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Após o julgamento da ADI 5.469, o STF concluiu 
pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL 
de ICMS nos termos do Convênio nº 93/2015 ao 
reconhecer que seria necessária a edição de Lei 
Complementar para regular o tema. A decisão 
teve os seus efeitos modulados para manter a 
cobrança do DIFAL baseada no Convênio ICMS 
nº 93/2015 até o final de 2021, sendo necessária 
a edição de Lei Complementar para regular essa 
cobrança a partir de 2022.

Para que a referida cobrança fosse vigente a 
partir do dia 1º de janeiro de 2022, no entanto, 
deveriam os legisladores sancionarem a nova 
Lei Complementar até o início de outubro de 
2021, de forma a atender aos princípios da ante-
rioridade anual e nonagesimal.

Contudo, por má condução da agenda legisla-
tiva, a Lei Complementar nº 190/2022 apenas 
foi sancionada pelo Presidente da República 
em 5 de janeiro de 2022, o que levou estados e 
contribuintes a travarem uma enorme discussão 
sobre o momento correto da cobrança. 

De um lado, os contribuintes argumentam 
que a cobrança a partir da publicação da Lei 
Complementar desrespeita diretamente o art. 
150, III, alíneas “b” e “c”. Isso porque o referido 
dispositivo veda a cobrança de tributos (i) no 
mesmo exercício financeiro em que tenha sido 
publicada a lei que os instituiu ou majorou ou (ii) 

antes de decorridos 90 dias da publicação. 

Os estados, por sua vez, adotaram o argumento 
de que não há motivos legais para interrupção 
da cobrança, uma vez que inexiste instituição ou 
aumento de tributo e que a Lei Complementar 
apenas regulamenta sistemática aplicada há 
anos.

Diante dessa controvérsia, foram ajuizadas 
inúmeras ações para questionar a constitucio-
nalidade das normas estaduais que exigiam a 
cobrança de DIFAL antes do decurso do prazo 
da anterioridade anual e nonagesimal.

Com a explosão de ações requerendo a apli-
cação da anterioridade anual ou nonagesimal, 
os Tribunais de Justiça Estaduais atuaram pela 
derrubada em massa de liminares, sendo que 
boa parte dessas decisões se fundamentou em 
argumentos consequencialistas, no sentido de 
que a cobrança apenas a partir de 2023 poderia 
causar impacto orçamentário e prejuízo na pres-
tação de serviços públicos. 

Conforme levantamento realizado pelo Jota1, 
96% das decisões de 2ª instância têm sido 
desfavoráveis aos contribuintes em processos 
que discutem o momento de cobrança do Difal-

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributa-
rio/contribuintes-perderam-96-das-mais-de-500-aco-
es-para-adiar-cobranca-do-difal-12042022
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https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/contribuintes-perderam-96-das-mais-de-500-acoes-para-adiar-cobranca-do-difal-12042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/contribuintes-perderam-96-das-mais-de-500-acoes-para-adiar-cobranca-do-difal-12042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/contribuintes-perderam-96-das-mais-de-500-acoes-para-adiar-cobranca-do-difal-12042022
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ICMS. Até o dia 1º de abril, foram encontrados 23 
entendimentos favoráveis ao contribuinte, tendo 
12 empresas obtido o direito à anualidade e 6 
empresas garantido a observância da noventena. 

Apesar da resistência dos Estados e do enten-
dimento desfavorável dos Tribunais de Justiça, 
tanto a AGU quanto o Procurador-Geral da 
República, Augusto Aras, enviaram Pareceres ao 
STF para opinar que a cobrança do Difal-ICMS 
deve respeitar o princípio da anterioridade anual, 
com o início da cobrança a partir de 2023. De 
toda forma, o assunto será julgado pelo STF por 
meio das ADIs 7066, 7070, 7075 e 7078, ocasião 
em que se espera que o Supremo Tribunal ana-
lise não apenas a existência de impacto orça-
mentário, como fizeram os Tribunais de Justiça, 
mas também o mérito da discussão.

Ainda sobre o tema, importante destacar que no 
dia 1º de abril de 2022 o estado de São Paulo pu-
blicou a Portaria SRE nº 21/2022 dispondo sobre 
as obrigações acessórias a serem atendidas 
relativas ao recolhimento da DIFAL nas opera-
ções e prestações destinadas ao consumidor 
final não contribuinte do ICMS localizado neste 
estado. 

Para regular as obrigações acessórias a serem 
atendidas, foi editada a referida Portaria, que 
detalha as seguintes regras:

I – O contribuinte de outra unidade 
federada que não estiver inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS 
de São Paulo e realizar operações 
ou prestações destinadas a não 
contribuinte do imposto localizado 
neste estado terá os seus débitos 
fiscais constituídos por meio da 
emissão dos documentos fiscais 
correspondentes;

II - Por meio do acesso ao Portal da 
DIFAL, o contribuinte de outra uni-
dade federada que não estiver ins-
crito no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS de São Paulo poderá 
efetuar a consolidação mensal do 

imposto devido ao estado de São Paulo, 
considerando o montante destacado nos 
campos “Valor ICMS Interestadual UF 
Destino” