temas tenha sido reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), sendo, portanto, de observância necessária pelos 

demais Juízes e Tribunais, nos termos do artigo 1.040 daquela codificação 

processual. 

A utilização desses mecanismos de uniformização de jurisprudência após a edição 

do CPC/2015 foi exponencial, especialmente (i) do incidente de resolução de 

demandas repetitivas; (ii) da sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal 

de Justiça (“STJ”) ao analisar tema em recursos especiais; e (iii) do reconhecimento 

da repercussão geral de temas analisados em recursos extraordinários pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal. Com essa prática foi-se esvaziando o uso do controle 

concentrado de constitucionalidade de leis, no que interessa a esse artigo, de leis 

estaduais e municipais. 

E no que esse esvaziamento do controle difuso de constitucionalidade, por meio das 

conhecidas Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nos interessa? Nos interessa, especificamente, o 

esvaziamento da vinculatividade das decisões emanadas dessas ações. 

Isso porque, a Lei nº 9.868/1999 que dispõe sobre o processamento e julgamento da 

ADI e ADC perante o Supremo Tribunal Federal determina, no parágrafo único de seu 

artigo 28, que terão eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos 

do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, 

independentemente da publicação de qualquer ato normativos por parte desses 

órgãos. Trata-se, pois, da previsão em lei do efeito sistêmico que deve ter uma 

decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. 

Vale dizer que não há igual previsão de vinculação das Administrações Estadual e 

Municipal com relação aos precedentes que tenham efeito vinculantes, proferidos por 

meio daqueles mencionados mecanismos de pacificação de jurisprudência trazidos 

pelo CPC/2015. 

Isso significa dizer, portanto, que Estados e Municípios, incluindo-se os Agentes 

Fiscais e os Tribunais Administrativos, não estão obrigados a observar a declaração 

de inconstitucionalidade pelo STF de uma determinada lei estadual ou municipal que 

tenha, a título de exemplo, sido proferida pela sistemática da repercussão geral? 

Formalmente, a resposta é sim! Inexiste tal obrigação. Não há obrigação legal que 

vincule os entes das Administrações Estadual ou Municipal aos precedentes que 

tenham força vinculante! 

No entanto, uma interpretação sistemática da legislação, com destaque para os 

artigos 927 e 1.040, do Código de Processo Civil, e 37, da Constituição Federal, nos 
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levaria a um posicionamento diverso, que imporia, em prol da segurança jurídica, da 

economia processual, da moralidade e da eficiência administrativa, a estrita 

observância da declaração da Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade de 

determinado normativo. 

Como visto no início desse artigo, o precedente com força vinculante foi instituído pela 

CPC/2015 a fim de assegurar maior segurança jurídica ao jurisdicionado. Assim, seria 

pelo menos imoral a sustentação da cobrança de tributo declarado inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque se assim não fosse – como não o é! – 

estariam os contribuintes fadados a uma nova busca pelo Judiciário, a fim de fazer 

valer uma outra decisão também do Judiciário, no caso da Corte Suprema, proferida 

em repercussão geral. 

É o ciclo infinito das demandas processuais. A completa anarquia processual-

tributária! 

Ou seja, o sistema jaboticaba de precedentes criado não apenas para trazer 

segurança jurídica, mas para desafogar o Judiciário, possibilitando fosse replicada, 

em sua ratio, uma decisão plenária da Corte Suprema, resta morto em sua 

essência. 

Além de tudo, o que assistimos é uma crescente disparidade e um distanciamento de 

condições concorrenciais justas no mercado em que competem contribuintes com 

condições econômico-financeiras distintas. Aquele que consegue financiar um 

constante e qualificado acesso ao Judiciário está em vantagem relativamente àqueles 

que não gozam das mesmas condições. Ou seja, contribuintes mais abastados 

poderão socorrer-se do Judiciário para a desconstituição de lançamentos tributários 

estaduais e municipais declaradamente inconstitucionais, enquanto os demais 

estarão submetidos às ilegais exigências. 

O que se esperaria, porém, de todos os operadores do Direito, de agentes da 

Administração Pública estadual e municipal que agem com lisura e dentro do princípio 

da moralidade, é a chamada coerência sistêmica. Coerência que permeie um 

sistema onde a declaração de inconstitucionalidade de uma determinada norma 

estadual ou municipal pelo Supremo Tribunal Federal, seja lá por qual veículo 

processual ocorrer, surta efeitos sobre todos, incluindo-se a administração fazendária, 

o que acabaria com uma cultura burocrata-arrecadatória de lavratura de autos de 

infração para exigência de tributos que tende a se mostrar de impossível manutenção 

em uma etapa judiciária posterior. 

Sob essa perspectiva sistêmica, não se poderia autorizar que Agentes Fiscais 

continuassem a lavrar autos de infração ilegítimos, que surgem natimortos no mundo 

fenomênico, nem mesmo que os Tribunais Administrativos continuem julgando tais 

lançamentos como se inexistentes fossem quaisquer declarações de 

inconstitucionalidade da base legal sobre a qual se consubstanciam. 
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O sistema, tal qual vemos hoje, não se sustenta do ponto de vista constitucional, nem 

processual. Vejam, a exemplo disso, a completa inobservância, como se inexistente 

fosse, da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, por ocasião do julgamento 

do Tema 1.020, da exigência, pelo Município de São Paulo, do cadastramento dos 

prestadores de fora dessa municipalidade no “CPOM” ou mesmo da manutenção – 

até a data da publicação desse artigo –, como se eficaz ainda fosse, da legislação do 

Estado de Santa Catarina que alça a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica ao patamar inconstitucional de 32%. 

Na contramão do objetivo do CPC/2015, o contribuinte está sujeito a uma maior 

insegurança jurídica, mesmo diante de decisões do Supremo Tribunal Federal que, 

supostamente, teriam efeito vinculante, fazendo-se necessário um sem número de 

medidas judiciais para ter garantido o seu direito, enquanto, de outros lado, Agentes 

da Administração Pública, sob a alegação de responsabilidade funcional, temem ser 

penalizados pelo descumprimento de uma lei (inconstitucional!), criando um ambiente 

anárquico no qual tenta sobreviver o contribuinte. 

Direto ao ponto: A experiência brasileira nos mostra que alterações legislativas não 

são suficientes para promover mudanças culturais, necessárias à construção de uma 

nova ordem jurídica em que os aplicadores do Direito realizam justiça por meio de 

suas decisões, decisões essas arrimadas não apenas em precedentes que tenham 

força vinculante, mas também na razão, na prudência, na moralidade ínsita ao cargo 

público e decorrentes da experiência da prática recorrente de suas funções. 
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ADC 49 e ICMS na transferência entre estabelecimentos 

(status em 15.12.21) 

 16 dezembro 2021 

 Matheus Bueno 

Direto ao ponto: Qualquer estudante de direito tributário sabe que o ICMS, por onerar 

operações de circulação de mercadorias, deve incidir apenas sobre aquelas 

transações que impliquem na troca da propriedade sobre o bem, o que não é o caso 

das meras transferências de estoques entre estabelecimentos de uma mesma 

empresa. Qualquer profissional que lida com ICMS com alguma frequência sabe que 

essa tese, embora fortemente defensável, tinha poucos efeitos práticos, 

especialmente quando ambos os estabelecimentos se localizam no mesmo Estado, 

pois a não cumulatividade daquele imposto implica haver crédito para o destino, a 

anular qualquer custo ou descompasso do débito no remetente. Ao julgar a ADC 49 

este ano, o STF armou uma verdadeira bomba de insegurança para uma imensidão 

de cadeias comerciais, eis que o veredicto, apesar de afastar a incidência do imposto, 

não esclareceu a consequência para os créditos acumulados até a saída desonerada, 

havendo ainda severas críticas ao uso da modulação como atualmente em discussão 

entre os Ministros daquela corte. 

Em 19/04/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da 

Ação Declaratória de Constitucionalidade 49 (ADC 49), reafirmando o que a doutrina 

e decisões de diversos tribunais já ecoavam há décadas, tendo enfim reconhecido, 

com efeitos abrangentes (para além das partes do processo) que “o deslocamento de 

mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da 

incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”. 

Ainda que esse julgamento em si fosse de alguma forma esperado, ele acabou 

desencadeando ondas sísmicas sobre diversas cadeias comerciais, pois o 

aparentemente inocente e benéfico veredicto contra a cobrança de ICMS trouxe 

consigo uma insegurança ímpar, eis que nada foi a princípio esclarecido a respeito 

dos efeitos do julgado sobre os créditos de ICMS. 

Recordando: por se tratar de imposto constitucionalmente previsto como sujeito à não 

cumulatividade, o ICMS carrega para cada elo da cadeia de circulação créditos 

pertinentes aos montantes do tributo pagos pelas cadeias fornecedoras, anteriores.  

Como a própria Constituição prevê e autoriza que, em hipóteses de isenção ou não 

incidência, esses créditos sejam “perdidos”, o julgamento de abril na ADC 49 trouxe 

consigo o fundado receio de que, com o reconhecimento da não incidência do imposto 

nas transferências entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, houvesse um 

pesado solavanco na não cumulatividade, eis que aqueles créditos estariam sendo 

estornados, exceto se o próprio STF viesse a expressamente reconhecer que sobre 

https://bueno.tax/artigos/2021/12/adc-49-e-icms-na-transferencia-entre-estabelecimentos-status-em-15-12-21/
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eles deveria ocorrer a manutenção (no estabelecimento remetente, Estado de origem) 

ou sua transferência (ao estabelecimento receptor, Estado de destino). 

Por essa razão, um dos Estados da federação, parte na ADC, opôs o competente 

recurso de embargos de declaração requerendo que o STF (1) limitasse os efeitos de 

sua decisão através da chamada modulação do julgado, para que aqueles sejam 

produzidos apenas a partir do exercício financeiro subsequente ao da conclusão do 

julgamento; assim como (2) fosse pormenorizada a amplitude da decisão em relação 

aos créditos (ou seja, se ficariam eles perdidos, transferidos ou mantidos na origem). 

No que se refere à modulação, esperam os contribuintes que ela seja minimamente 

impactante, pois se trata de um mecanismo legal especial, que a despeito de seu 

inflacionado uso pela Corte Suprema tem natureza e caráter excepcionais, não 

podendo se fazer dele a regra. 

Na prática, a tendência do STF tem sido sempre aplicar a modulação em julgamentos 

de teses tributárias contrárias ao fisco, pois elas inevitavelmente impactam a saúde 

dos cofres públicos, sabidamente já combalida. O perigo aqui é que já estamos 

vivendo sob uma estranha lógica em que quanto maior for a dependência do ente 

federativo da inconstitucionalidade por ele mesmo criada maiores são as chances de 

tal erro ser perdoado pela corte máxima. 

Mas o maior temor (justificado) dos contribuintes na ADC 49 é a questão dos créditos 

pertinentes àquela cadeia comercial em que há transferências interestaduais, o que 

é basicamente a regra sobre todos os centros de distribuição regionais, frequentes e 

importantes para contribuintes e economias locais. 

A melhor interpretação seria a de que, a despeito de não incidir na mera transferência, 

os créditos são mantidos, pois o ICMS acompanha as circulações propriamente ditas 

dos bens (as trocas de titularidade jurídica), inclusive aquela que será inevitavelmente 

perpetrada pelo estabelecimento receptor da transferência, de modo que sempre 

existe uma saída tributada a fundamentar a manutenção dos créditos da não 

cumulatividade. 

Contudo, fiscos estaduais estão se posicionando de forma arrojada, ou insistindo na 

incidência do imposto, ou ameaçando com a glosa de créditos, ainda que isto não 

tenha sido decidido pelo STF em abril, nem esclarecido ainda nos embargos. 

Em relação ao recurso pendente, alguns dos votos já conhecidos foram 

prudentemente no sentido de a decisão original da ADC 49 não afastar o direito ao 

crédito de ICMS relativo às operações anteriores, recusando qualquer tentativa de 

estorno daqueles valores. Para esses Ministros, o julgamento meramente afastou a 

cobrança do ICMS “na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de 

titularidade da mesma pessoa jurídica, não repercutindo em deveres instrumentais”. 

Outros propõem que o vácuo normativo criado pelo julgamento da ADC 49, se não 
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preenchido pela atividade legislativa até 2022 (em poucos dias), autorizaria a 

transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular. 

Direto ao ponto: a ADC 49 é exemplo notável de insegurança jurídica, eis que, 

mesmo meses após julgada, seus efeitos são desconhecidos. Por ora, os 

contribuintes podem litigar para afastar a incidência do ICMS nas saídas em 

transferência para outros estabelecimentos do mesmo titular. Quanto aos créditos, há 

verdadeiro vácuo, pois eles sempre foram considerados naturais nas operações 

tributadas, mas agora há necessidade de regulamentação de sua transferência, em 

nível nacional e pelos Estados, sem falar em quase inescapáveis ajustes nas rotinas 

das empresas e impactos nos preços. Como ainda não se tem a conclusão do 

julgamento, além de acompanhá-lo atentamente, os contribuintes afetados devem 

avaliar com cuidado como proceder imediatamente, o que em síntese comportaria: 

manter a rotina anterior, tributando e creditando as transferências, quando assim não 

expressamente vedado pelos Estados envolvidos; ou assumir/pleitear, com provável 

litígio, que não haja a incidência na saída, mas os créditos sejam ou mantidos na 

origem ou transferidos. 
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IN 2.055/2021 – O que muda nos processos de restituição, 

compensação e ressarcimento? 

 16 dezembro 2021 

 Fernanda Lains Higashino 

Direito ao Ponto: A Receita Federal do Brasil (RFB), ao editar a IN 2.055/2021, 

revogou aquela anterior de nº 1.717/2017, que regulamentava a restituição, a 

compensação e o ressarcimento de tributos federais. Tratou-se de um 

aperfeiçoamento da redação, além de sua adequação a precedentes judiciais com 

força vinculante. Por outro lado, a RFB perdeu a oportunidade de modernizar e tornar 

mais eficiente seus processos, diminuindo um contencioso que se avoluma e cujas 

decisões, em que pese ainda não se revistam daquela mesma força vinculante, 

garantem aos contribuintes, por exemplo, um processo administrativo com duração 

razoável, o que, quando inobservado, gera a obrigação de reparação desses mesmos 

contribuintes por danos emergentes da mora. 

Foi editada, em 08 de dezembro de 2021, a Instrução Normativa da Receita Federal 

do Brasil 2.055 (IN 2.055) que, numa primeira leitura mais despretensiosa, poderia 

parecer inofensiva. No entanto, após uma análise mais apurada do normativo que 

veio substituir integralmente a IN RFB 1.717/2017 que regulamentava o tema até 

então, pode-se perceber algumas mudanças significativas nos processos de 

restituição, ressarcimento e compensação, as quais trataremos a seguir. 

No que se refere ao processo de ressarcimento, há duas alterações relevantes que 

decorrem da jurisprudência consolidada. A primeira delas diz respeito à correção 

monetária, pela Selic, dos valores a serem restituídos pela Receita Federal do Brasil, 

caso ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo 

do pedido administrativo, previsto no art. 24 da Lei nº 11.457/2007, nos casos em que 

a autoridade fiscal deixe de analisar o pleito do contribuinte. 

O que poderia ser visto como um passo da Receita Federal do Brasil em busca do 

ajuste de seus procedimentos à jurisprudência mais atual, imprimindo mais eficiência 

aos atos da administração fazendária ao delimitar uma duração razoável ao processo 

administrativo, evitando o contencioso originado por aqueles contribuintes que 

passam anos sem ter analisados os seus pedidos de ressarcimento e para isso se 

socorrem do Judiciário, é, na verdade, um mero ajuste a um precedente com força 

vinculante do STF (Tema 1003). 

Explica-se: não se trata de regra geral que objetiva compensar danos que emergem 

ao contribuinte da demora fiscal. Não. O acréscimo da Selic ao indébito, a partir do 

361º dia após o protocolo do pedido administrativo, ficou adstrito aos créditos 

tributários escriturais excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo (IPI, PIS, 

créditos relativos ao Reintegra). 
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Ou seja, a via do mandado de segurança é ainda aquele única que se coloca à 

disposição daqueles contribuintes que desejem ter assegurada uma resposta 

imediata do Fisco a respeito do pedido de ressarcimento não analisado a mais de 360 

dias e seus danos pela demora fiscal de alguma forma minorados pela correção 

monetária desses créditos pela taxa Selic. 

A mora injustificada da Administração Fazendária vem sendo repelida com veemência 

pelos nossos Tribunais, que asseguram vigência à cláusula pétrea de nossa 

Constituição que prevê a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação, coroando os princípios da eficiência, da moralidade e 

da razoabilidade que devem permear os atos públicos. 

Já a segunda alteração concernente ao processo de restituição diz respeito à garantia 

da devolução do indébito em espécie, independentemente da existência de 

parcelamento de débitos federais ativo, porém sem garantia, haja vista isto não ser 

óbice para o contribuinte reaver aquilo que indevidamente recolheu aos cofres 

públicos. 

O parcelamento de débitos federais é forma regular e válida de extinção do crédito 

tributários, nos termos em que previsto no art. 156, inc. I, do Código Tributário 

Nacional (CTN). Ademais disso, o parcelamento ao qual o contribuinte tenha 

regularmente aderido e com o qual esteja adimplente mantém suspensa a 

exigibilidade dos créditos parcelados (art. 151, inc. VI, do CTN).  

Assim, alinha-se o processo de ressarcimento à jurisprudência mais atual (Tema 

874/STF) que veda a compensação de ofício, antes promovida pela Receita Federal 

do Brasil, no caso de parcelamentos ativos, sendo que, nessas situações, a única 

saída possível aos contribuintes era a busca pelo Judiciário, em açodamento 

desnecessário desse poder. 

Outro ponto que merece ser destacado diz respeito aos procedimentos para a 

formalização do pedido de restituição e compensação de Imposto de Renda Retido 

na Fonte sobre rendimentos pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, 

esclarecendo que o pedido pode ser realizado pelo beneficiário, caso seja inscrito, no 

Brasil, no CPF ou no CNPJ, por seu procurador ou, ainda, pela própria fonte 

pagadora. 

Tendo em vista que os normativos até então vigentes nada traziam acerca da 

operacionalização daquele pedido de restituição e compensação por estrangeiros, 

tem-se agora um cenário de mais segurança para aquelas situações de pagamento 

indevido ou a maior em transações internacionais. 

Por fim, chamamos atenção para a previsão expressa trazida pela IN 2.055 acerca 

da possibilidade de compensação dos créditos de IPI, PIS e COFINS somente após 

a confirmação da transmissão das respectivas EFDs, nas quais estejam 
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demonstrados o direito ao crédito e o respectivo período de apuração. Repete-se, 

assim, previsão que já acompanhava a recuperação do saldo negativo de IRPJ e da 

CSLL e a necessidade de que as empresas aprimorem os seus sistemas de 

compliance tributário. 
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ICMS-Difal: oportunidade de economia relevante para 

vendas e compras interestaduais 

 27 janeiro 2022 

 Matheus Bueno 

O que está em jogo: Deixar de recolher ICMS Difal durante 2022 (e recuperar o 

pago desde 2017). Em 2021 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS (ICMS Difal) com 

base meramente em Convênio CONFAZ, ou seja, sem que haja Lei Complementar 

(LC) regulando o tema. Para evitar prejuízos imediatos aos Estados afetados, a corte 

limitou os efeitos do julgado, que passaria a valer apenas a partir de 2022. 

Logo, só poderia haver cobrança do imposto em 1º de janeiro deste ano se uma LC 

fosse aprovada até em setembro de 2021, dado o princípio da anterioridade, que 

proíbe a cobrança do imposto no mesmo ano em que criado ou majorado, e nunca 

em menos de 90 dias. Embora a LC 190 tenha vindo cumprir aquela função, ela só 

foi sancionada e publicada em janeiro de 2022, de modo que os Estados estariam 

impedidos de cobrar o ICMS Difal durante todo este ano. Logo, os contribuintes 

podem requerer não recolher ICMS Difal durante todo 2022, sendo que no caso do 

ICMS Difal tradicional, por não se aplicar a modulação do STF, existe ainda o direito 

de se pedir o ressarcimento de todo imposto pago nos últimos cinco anos, tal qual 

exposto por nosso sócio Matheus Bueno em diversas matérias na mídia (leia-as aqui, 

aqui, aqui e aqui). 

A quem interessa: compradores e vendedores em operações interestaduais 

com bens não revendidos (ativos e bens de uso e consumo). Embora o STF tenha 

julgado o tema analisando o ICMS Difal criado na Emenda Constitucional de 2015 

que impôs a cobrança nas vendas interestaduais a consumidores finais não 

contribuintes regulares de ICMS (caso típico do ecommerce), o raciocínio é também 

aplicável para as vendas interestaduais a contribuintes de ICMS que usam as 

mercadorias como ativos ou bens de uso e consumo (ICMS Difal que existia desde a 

Constituição de 1988 e foi sempre cobrado sem LC prevendo-o, até o advento da LC 

190). Logo, tanto os fornecedores de mercadorias para consumidores finais de outros 

Estados (ecommerce) quanto as empresas adquirentes de ativos e bens de uso e 

consumo de outros Estados (ICMS Difal tradicional) podem buscar aquele direito a 

não recolhimento e/ou eventual ressarcimento do imposto durante 2022, sendo que 

no caso do ICMS Difal tradicional, por não se aplicar a modulação do STF, existe 

ainda o direito de se pedir o ressarcimento de todo imposto pago nos últimos cinco 

anos, tal qual exposto por nosso sócio em matérias na mídia (leia aqui, aqui e aqui). 

Qual o valor envolvido: até 15% do valor da mercadoria. Considerando que o 

ICMS difal representa a diferença entre a alíquota interestadual que incidiu na venda 

e a alíquota interna do Estado de destino, o valor do imposto normalmente representa 

https://bueno.tax/noticias/2022/01/icms-difal-oportunidade-de-economia-relevante-para-vendas-e-compras-interestaduais/
https://www.conjur.com.br/2022-jan-05/novas-regras-cobranca-difal-podem-gerar-contencioso-tributario
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/difal-de-icms-liminares-determinam-que-cobranca-seja-em-2023-17012022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/empresas-conseguem-no-tjsp-direito-a-nao-recolher-difal-do-icms-de-imediato-12012022
https://www.conjur.com.br/2022-jan-17/juiza-sp-determina-cobranca-difal-empresa-2023
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entre 6% e 11% do preço da mercadoria, mas esse percentual pode chegar a até 

15%. 

O que deve ser feito: ingressar em juízo. Considerando a postura combativa dos 

Estados, que defendem não se tratar de aumento ou criação de imposto e, portanto, 

desnecessidade de observância do princípio da anterioridade, as empresas acabam 

tendo de se socorrer do Judiciário, seja buscando a suspensão de cobranças futuras, 

seja também buscando o ressarcimento do que foi pago indevidamente desde 2017 

(no caso do ICMS Difal tradicional: vendas interestaduais a consumidores finais 

contribuintes do ICMS). Em qualquer hipótese, vale recordar que o ICMS impacta 

diretamente no preço do adquirente, de modo que se as medidas forem buscadas 

pelos fornecedores é necessário avaliar não apenas a legislação e postura do Estado 

de destino, mas eventuais impactos na política de preços e a comprovação do não 

repasse do encargo, ou autorização do adquirente para o pedido de ressarcimento. 
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Receita afirma que mercadorias recebidas em bonificação 

pagam PIS/COFINS na entrada (e na saída, sem direito a 

crédito!) 

 27 janeiro 2022 

 Matheus Bueno 

O que está em jogo: custo nas operações comerciais com mercadorias 

bonificadas. Recentemente a Receita Federal do Brasil (RFB) publicou Solução de 

Consulta (SC) equiparando mercadorias recebidas em bonificação a doações, de 

modo que o beneficiário (destinatário) deveria reconhecer uma receita equivalente ao 

valor de mercado desses bens, oferecendo-a na base de PIS/COFINS, ou sob a 

alíquota convencional (3,65% no cumulativo, ou 9,25% no não cumulativo), ou como 

hipótese de receita financeira (4,65%, apenas no não cumulativo), a depender da 

natureza da operação e da atividade da empresa. Mais que isso, a mesma SC impôs 

nova incidência das contribuições no caso de essas mercadorias serem vendidas 

(como sempre serão), e sem direito a crédito, pois não tratar-se-iam de mercadorias 

adquiridas com incidência de PIS/COFINS (por mais que a mesma SC a imponha), 

nem haveria revenda propriamente dita (pois não haveria uma venda na primeira 

operação, a permitir que uma revenda ocorra em seguida). Em especial, a RFB deu 

valor ao fato de as mercadorias bonificadas não terem sido entregues no mesmo 

documento de outras mercadorias transacionadas entre as mesmas partes. 

Contudo, por óbvio não se trata de doações, pois não existe qualquer liberalidade do 

fornecedor, mas evidentemente de interesse comercial com cliente frequente (no caso 

da consulente, um supermercado). Conforme entrevista de nosso sócio Matheus 

Bueno ao Valor Econômico (acessível aqui), a RFB preferiu dar interpretação formal 

e restrita a um fenômeno econômico corriqueiro e que mereceria carga fiscal muito 

mais amena (computo das mercadorias bonificadas no estoque pelo custo médio, 

com incidência apenas na revenda e créditos naturalmente relacionados às entradas 

tributadas). 

A quem interessa: atacadistas e varejistas, especialmente no regime não 

cumulativo. Considerando a relativa frequência com que mercadorias bonificadas 

são transacionadas entre fornecedores e revendedores, a SC tem potencial relevante 

de afetar o custo fiscal dessas operações, especialmente nos contribuintes sujeitos 

às alíquotas majoradas de PIS/COFINS.  

Qual o valor envolvido: até 9,25% do valor da mercadoria recebida em 

bonificação. Não apenas operações futuras, mas também as realizadas nos últimos 

60 meses ficam potencialmente sujeitas a questionamentos pelas autoridades, com 

eventuais lançamentos acrescidos de SELIC e multa de ofício de 75%. 

https://bueno.tax/noticias/2022/01/receita-afirma-que-mercadorias-recebidas-em-bonificacao-pagam-pis-cofins-na-entrada-e-na-saida-sem-direito-a-credito/
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/01/10/receita-exige-pis-e-cofins-sobre-bonificacoes.ghtml
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O que deve ser feito: revisitar rotinas fiscais, antecipar discussão ou aguardar 

eventual lançamento para defender-se. Considerando o texto da SC, os 

fornecedores poderiam evitar a incidência em seus clientes (e estes poderiam orientar 

aqueles a assim proceder) se as mercadorias bonificadas fossem sempre entregues 

no mesmo documento fiscal daquelas efetivamente adquiridas e sujeitas ao 

PIS/COFINS nesse fornecimento. Alternativamente, os interessados podem 

conservadoramente levar a juízo antecipadamente o tema, pautados justamente na 

incoerência da SC e no fundamento econômico da operação (completamente díspare 

de mera doação). Por fim, a depender da materialidade do tema e do apetite de risco 

da empresa, é possível que se mantenham as rotinas atuais e eventual 

questionamento fiscal seja levado ao contencioso administrativo e/ou judicial, com os 

custos naturalmente envolvidos. 
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TRF1 mantém válido planejamento tributário onipresente no 

mercado farmacêutico e de cosméticos 

 27 janeiro 2022 

 Matheus Bueno 

O que está em jogo: carga na cadeia de distribuição de produtos monofásicos. 

É comum em grandes grupos do setor farmacêutico e de cosméticos a criação de 

unidades distribuidoras, responsáveis pelo escoamento da produção fabril de suas 

coligadas. Ocorre que normas foram editadas tentando impor carga tributária 

adicional a essas distribuidoras, como a incidência de IPI mesmo quando não haja 

industrialização, mas mera revenda, ou a sujeição do PIS/COFINS monofásico sobre 

o preço de saída deste último elo, em vez do praticado pela indústria. Tais normas 

foram explicitamente fundamentadas na suposta existência de planejamentos 

abusivos por tais players do mercado, ainda que não comprovado qualquer vício nas 

estruturas e existente propósitos adicionais à economia fiscal.  

Pois o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgou indevida a cobrança de 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) por atacadista quando da mera revenda 

(sem industrialização) de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos adquiridos de 

empresas do mesmo grupo e revendidos sem qualquer tipo de industrialização, 

reconhecendo justamente que o imposto só pode ter como fato gerador operações 

desta natureza. O ponto central do julgamento foi a afirmação de que “não pode o 

fisco, a pretexto de coibir virtuais mecanismos de evasão fiscal, manipular a seu bel-

prazer as práticas comerciais, criando obrigação não prevista em lei e onerando a 

produção com o encargo adicional de IPI sobre o valor agregado na fase de circulação 

comercial do produto.” 

A quem interessa: grupos do setor farmacêutico compostos por unidades de 

fabricação e centros de distribuição. Quaisquer contribuintes equiparados como 

industrial em meras operações de revenda de produtos oriundos de coligadas, 

controladas ou controladoras enfrentam a discussão do IPI e sua base mínima, assim 

como argumentos equivalentes no PIS/COFINS monofásico. 

Qual o valor envolvido: carga efetiva sobre valor agregado pelo elo comercial 

do grupo. Em relação ao IPI, considerando a incidência não cumulativa, os efeitos 

do julgado representam a alíquota das mercadorias sobre o valor agregado pelo 

componente não industrial do grupo. Embora não direcionada ao PIS/COFINS, a 

decisão traz elementos que serviriam para também debater as exceções criadas no 

regime não cumulativo, valendo aqui as alíquotas majoradas nestes setores sobre a 

mesma base (valor agregado pelo elo comercial do grupo). 

O que deve ser feito: antecipar discussão ou aguardar eventual lançamento 

para defender-se. Os interessados possivelmente já enfrentam autuações da mesma 

https://bueno.tax/noticias/2022/01/trf1-mantem-valido-planejamento-tributario-onipresente-no-mercado-farmaceutico-e-de-cosmeticos/
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natureza, hipótese em que o julgado pode ser útil como precedente. Aos que ainda 

não tem essa contingência consolidada, a estratégia dependeria da materialidade do 

tema e do apetite de risco do grupo. Pode-se tanto conservadoramente levar a juízo 

antecipadamente o tema, como aguardar eventual questionamento fiscal para iniciar 

o contencioso administrativo e/ou judicial, com a vantagem de não haver custos de 

garantia no anterior. 
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PIS/COFINS na base do PIS/COFINS: o que está em jogo na 

discussão? 

 27 janeiro 2022 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao ponto: um dos filhotes da “Tese do Século” pode representar um alívio 

para o caixa das empresas e vem ganhando força no cenário jurídico. Trata-se da 

tese que autoriza a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo. 

O que está em jogo é o conceito de receita bruta ou de faturamento, únicas 

materialidades possíveis para a incidência das contribuições. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o PIS foi recepcionado 

pelo seu artigo 239. A COFINS, por sua vez, nasceu em substituição ao extinto 

Finsocial, através da LC 70/91, tendo por base o artigo 195, inciso I, b, da 

Constituição. Da mesma forma, previu-se como sua base de cálculo o faturamento 

das empresas. 

Vejam que, PIS e COFINS possuíam a mesma base de cálculo. Alterações e 

discussões posteriores relacionadas ao conceito e à extensão da base de cálculo de 

ambos os tributos passaram a ser sentidas tanto pelo PIS quanto pela COFINS, de 

forma conjunta e igualitária.  

Em 1998, a base de cálculo do PIS e da COFINS sofreu uma nova alteração. Com a 

edição da Lei nº 9.718/98, o legislador tratou de alargar (ainda que à época sem 

embasamento constitucional para tanto) a base de cálculo dessas contribuições 

sociais, equiparando o conceito de “faturamento” ao conceito de “receita bruta”. 

Ocorre que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 357.950, 390.840, 

358.273 e 346.084, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

inconstitucionalidade do indevido alargamento da base de cálculo do PIS e da 

COFINS promovido pela Lei nº 9.718/98, haja vista que tal Lei teria extrapolado a 

matriz constitucional dessas contribuições sociais que restringia a hipótese de 

incidência ao conceito de “faturamento” e não ao conceito de “receita bruta” das 

empresas. 

Apesar da vitória dos contribuintes, a Emenda Constitucional (EC) nº 20/98 já havia 

expressamente incluído na redação do art. 195, inc. I, b, da CF/88 a “receita” como 

novo possível fato gerador do PIS e da COFINS.  

Apenas com essa alteração promovida pela EC 20/98 é que houve o alargamento 

constitucional da base de cálculo do PIS e da COFINS, que, então, passaram a poder 

incidir tanto sobre o “faturamento” quanto sobre a “receita bruta” das empresas.  

https://bueno.tax/artigos/2022/01/pis-cofins-na-base-do-pis-cofins-o-que-esta-em-jogo-na-discussao/
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Já com base na nova redação constitucional foram promulgadas as Leis nº 

10.637/2002 e 10.833/2003 para a apuração do PIS e da COFINS, como regra geral, 

sob o regime da não-cumulatividade, prevendo a “receita bruta” como base de cálculo 

dessas contribuições sociais.  

Contudo, com o advento da Lei nº 12.973/2014, que conferiu nova redação ao art. 1º 

e ao respectivo § 1º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, foi alterada a base de 

cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, bem como o conceito de receita bruta 

previsto no art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977, que passou a incluir os tributos 

incidentes sobre a própria receita bruta. 

Ocorre que, os tributos incidentes sobre a receita bruta não constituem verdadeira 

receita dos contribuintes, mas, sim, mero ingresso de valores que são repassados ao 

fisco federal e que não se incorporam ao seu patrimônio jurídico. 

Nasce desse entendimento a tese que vem defendida pelos contribuintes no 

Judiciário, da não inclusão do PIS e da COFINS, enquanto tributos incidentes sobre 

a receita bruta, em suas próprias bases de cálculo. O que está em jogo é o conceito 

de receita bruta ou de faturamento, únicas materialidades possíveis para a incidência 

das contribuições, nos termos da regra matriz prevista na CF/88. 

Como dito, o PIS e a COFINS não representam nem receita nem faturamento. No 

entanto, são incluídos em suas próprias bases de cálculo como se receita ou 

faturamento fossem. 

A tributação pelo PIS e pela COFINS sempre se pautou na efetiva entrada de receitas 

no patrimônio da empresa. Não se trata, porém, de qualquer entrada, que pode se 

referir tanto a recebimento de crédito já contabilizado, quanto à entrada temporária 

de recursos (pertencentes a terceiros), ou mesmo a receitas propriamente obtidas. 

Meros ingressos ou meras entradas não são considerados faturamento porque não 

integram definitivamente o patrimônio da pessoa jurídica, e é justamente este 

raciocínio que deve ser aplicado para as receitas, cujo conceito não se confunde e 

nem pode compreender o conjunto de todos os ingressos que venham a ocorrer no 

curso das atividades desempenhadas pela empresa ou entidade, sob pena de se 

tributar expressões pecuniárias não condizentes com os contornos constitucionais do 

PIS e da COFINS. 

A entrada patrimonial (ingresso) é gênero da qual a receita é espécie.  

O que está em jogo é o conceito de receita e faturamento, lembremos! Esses 

conceitos derivam do direito comercial e não podem ser utilizados de maneira distinta 

pelo direito tributário. Assim, a natureza de receita é condição para o reconhecimento 

e inclusão de valores na base de cálculo do PIS e da COFINS. Caso não haja a 

caracterização da entrada de valores a título de “receita”, deverão os mesmos 

ser excluídos da base de cálculo dessas contribuições sociais 
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Tratar o valor da própria contribuição ao PIS e da COFINS como se receita 

fossem, a fim de determinar a inclusão daquelas parcelas nas bases de cálculo 

dessas mesmas contribuições – por se tratar de tributo que circula pela 

contabilidade da pessoa jurídica e que, posteriormente, é repassado aos cofres 

federais – configura um exemplo de mero ingresso de caixa que não pertence ao 

contribuinte, ou seja, que não é incorporado ao seu patrimônio. Isto é, em se 

tratando de receita pública (pertencente à União), é necessário que o Judiciário se 

manifeste para reconhecer a necessidade de sua exclusão da base de cálculo do PIS 

e da COFINS. 

Incluir o valor das próprias contribuições na base de cálculo da contribuição ao PIS e 

da COFINS significaria entender que os contribuintes “faturam/auferem PIS e 

COFINS”, ideia que, por si só, se mostra completamente descabida. Se alguém fatura 

ou aufere PIS e COFINS, certamente esse alguém é o Estado e não o contribuinte. 

Importante dizer que não é possível a edição de lei, tal qual a de nº 12.973/2014, para 

legitimar essa pretensão arrecadatória da União sobre o valor das próprias 

contribuições. 

É dizer que tanto os recolhimentos da contribuição ao PIS e da COFINS feitos sob a 

égide da primitiva redação do art. 195, I, da Constituição Federal (isto é, antes da 

Emenda Constitucional nº 20/98), que determinava a incidência destas contribuições 

sobre o faturamento das empresas, quanto os recolhimentos posteriores à referida 

emenda, feitos sob a redação da alínea “b”, do inciso I, do art. 195, da CF/88, que 

determina incidência dessas contribuições sobre todas as receitas da empresa (e não 

apenas as resultantes do faturamento stricto sensu), não estão autorizados sobre 

ingressos que não constituam riqueza própria, leia-se receita ou faturamento, do 

contribuinte, sob pena de violação da matriz constitucional da contribuição ao PIS e 

da COFINS que permanece inalterada, não tendo sofrido qualquer alargamento. 

Mas não é só. Está em jogo também o sistema de precedentes fixado em 2015 com 

a edição do já não tão novo Código de Processo Civil e, com isso, da vinculatividade 

das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Isso porque, 

o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, definitivamente 

consolidou a tese jurídica de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para 

incidência do PIS e da COFINS”. 

Na ocasião, o Supremo decidiu, em caráter definitivo, pela inconstitucionalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a partir dessa mesma 

interpretação dos conceitos constitucionais de “faturamento” e “receita” previstos 

textualmente no artigo 195, I, b, da Constituição Federal, tendo sido assentado que 

os valores a título de ICMS não integram o conceito de faturamento e de receita, não 

podendo, portanto, comporem a base de cálculo das aludidas contribuições. 
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Ao assim proceder, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria, encerrando 

definitivamente o contencioso acerca do tema, que, a partir de então, deveria passar 

a ser abalizado por uma tese jurídica fixada em “repercussão geral”. 

Resta saber se o mesmo STF observará o entendimento por ele próprio firmado, 

reconhecendo-se que os contribuintes teriam o direito de excluir o valor do PIS e da 

COFINS da base de cálculo das próprias contribuições, por ser receita da União, e 

não do contribuinte, não podendo compor o faturamento – base de cálculo dessas 

contribuições. 

1. Artigo publicado anteriormente no JOTA. 
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Pauta 2022 do STF e rotina de modulação exigem cautela e 

proatividade 

 24 fevereiro 2022 

 Matheus Bueno 

Em primeiro lugar: cautela! Teses relevantes com julgamento agendado até 

junho 

Foi-se o tempo em que teses tributárias com repercussões valiosas a contribuintes e 

entes arrecadadores eram julgados exclusivamente em sessões do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF), com sustentações orais “ao vivo” e longas 

exposições de votos dos Ministros. Embora o chamado Plenário Virtual já fosse 

previsto antes da pandemia, com ela instaurada tornou-se regra o uso desse 

expediente para definição de veredictos bilionários em termos de impactos.  

Nesse novo normal do STF, os votos dos julgadores são alimentados no sistema 

durante a semana em que instaurada a sessão virtual, e os contribuintes seguem 

acompanhando dia a dia o placar, quase como que candidatos aguardando a lista de 

aprovados em exame vestibular. Ocasionalmente, um julgamento é interrompido a 

pedido de um dos Ministros para que seja retomado, com placar zerado, em sessões 

presenciais. 

Como toda mudança, a rotina virtual do tribunal não fica alheia a críticas. De fato, é 

algo desafiador encontrar o fio condutor do julgamento quando os Ministros deixam 

de ter a dinâmica construtiva de um debate (por vezes acalorado) entre suas opiniões, 

ali, face a face. Restam “apenas” os argumentos em seus votos escritos, cabendo às 

partes eventuais embargos para os esclarecimentos cabíveis. 

Por outro lado, o Plenário Virtual tem seus méritos reconhecidos. Além de não 

representar uma perda preocupante na qualidade dos julgamentos ali desenrolados, 

há um inegável ganho de produtividade. Em um país de tantas pluralidades, a 

morosidade do Judiciário é reconhecida por todos, inclusive o próprio. Difícil não 

elogiar, então, uma rotina que permita o desafogamento de temas há muito na fila de 

espera da corte. 

Por isso, talvez nunca tenhamos visto tantas teses tributárias sendo definidas pelo 

STF como nos anos de 2020 e 2021. A depender da pauta anunciada para o primeiro 

semestre deste ano, 2022 será mais um ano em que os tributaristas estarão bem 

ocupados apenas com a atualização dos julgamentos e compreensão de seus efeitos 

(vide resumo gráfico com os destaques). 

Aos contribuintes, verdadeiros afetados pelas decisões do Supremo, cabe atentar-se 

para os temas que constam dessa agenda. Nas datas em questão pode surgir a 

https://bueno.tax/noticias/2022/02/pauta-2022-do-stf-e-rotina-de-modulacao-exigem-cautela-e-proatividade/


84 

necessidade de uma provisão ser constituída, outra ser revisada, uma rotina ser 

revisitada. Quanto a eventuais ganhos, não basta aguardar. É necessário agir 

prontamente. 

Em segundo lugar: proatividade. A onipresente modulação impõe que ganhos 

potenciais sejam requeridos imediatamente, não quando já reconhecidos no 

STF 

Em relação aos contribuintes, existe um agravante que desaconselha uma postura 

passiva: tal qual vem crescendo o número de teses julgadas pelo STF em cada ano, 

é hoje muito mais frequente, quiçá onipresente, que a Corte se utilize da chamada 

modulação de efeitos para restringir os impactos de seus julgados. E isso 

normalmente é em desfavor das empresas. 

Em resumo, ainda quando uma tese tributária é julgada favoravelmente aos 

contribuintes, o STF vem utilizando a modulação para evitar danos maiores aos cofres 

públicos, impedindo que todos os afetados pudessem ingressar em juízo requerendo 

a aplicação do precedente em seu favor para recuperar os recolhimentos dos cinco 

anos anteriores à inicial da ação, tidos por inconstitucionais de acordo com o 

raciocínio da própria Justiça. 

Se no início a modulação era uma regra excepcional, ao menos nos temas tributários 

ela virou a regra. Supostamente buscando preservar a segurança jurídica, o STF usa 

e abusa do instituto. Tanto a ponto de seus maiores críticos fazerem uma ponderação 

relevante: seguindo a ferro e fogo a lógica usada pela Corte para aplicar a modulação, 

os julgados acabam incentivando aventuras dos entes arrecadadores. Afinal, se o 

mero efeito negativo nas contas públicas for suficiente para justificar a modulação e 

impedir a repetição do indébito geral, quanto maior for o erro cometido pelos Poderes 

Legislativo ou Executivo maior o impacto de sua reversão e, consequentemente, 

menor a chance da correção imposta pelo STF ter efeitos retroativos. Uma armadilha 

que apenas beneficia os maus administradores públicos. 

Infelizmente, o STF também foi sendo criativo no uso da modulação. Originalmente, 

ela era aplicada respeitando o direito dos contribuintes que já possuíam ação própria 

discutindo a mesma tese, desde que essa tese tivesse sido distribuída até a data de 

publicação do acórdão (algo que pode demorar alguns meses depois de finalizado o 

julgamento e tornado público o veredicto). Tentando frear a corrida ao judiciário 

daqueles que, cientes do julgamento da tese, ainda não possuíam medida própria, a 

modulação passou a usar como data de corte a de publicação da ata de julgamento, 

posterior a sessão, mas anterior ao acórdão propriamente dito. Por fim, a data em que 

o veredicto foi formado passou a ser o limite, mas, em casos excepcionais (por ora), 

já se permitiu que mesmo as ações em trâmite antes do julgamento fossem afetadas 

pelo julgamento do STF – ou seja, o contribuinte se antecipou e ingressou com ação 

própria, mas esta foi igualmente desprestigiada pelo tribunal (caso do ITCMD sobre 

ativos no exterior). Além de frear ao máximo as ações preexistentes (alterando a data 
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de corte para aplicação da modulação sobre estas), virou lugar comum o Supremo 

permitir que as inconstitucionalidades por ele mesmo desmascaradas sejam mantidas 

por mais algum tempo (como foi o caso do ICMS Difal, mantido por dez meses após 

o julgamento do tema). 

Mas não adianta lamentar. 

Conclusão: planejamento e ação 

Aos contribuintes cabe estarem cientes das novas regras do jogo e se preparem. Em 

termos práticos, vale então (a) observar o calendário de teses que serão julgadas e, 

(b) para aquelas que possuem potencial à empresa, buscar valer seu direito 

distribuindo o quanto antes a medida adequada, levando em consideração as 

variáveis sempre oportunas para isso (potencial de ganho com economias futuras e 

ressarcimentos vis a vis custos do processo e eventual risco de sucumbência, 

readequação de relações com fornecedores e clientes, etc). 

 

  

  



86 

Tribunais livram empresas no PAT de limitação na dedução 

de IR 

 24 fevereiro 2022 

 Fernanda Lains Higashino 

Em resumo, a discussão poderia ocorrer sob duas perspectivas: 

1. Declaração do direito da empresa de promover a dedução integral das 

despesas incorridas com o fornecimento de alimentação aos empregados, no 

âmbito do PAT, como custo e diretamente da base do IR (atualmente a 

redução da base do IR ocorre mediante a aplicação de sua alíquota sobre a 

despesa), aplicando-se exclusivamente o limitador de 4% sobre o total do 

imposto devido, incluindo-se o adicional de 10% do IRPJ (atualmente a 

dedução é autorizada sobre a parcela principal do IRPJ – 15% – e não do 

adicional de 10%). As ilegalidades referem-se à violação do princípio da 

legalidade e da hierarquia das normas, pois o executivo, via Decreto ou 

Instrução Normativa, extrapolou o seu poder regulamentar, haja vista que tais 

restrições não são previstas pela Lei nº 6321/76. 

2. Incidentalmente, a declaração do direito mencionado no item 1 acima está 

relacionada ao afastamento de outro limitador instituído pelo Executivo 

(Decreto nº 10.854/21) em inobservância aos limites da Lei nº 6321/76. De 

acordo com o novo limitador, a partir de jan/22, a dedução das despesas com 

o PAT está restrita às seguintes hipóteses: 

(i) despesas de custeio de alimentação no âmbito do PAT, até o limite de 1 (um) 

salário-mínimo por empregado, no caso de o empregado receber até 5 (cinco) 

salários-mínimos; 

(ii)despesas de custeio de alimentação no âmbito do PAT para todos os empregados, 

somente no caso de utilização de serviço próprio de refeições ou de distribuição de 

alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva. 

A matéria pode representar uma economia relevante para as empresas que devem 

pleitear judicialmente a garantia de seus direitos. 
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Ofício CVM opina sobre créditos judiciais tributários 

 25 fevereiro 2021 

 Matheus Bueno 

Buscando cumprir seu papel institucional, ocasionalmente a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) publica orientações de suas áreas técnicas para a elaboração das 

demonstrações contábeis das companhias sob sua autoridade. Em 29 de janeiro 

passado, após certo período sob audiência pública, foi divulgado o Ofício Circular n. 

01/2021, elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC) 

e pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), componentes da 

autarquia. 

O ofício é pertinente ao exercício social de 2020 e traz esclarecimentos inclusive 

sobre o inescapável tema COVID-19, mas está alicerçado em princípios que 

extrapolam aquele período ou esse episódio. Sem ousar exageros, podemos supor 

que as orientações mais impactantes podem estar ligadas ao item 7 da publicação: 

“créditos fiscais”. 

Risco: reconhecimento prematuro (ou excessivo) de créditos 

A CVM demonstra preocupação com o fato de muitas entidades estarem divulgando 

o reconhecimento de créditos decorrentes de vitórias em disputas tributárias, alguns 

de até bilhões de reais, quando a complexidade do tema jurídico e o conservadorismo 

que cerca a doutrina contábil podem indicar um risco em tal conduta. 

Ainda que inicial e expressamente reconheça sua incompetência técnica e legal para 

a interpretação tributária, a autoridade faz questão de ressaltar sua função de 

guardião da fidelidade das informações financeiras, e está apreensiva com a 

possibilidade de resultados estarem sendo indevidamente majorados por companhias 

que ignoram o potencial conflito com autoridades fazendárias quanto à interpretação 

de precedentes jurisprudenciais. 

Os conflitos poderiam se dar tanto no que se refere à efetiva existência do crédito 

propriamente dito (haver ou não haver o direito), quanto em sua extensão (há uma 

vitória, mas sua mensuração estaria indevidamente exagerada). Ainda que existente 

e líquido, mesmo o momento em que o ativo seria reconhecível gera debates. 

A verdade é que, não raro, advogados e consultores tributários tem sua remuneração 

atrelada ao sucesso financeiro do seu trabalho. O problema é que, em vez de tão 

somente alinhar os interesses da companhia com o de seus fornecedores, tal 

mecânica pode dar margem a algum otimismo exagerado na interpretação da 

definitividade de uma decisão ou na mensuração de seus efeitos. Mesmo 

internamente existem incentivos claros para que a administração da companhia 

https://bueno.tax/artigos/2021/02/reconhecimento-de-creditos-tributarios-obtidos-judicialmente-cvm-orienta-cautela/
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entregue resultados trimestrais cada vez melhores, o que é salutar apenas até certa 

dose. 

A autarquia dá nome aos bois: sua preocupação está focada em créditos tributários 

ligados a duas teses pertinentes às contribuições sociais PIS e COFINS, cujos 

julgamentos representaram vitórias relevantes dos contribuintes, mas podem ainda 

demandar algum grau de maturação para serem efetivas. 

Tese 1: conceito de insumos para fins de não cumulatividade (origem: STJ) 

A primeira tese tributária mencionada no ofício 01/21 se refere à discussão do 

conceito de insumo para fins de não cumulatividade das contribuições. Em resumo, a 

legislação permite que alguns contribuintes (numericamente, a menor parcela deles, 

mas justamente a de maior arrecadação) se apropriem de créditos dedutíveis do PIS 

e da COFINS devidos mensalmente. Tais créditos são calculados sobre os valores 

dos gastos com mercadorias e serviços utilizados como insumo na atividade do 

contribuinte, e a discussão está centrada justamente em conceituar o que deve 

entender por “insumo”. O fisco tem uma interpretação tradicionalmente restritiva, às 

vezes impondo uma proximidade a nível molecular entre o gasto e o produto ou 

serviço decorrente para autorizar o crédito (típico exemplo de matérias primas). Os 

contribuintes defendem uma leitura econômica, mais abrangente, que permitiria que 

custos indiretos e despesas gerais comerciais também gerassem créditos. 

Há 2 anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o tema em um precedente com 

efeitos vinculantes sobre os demais tribunais inferiores. Acontece que, embora o caso 

venha desde então sendo utilizado como parâmetro no tema, ele ainda abre muita 

brecha para interpretações e, portanto, para futuras disputas com o fisco. 

Tese 2: conceito de receita não contempla ICMS na venda (origem: STF) 

No ofício 01/21 a CVM também se manifesta sobre a chamada “tese do século”, que 

já fora objeto do Ofício Circular CVM/SNC/SEP 01/2020, de mesmo escopo, há um 

ano. A disputa ganhou esse apelido no mercado jurídico dado seu potencial de 

impacto. De acordo com a tese, o conceito de receita, base de cálculo de 

PIS/COFINS, não deve contemplar os valores que as empresas cobram de seus 

clientes a título de ICMS (o imposto estadual sobre circulação de mercadorias), pois 

este seria um valor que, cobrado dos clientes junto ao preço, ingressaria na 

vendedora provisoriamente, eis que esta meramente o repassa aos cofres públicos 

estaduais. 

O problema aqui é que, embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tenha 

dado ganho de causa aos contribuintes em março de 2017 (há praticamente quatro 

anos), ainda há alguns limites importantes a serem esclarecidos, pois a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs um recurso requerendo que a Corte 

esclareça se o ICMS a ser descontado da base de PIS/COFINS seria o destacado na 
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nota fiscal, ou o que é recolhido depois de abatidos créditos do mesmo imposto; a 

PGFN também requereu a chamada modulação de efeitos, para que o veredicto só 

seja aplicado para o futuro. 

A (justa) preocupação da CVM decorre da relevância dos créditos fruto de 

ambas as teses, sua complexidade e timing de realização 

O fato de ambos os temas abordados pela CVM se referirem a PIS/COFINS não é 

surpresa, pois estes são tributos federais onipresentes (cobrados de qualquer 

empresa, independentemente de seu setor, localização ou porte), constantes (sua 

base de cálculo é a receita mensal do contribuinte, sendo então devidos mesmo por 

quem registra prejuízo) e valiosos (suas alíquotas chegam facilmente a ultrapassar a 

margem do negócio e representam boa parte da arrecadação). Acima de tudo isso, 

temos uma regulamentação muito complexa, uma verdadeira usina de debates. 

Para piorar, via de regra existe um natural e considerável descompasso entre a 

assunção (consciente ou não) do risco e sua materialização: tratando-se de créditos 

ligados a PIS/COFINS, a maioria das empresas opta por se valer da chamada 

compensação, em que tais ativos são utilizados como moeda para quitar outros 

tributos federais vincendos, o que pode ocorrer por meses ou anos, até que exaurido 

aquele saldo credor. Contudo, a Receita Federal do Brasil tem até cinco anos para 

auditar cada compensação, de modo que sua eventual discordância com todo ou 

parte dos valores só geraria uma cobrança muito tempo depois. Ou seja, o 

reconhecimento agora nas demonstrações de 2020 de um suposto resultado positivo 

poderia ser desmascarado até 2025, podendo iniciar novo contencioso sobre a 

validade e extensão daquele ativo por mais tempo ainda. 

A consequente preocupação da CVM: otimistas quanto aos efeitos do precedente do 

STJ, companhias podem estar lançando créditos relevantes a título de insumos em 

seus balanços, imprudentemente ignorando que a análise de tal atributo é casuística 

e que a decisão precedente não é um cheque em branco para qualquer interpretação. 

Da mesma forma, e talvez com mais vigor, a autarquia se preocupa com a divulgação 

de números extraordinários decorrentes do julgado do STF, os quais podem estar 

simplesmente assumindo uma decisão ainda pendente como algo certo e irreversível. 

No pior dos cenários, confirmado que a administração do negócio agiu precocemente 

ou foi injustificadamente otimista no reconhecimento de um ativo posteriormente 

rechaçado pelas autoridades, a conduta indicaria uma informação enganosa ao 

mercado que materializar-se-ia inclusive em dividendos e remuneração a executivos 

sem lastro, pois decorrentes de resultados artificiais. 

Variáveis a considerar pelas companhias 

O ofício chega a soar ameaçador quando sugere que os afetados teriam uma 

oportunidade de voluntariamente revisitar e retificar informações já divulgadas sem 
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que haja a necessidade de interferência do órgão para imprimir a cautela necessária 

às demonstrações. Acreditamos, contudo, que não haverá dificuldade adicional para 

as companhias que diligentemente já aferiram a liquidez e certeza de seu direito 

quando da decisão pelo seu reconhecimento. 

A chave está em antecipar potenciais conflitos. Simples, mas não fácil. Talvez a 

primeira tarefa seja distinguir o risco de o crédito ser contestado pelo fisco do risco 

dessa contestação efetivamente ser mantida após análise administrativa ou judicial. 

Há um ambiente de combate quase que natural entre autoridades tributárias e 

contribuintes, mas não é a naturalidade desse litígio que importa, mas sim as chances 

de sucesso. 

Para estas, importa apenas a certeza do direito invocado, que, portanto, não pode 

depender de eventos ou atos de terceiros para a entidade controlar os benefícios 

econômicos a serem por ele originados. Essa segurança deve ser vislumbrada na 

existência do direito invocado e no seu correto dimensionamento e capacidade de 

aproveitamento (liquidez). 

Segurança dos créditos da tese sobre insumos na não cumulatividade 

No que toca à primeira tese, a CVM reconhece o casuísmo da aferição do que seriam 

insumos para fins de creditamento na não cumulatividade de PIS/COFINS. Afinal, 

como a mesma despesa pode ou não ser tida como essencial a depender da atividade 

do contribuinte envolvido, uma decisão judicial própria reconhecendo aquele caráter 

seria o ápice da segurança. Quando isso inexiste, o papel de assessores jurídicos é 

primordial para imprimir confiança ao crédito. Naturalmente, estes darão maior peso 

quando os créditos constarem de precedentes idênticos à situação enfrentada, ou 

mesmo soluções de consulta posteriores ao julgado do STJ. No extremo oposto, 

indicando postura algo arrojada, teríamos companhias que com base em mera 

interpretação interna, sem autorização ou precedentes judiciais administrativos, 

apropriaram-se de créditos com base na tese da essencialidade dos insumos. A CVM 

comanda que, especialmente se suportada apenas por tais pareceres, a companhia 

abra em nota explicativa os critérios adotados, permitindo aos usuários condições de 

avaliar a que grau de risco a administração da companhia decidiu se expor. 

Segurança dos créditos referentes à exclusão do ICMS da base 

No caso da tese quanto à exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, o alerta da 

CVM também reconhece a necessidade de se observar o caso concreto de cada 

companhia, mas parece ir além. Alertando para a existência de recurso pendente no 

precedente do STF, a autarquia indica que mesmo as companhias que obtiveram 

decisões definitivas (já transitadas em julgado em segunda instância) deveriam se 

assegurar da sua extensão, o que aparentemente não estaria ocorrendo, haja vista 

os tratamentos inconsistentes observados no mercado. 
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A pedra de toque é haver uma mensuração confiável, que, diferentemente da tese 

dos insumos, não pode ocorrer com base em precedentes, mas fundada apenas em 

ação própria, justamente porque o veredicto do leading case ainda há de ser 

finalizado pelo STF (no que concerne à possível modulação de efeitos e definição de 

“qual ICMS” seria excluído do conceito de receita). 

O que a CVM se preocupa expressamente é com situações em que tenha havido 

reconhecimento de crédito relevante com base em decisão judicial que, embora 

transitada em julgado, seria ilíquida. Embora ela reconheça que cabe aos 

administradores, suportados por seus assessores jurídicos, a tarefa de mensurar 

confiavelmente o direito, alerta para o risco de reversão futura, chamando a atenção, 

ainda, para a conduta algo agressiva do fisco e da procuradoria, que vêm negando 

compensações e mesmo executando dívidas fundados na interpretação oficial da 

tese, ainda não referendada pelo Judiciário, mesmo quando há trânsito em julgado a 

favor do contribuinte. 

Trocando em miúdos: a companhia possui decisão judicial transitada em julgado 

indicando expressamente que o ICMS a excluir é o destacado na nota fiscal? Uma 

resposta positiva indicaria exemplo típico de tranquilidade, no espectro mais 

conservador dos cenários possíveis. A nosso ver, variações desse cenário, ainda 

dentro dos limites aceitáveis da cautela que autorizaria o reconhecimento do ativo, 

seriam situações em que o pedido da petição inicial do processo e os fundamentos 

da decisão permitissem indicar aquela interpretação, ainda que o dispositivo (parte 

final da sentença transitada em julgado) não a contemple expressamente. 

E a companhia que possui trânsito em julgado, mas este não detalha qual ICMS 

excluir? Acreditamos que a parcela inconteste, relativa ao ICMS recolhido (tese da 

PGFN) deva ser reconhecido, ficando a diferença dependendo do leading case 

inacabado. Contribuintes sem trânsito em julgado não tem autorização para 

reconhecer qualquer ativo relativo ao indébito, por mais confiante que estejam na 

tese, dado o caráter limitado do julgamento do STF. Estes últimos, se ingressaram 

após o julgamento de março de 2017 podem vir a ser afetados pela modulação, 

inclusive, havendo mais este argumento a favor do conservadorismo no caso. 

Por último, veja-se: a possibilidade de futura ação rescisória com base numa eventual 

acolhida dos embargos fazendários, embora teoricamente seja também um risco, não 

deveria impedir o reconhecimento original do ativo para quem já possua trânsito em 

julgado. 

Conclusões 

Embora ambas as teses apresentadas pelos contribuintes tenham sido acolhidas pelo 

Judiciário, apenas sua ponderação individual para aplicação no caso a caso indicará 

a certeza e extensão do crédito decorrente a cada contribuinte. 



92 

Atuar como se o crédito fosse líquido e certo não reduz o risco deste vir a ser 

questionado. O fisco tem poderosas ferramentas e muito tempo para auditar a 

companhia e vir a exigir o que indevidamente aproveitado, com encargos financeiros 

consideráveis. A batalha jurídica em volta de uma compensação questionada pode 

ser inclusive mais penosa que a que deu origem ao crédito no primeiro lugar. 

Confirmado que houve o aproveitamento prematuro de um direito ainda incerto, o 

custo financeiro com encargos de mora e multas tributários é uma consequência 

natural, mas a CVM parece alertar que poderia interpretar a situação como um erro 

passível de outras sanções a administradores e auditores. 

Por outro lado, também não seria razoável simplesmente esconder-se em um suposto 

conservadorismo e deixar de aproveitar o crédito já líquido e certo. Assim como 

recolher tributo a maior que o devido, atrasar a liquidação de créditos fiscais prejudica 

financeiramente a companhia e em última escala fere sua competitividade, coloca 

credores em risco injustificado e afeta negativamente a rentabilidade de investidores, 

representando algo passível de ser tido como um pecado na administração do 

negócio. 
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Difal 2022: um caso perdido diante da imparcialidade dos 

Tribunais de Justiça? 

 28 março 2022 

 Fernanda Lains Higashino 

Direto ao Ponto: interessa ao contribuinte entender como pagar corretamente o Difal, 

a partir da nova sistemática de exigência do imposto instituído pela LC 190 e 

posteriores regulamentações estaduais (aqui), e como recuperar o que será pago 

indevidamente em 2022, haja vista a imoralidade e imparcialidade com que têm agido 

os Tribunais de Justiça ao revogar, com fundamento em convicções pessoais e 

argumentos econômicos, liminares que afastavam tal exigência com base em 

argumentos jurídicos. 

Recentemente foi noticiada a derrubada de centenas de liminares que suspendiam a 

cobrança imediata, nesse ano de 2022 ou, quando menos, nos seus três primeiros 

meses, do diferencial de alíquota (Difal) do ICMS. 

A discussão tributária sobre o Difal tem origem no julgamento do Tema 1.093 em 

repercussão geral pelo STF que decidiu que o diferencial do ICMS somente poderia 

ser cobrado pelos Estado após a edição de Lei Complementar (LC) que instituísse as 

matrizes para tanto, tal qual obriga a Constituição Federal (CF/88). 

No entanto, ao contrário do que se esperava, o Congresso Nacional demorou a sair 

em socorro dos Estados, editando a LC 190 somente em 20.12.2021. Não bastasse 

a falta do senso de urgência do Legislativo, o Executivo, em virtude das férias 

presidenciais, atrasou a sanção e publicação da Lei Complementar que veio a 

acontecer somente em 05 de janeiro de 2022. 

Cinco dias separam a possibilidade de os Estados cobrarem ou não o Difal em 2022. 

Isso porque a criação e a majoração de tributos devem atender aos princípios da 

anterioridade anual e nonagesimal, previstos constitucionalmente. 

Para sermos mais exatos, de acordo com o art. 150 da Constituição Federal, é 

assegurado ao contribuinte a “não-surpresa” no que se refere à majoração de tributo 

já existente ou à instituição de novo. Nesse sentido, a CF/88 fixa a regra de que só 

poderá ser exigido um determinado tributo no exercício seguinte ao de sua criação ou 

majoração e desde que transcorrido, pelo menos, 90 dias da data de sua publicação. 

A atual discussão JURÍDICA entre Fiscos estaduais e contribuintes gira em torno da 

natureza do Difal, se se trata de tributo novo, de tributo (pré-existente) majorado, ou 

nem um, nem outro, mas sim mera técnica de distribuição de recursos arrecadados 

(ICMS) quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados. A partir da 

definição da natureza do Difal, será possível apontar a necessidade, ou não, da 

https://bueno.tax/artigos/2022/03/difal-2022-um-caso-perdido-diante-da-imparcialidade-dos-tribunais-de-justica/
https://bueno.tax/artigos/2022/03/icms-difal-desrespeito-a-anterioridade-base-dupla-e-limitacao-de-creditos-criam-verdadeiro-monstro-tributario/


94 

observância das anterioridades anual e nonagesimal. Repito: essa é a discussão 

jurídica trazida ao Judiciário decorrente da edição da LC 190. 

O que vimos foi uma corrida dos contribuintes ao Judiciário e a obtenção de inúmeras 

liminares, em primeira instância. As liminares garantiam aos contribuintes o 

recolhimento do Difal somente a partir de 2023, sob diferentes argumentos que variam 

desde (i) o entendimento de que a LC 190, ao definir a forma de cálculo do ICMS nas 

operações interestaduais, equivaleria a aumento de tributo exigindo a observância 

das anteriores nonagesimal e anual; até (ii) o fato de alguns Estados, que editaram 

Lei para exigência do Difal ainda em 2022, terem inobservado a anualidade e a 

noventena para tal exigência, prazos esses que somente poderiam ser contados a 

partir da publicação da Lei Complementar. 

No entanto, e agora entramos no cerne desse artigo, essas centenas de liminares 

concedidas vêm sendo derrubadas pelos Tribunais de Justiça dos principais Estados 

brasileiros, sob um mesmo argumento que nos parecer fugir da tecnicidade e 

imparcialidade esperados de um Tribunal: o risco de lesão à economia dos 

Estados decorrente do efeito multiplicador das liminares. 

A imparcialidade do Juiz é pressuposto de validade do processo e, dada sua 

importância, consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo X: 

“Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 

audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre 

seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra 

ele.” 

Objetivando garantir essa imparcialidade, evitando-se o tratamento privilegiado de 

uma parte em detrimento da outra, é que devemos nos apresentar combativos contra 

o ativismo judiciário. Sobra ao contribuinte apenas a fé no Supremo Tribunal Federal 

e, para alcançá-lo, a contínua impetração de mandados de segurança e a interposição 

de custosos recursos. 

Colocarmo-nos contra o ativismo judiciário, significa buscar seja o juiz imparcial, que 

não tenha interesse no objeto do processo, nem queira favorecer uma das partes, 

proferindo, assim, uma sentença justa, dando razão àquela parte cujos atos 

encontram amparo no ordenamento jurídico vigente. Deve vencer aquele que tem 

razão perante a lei! 

Para que o juiz possa agir com tamanha isenção, exercendo o seu papel de fiel da 

balança, deve se manter ausente de qualquer vínculo com as partes ou com o objeto 

da lide. De acordo com o Código de Ética da Magistratura, artigo 8º, “o magistrado 

imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e 

fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das 
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partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, 

predisposição ou preconceito”. 

Não se espera que o magistrado seja neutro. Como ser humano terá sua 

compreensão do mundo, sua visão da realidade. No entanto, independentemente de 

suas convicções de toda sorte (econômicas, políticas, religiosas, sociais), o juiz deve 

se colocar imparcial, sob pena de corromper a jurisdição, atuando para o resultado 

que lhe convém ou que convém àquelas suas convicções. 

Juiz não é parceiro da União, dos Estados ou dos Municípios. O Judiciário não é 

instituição arrecadadora. O Judiciário não age para consertar os atrasos ou os erros 

do Legislativo e do Executivo. O Judiciário age para aplicar a lei, estando sujeito a 

ela. A sujeição à lei, além de ser pilar do Estado Democrático de Direito, é para o povo 

e também para todos os Poderes, inclusive para o Judiciário, cujos magistrados, 

portanto, não podem agir com arbítrio. 

O efeito multiplicador das liminares que obstavam a cobrança do Difal em 2022 foi 

tomado de empréstimo da seara econômica pelos Tribunais Estaduais porque 

sequer consta codificado pelo Direito. Por efeito multiplicador daquelas liminares 

entende-se a multiplicação de seus efeitos que passam atingir não apenas o bolso do 

particular, enquanto contribuinte, mas também as contas públicas estaduais e, a título 

de exemplo, todos os serviços públicos aos quais se faz frente com aquele caixa. 

No entanto, suprir uma eventual falta de caixa dos Estados ou reorganizar as contas 

estatais não é função do Judiciário! Não cabe aos Tribunais de Justiça remendar o 

atraso na edição da LC 190 por meio de decisões proferidas de acordo com as 

convicções político-econômicas dos magistrados, baseadas em argumentos de 

natureza econômica.  

Esperava-se do Judiciário decisões fundamentadas na análise imparcial do direito 

posto por ambas as partes. No entanto, as questões jurídicas trazidas à baila pelo 

contribuinte sequer restam analisadas, ao menos não pelos Tribunais de Justiça 

Estaduais, restando aos contribuintes aguardar o pronunciamento final do STF, 

desembolsando caixa ao longo de todo um ano para pagamento do Difal indevido 

para, então, depois de anos de batalha judicial, recuperar o indébito tributário. 

Ponto final: As decisões dos Tribunais de Justiça estão sugerindo que se encham os 

cofres públicos à luz da inconstitucionalidade do diferencial do ICMS exigido em 2022. 

Caem por terra os pilares da democracia, afinal não vence aquele que tem razão 

perante a lei, vence aquele que demonstra maior prejuízo financeiro ao magistrado 

que age, agora, como fiel da balança bancária e não mais da Justiça. Cabe ao 

contribuinte e, especialmente, aos seus advogados permanecerem combativos, 

impetrando mandados de segurança contra os atos ilegítimos de cobrança dos 

Estados (e, vejam, há prazo prescricional para tanto!) e levando os – infelizmente – 

necessários recursos ao Supremo Tribunal Federal, esperando que este Tribunal, 
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enquanto guardião da Constituição, faça, ao fim do dia, Justiça e autorize a 

recuperação de todo o Difal pago indevidamente durante esse ano de 2022. 
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ICMS-Difal: desrespeito a anterioridade, base dupla e 

limitação de créditos criam verdadeiro monstro tributário 

 28 março 2022 

 Matheus Bueno 

Direto a ponto: embora a imposição do chamado diferencial de alíquotas do ICMS 

(Difal) não seja novidade, julgamento de 2021 no Supremo Tribunal Federal revelou 

ser ele até então indevido. Publicada para solucionar os vícios desmascarados pelo 

tribunal, a recente Lei Complementar 190 provocou ainda mais desequilíbrio, eis que, 

para além da já amplamente noticiada impossibilidade de viger antes de 2023, a 

norma impôs a indevida “base dupla” e, não satisfeita, ainda limitou o aproveitamento 

de créditos, ferindo direitos constitucionalmente previstos em favor dos contribuintes. 

A origem (1988): ICMS-Difal como mecanismo de mera repartição de 

arrecadação 

Resumindo uma longa história: nossa Constituição Federal de 1988 (CF/88) criou o 

ICMS como espécie de tributo (imposto) sobre valor agregado (não cumulativo). Na 

prática, por onerar primordialmente operações de venda (“circulação”) de 

mercadorias, a mecânica prevista foi a do chamado “imposto contra imposto”. O 

vendedor apura e destaca em sua Nota Fiscal o ICMS devido, mas dele desconta o 

valor que seus fornecedores já recolheram (e por isso o destacaram em suas 

respectivas notas fiscais de fornecimento). 

Logo, o ICMS onera inescapavelmente o consumidor final (“contribuinte de fato”), eis 

que ele suporta o custo do imposto recolhido em cada elo a cadeia de circulação 

(“contribuintes de direito”). Destaca-se ser assim característica intrínseca do ICMS a 

não cumulatividade, o direito de desconto de créditos. 

Como a CF/88 previu que o ICMS é de competência dos Estados, muitas outras 

regras precisaram ser definidas, como alíquotas internas (maiores, aplicáveis a 

vendas dentro da mesma unidade federada) e interestaduais (menores, para 

operações entre UFs diferentes) e o Difal.  

O Difal não é um imposto novo. Nada mais é do que uma técnica de compartilhamento 

da arrecadação. Trata-se sempre do bom e velho ICMS, tendo a CF/88 apenas 

indicado que, em uma venda entre o fornecedor de um Estado para um consumidor 

final de outro, aplicar-se-ia a alíquota interna, sendo assim o imposto todo destinado 

(pelo fornecedor) ao Estado de origem. Contudo, acaso o comprador que atua como 

consumidor final na operação fosse também contribuinte do ICMS (hipótese típica de 

empresas que adquirem ativos e bens de uso e consumo, para seu próprio negócio, 

sem intenção de revende-los), aí entraria em cena o Difal: o fornecedor recolheria ao 

seu Estado (de origem) o ICMS de acordo com a alíquota interestadual (menor), e o 

https://bueno.tax/artigos/2022/03/icms-difal-desrespeito-a-anterioridade-base-dupla-e-limitacao-de-creditos-criam-verdadeiro-monstro-tributario/
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destinatário recolheria a seu respectivo Estado (o de destino) a diferença de alíquotas 

(daí o nome, Difal) entre a interna (destino) e a interestadual (origem). 

Ou seja, mesmo que de um Estado a outro, vendas a consumidores finais não 

contribuintes do imposto (essencialmente pessoas físicas e negócios que não se 

dediquem ao comércio) gerariam arrecadação de ICMS apenas na origem. 

A evolução (2015): ICMS-Difal nas vendas não presenciais (ecommerce) 

Se quando da promulgação da CF/88 o comércio era uma atividade praticamente 

local, eis que consumidores raramente deixavam de comprar mercadorias em seu 

próprio Estado, vinte anos depois tornaram-se relativamente comuns as vendas 

online, em que consumidores de todo país deixavam de ir fisicamente até o comércio 

de sua própria cidade e contentam-se em aguardar uma entrega, via de regra tendo 

como remetente centrais de distribuição pertencentes a grupos dedicados ao 

comércio digital. 

O Difal tradicional implicava uma significativa perda de arrecadação aos Estados dos 

consumidores, porque aquelas centrais de distribuição e fornecedores estavam 

concentrados em outras localidades, com facilidades logísticas, talvez algum 

incentivo fiscal, mas não raro em Estados distintos da população consumidora. 

O Congresso atendeu as demandas da maioria dos Estados e promulgou a Emenda 

Constitucional (EC) 87 em 2015, basicamente replicando para essas compras não 

presenciais a regra de distribuição de arrecadação entre origem e destino que já havia 

no Difal tradicional. 

Agora, em vendas a consumidor final, mesmo que este não fosse contribuinte do 

ICMS, aplicar-se-ia a alíquota interestadual em favor do Estado de origem e o 

diferencial entre a alíquota interna do destino. Mas, justamente por não ser o 

destinatário dos bens contribuinte do imposto, o Estado de destino cobrava do próprio 

remetente o respectivo Difal. 

A revelação (2021): STF reconhece ser impossível cobrar ICMS-Difal sem prévia 

Lei Complementar, o que afeta tanto o Difal ecommerce como o Difal tradicional 

Alguns players do mercado ecommerce questionaram no Judiciário o novo Difal 

instituído pela EC 87, tendo basicamente alegado que, a despeito de os Estados já 

cobrarem o Difal com base em Convênio CONFAZ (normativo expedido pelo órgão 

composto pelos Secretários da Fazenda das 27 Unidades Federadas), a regra só 

poderia valer a partir de sua devida regulamentação por lei complementar, eis que 

este seria um dos temas submetidas à reserva de lei complementar, a teor dos arts. 

155, §2º, XII e 146, III, “a”, da própria CF/88. 

Em 2021, o STF acabou acolhendo a alegação dos contribuintes. Como tal veredicto 

imporia aos Estados de destino dos bens uma relevante perda de arrecadação, a 
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corte houve por bem aplicar a chamada modulação e determinar que a cobrança 

poderia permanecer até o fim de 2021. 

Contudo, a despeito de o STF estar julgando ações e recursos que tratavam do Difal 

nascido em 2015 (ecommerce), os fundamentos de sua decisão valem igualmente 

para que se reconheça que o Difal tradicional, cobrado desde 1988 nas vendas 

interestaduais a consumidores finais contribuintes do ICMS é igualmente indevido, eis 

que igualmente nunca houve lei complementar alguma a regular o tema (apenas 

Convênios CONFAZ). 

Os Estados se viram então em uma verdadeira cilada e precisavam correr contra o 

tempo: se o Congresso não aprovasse uma lei complementar regulando o tema, a 

cobrança do Difal deveria cessar em 31.12.2021, prazo dado pelo STF. 

O monstro: LC 190 atropela a anterioridade, normaliza o abuso da base dupla e 

ainda limita os créditos da constitucionalmente prevista não cumulatividade 

O Congresso logrou aprovar a lei complementar 190 (LC 190) no apagar das luzes 

de 2021, mas, como veremos adiante, o que era para ser o capítulo final do tema 

trouxe ainda mais discussões, a começar pelo próprio prazo de vigência da nova 

norma. 

1. Anterioridade: famosa celeuma do início de 2022 

Sabendo que o STF, mesmo julgando inconstitucional a exigência de Difal sem prévia 

lei complementar, dera uma colher de chá aos Estados e permitira que a arrecadação 

seguisse incólume até o apagar das luzes de 2021, o Congresso Nacional 

providenciou a então inédita norma estipulando as regras gerais para que o imposto 

pudesse voltar a ser exigido. Ciente de que isso estava ocorrendo apenas no último 

trimestre do ano, os legisladores houveram por bem expressamente preverem no 

respectivo projeto de lei que sua eficácia só se daria após atendida a anterioridade 

nonagesimal, que junto com a anterioridade anual são princípios constitucionais 

limitadores do poder de tributar, coletivamente chamados de princípio da não 

surpresa. 

Ocorre que, conforme já resumidamente apresentado em nosso artigo de janeiro 

(link), embora a LC 190 tenha sido aprovada pelo Congresso ainda em dezembro, a 

devida sanção presidencial, necessária para o efetivo nascimento da norma como 

válida e imponível, ocorreu apenas nos primeiros dias de 2022. 

Na prática, isso significa que os Estados teriam perdido o poder de arrecadar o Difal, 

seja o tradicional, seja o do ecommerce, por todo 2022, e os contribuintes só deveriam 

voltar a recolher o tributo a partir de janeiro de 2023. 

O tema impõe cautela aos interessados, pois uma vez se tratar o ICMS de tributo 

indireto, que via de regra repercute no preço, o eventual indébito demanda negativa 

https://bueno.tax/noticias/2022/01/icms-difal-oportunidade-de-economia-relevante-para-vendas-e-compras-interestaduais/


100 

quanto a essa repercussão, ou autorização dos contribuintes de fato, ou assunção de 

riscos, valendo mais para o caso dos adquirentes sujeitos ao Difal tradicional 

(detalhes no nosso artigo já mencionado – link) 

Mas não foi apenas o princípio da anterioridade o violado pela LC 190. 

2. Base dupla: mesma mercadoria, mesmo preço, ICMS diferente a 

depender da condição do adquirente (!) 

Convenientemente, os Estados conseguiram convencer o Congresso a inserir na LC 

190 regra que até então vinha sendo aplicada por parte deles: a imposição de “base 

dupla” no Difal. 

Ao adicionar o parágrafo 6º ao artigo 13 da Lei Complementar 87 (“Lei Kandir”, 

tradicionalmente a LC que regulamenta o ICMS), a LC 190 impôs que, apenas nas 

vendas interestaduais a consumidores finais contribuintes do imposto (ou seja, 

apenas para o Difal tradicional, não para o Difal ecommerce), a base de cálculo do 

imposto devido ao Estado de destino seja diferente daquele devido ao Estado de 

origem. 

Traduzindo ao mundo real: a mesma mercadoria pode ser vendida pelo mesmo 

fornecedor e pelo mesmo preço a contribuintes localizados no mesmo Estado, mas o 

ICMS devido pode ser mais caro se houver Difal tradicional envolvido. 

Vamos a um exemplo prático, começando pelo Difal não afetado pela base dupla 

(Difal ecommerce): 

Agora, imaginemos que o mesmo fornecedor aliena a mesma mercadoria para o 

mesmo Estado, mas desta vez a um comprador que é contribuinte do imposto e, por 

isso, sujeito ao Difal tradicional: 

Como se percebe, a imposição de uma base dupla faz com que o ICMS Difal devido 

ao Estado de destino pelo comprador (consumidor final contribuinte do imposto) seja 

sensivelmente superior ao valor da transação utilizado como base pelo fornecedor no 

Estado de origem.  

Para além da incoerência lógica de se imporem bases e custos distintos para os 

mesmos produtos, vendidos pelo mesmo preço entre localidades idênticas, apenas 

por conta da qualificação do comprador como contribuinte do imposto, a base dupla 

representa verdadeira inconstitucionalidade. 

Afinal, em nenhum local a constituição deu ao Difal tratamento diverso com base em 

tais parâmetros. Isso não ocorreu em nenhuma das hipóteses, nem no Difal 

tradicional, nem no mais novo (Difal ecommerce), e nem o poderia ter sido, eis que 

trata-se de uma única circulação de mercadorias. 

https://bueno.tax/noticias/2022/01/icms-difal-oportunidade-de-economia-relevante-para-vendas-e-compras-interestaduais/
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O Difal não pode se transformar em um monstro e visto como algo além do que 

meramente é: o bom e velho ICMS, sendo republicamente repartido entre os entes 

federados envolvidos na cadeia comercial. A LC 190 trouxe verdadeira excentricidade 

que merece ser atacada e expurgada do ordenamento. 

Infelizmente, não é só. 

3. Impossibilidade do uso de créditos de etapas anteriores no Difal 

Não bastassem as desventuras já avaliadas, há um terceiro item muito criticável na 

LC 190 e que, talvez pela magnitude daquelas primeiras, ainda pouco aventado: o 

novo artigo 20-A inserido pela norma na Lei Kandir impõe que, especificamente ao 

Difal ecommerce (vendas a consumidores finais não contribuintes), “o crédito relativo 

às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito 

correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem”. 

Trocando em miúdos: ainda que o varejista online possua excesso de créditos de 

ICMS (decorrentes de suas aquisições de mercadorias para revenda e ativos, por 

exemplo), estes seriam passíveis de reduzir apenas o ICMS devido ao Estado de 

origem pela alíquota interestadual, de modo que o Difal apurado perante o Estado de 

destino deveria sempre ser integralmente recolhido com caixa. 

Seria em tese possível (e na prática, algo recorrente) que o fornecedor se visse 

despendendo caixa para honrar com recolhimentos de ICMS no destino, ao mesmo 

tempo em que sua posição é de saldo credor acumulado na origem. 

Esse cenário é insólito, especialmente porque distante da realidade de ser o Difal 

mera técnica de distribuição da arrecadação de um só tributo: o ICMS, em cuja 

essência está a não cumulatividade e por isso o dever dos Estados de aceitarem os 

créditos atrelados a cadeia comercial. 

A se permitir tal afronta, estar-se-á penalizando as operações interestaduais, quase 

como que as desprestigiando e encarecendo em relação a operações internas e 

mesmo importações, ignorando-se que as diferentes transações não podem ser 

tomadas isoladamente, como se não fossem etapas de uma mesma cadeia, cadeia 

essa eleita constitucionalmente como mecanismo de arrecadação dos Estado, via 

tributação por valor agregado. 

Direto a ponto: Publicada para solucionar uma verdadeira lacuna apontada pelo 

STF, a LC 190 acabou por incorrer em três grandes vícios. Os contribuintes possuem 

fundamentos constitucionais para defender que (i) não existe Difal, seja o tradicional, 

seja o do ecommerce, exigível antes de 2023; (ii) não se pode admitir o uso de “base 

dupla” no Difal tradicional; e (iii) é impossível limitar-se, como ocorreu no Difal 

ecommerce, o aproveitamento de créditos da cadeia apenas ao ICMS devido na 

origem (alíquota interestadual).  
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QUEM É BUENO TAX? 

 

 

Nosso escritório é reconhecido entre os melhores do Brasil por diversas instituições 

internacionais que conduzem anualmente pesquisa de mercado, sendo ouvidos os 

clientes, profissionais e mesmo concorrentes na área tributária. 

  

Alguns depoimentos colhidos sobre nossos serviços: 

  

“... é excelente poder ter um assessor como você, que domina a Lei consegue dar a 

visão jurídica teórica, e, ao mesmo tempo, o entendimento de quem julga e o alertar 

ao risco prático.” 

  

“...Matheus Bueno de Oliveira is ‘a competent and reliable lawyer’.” 

  

“…Tive o prazer de trabalhar com a Dra. Fernanda, profissional extremamente 

preparada, que possui a facilidade de entender a necessidade do cliente e apresentar 

soluções adequadas e bem embasadas, independentemente da complexidade do 

tema.” 

  

“Extremely competent professionals, with service above what is expected in the 

market.” 

  

‘I believe that the technically efficient treatment, combined with the promptness of the 

service, makes the firm different.’ 

  

‘Matheus Bueno conveys a lot of confidence and tranquility in attending to queries in 

the tax area.’ 

  

‘Very efficient and up-to-date tax consultancy services. The office is qualified even for 

highly complex services.’ 
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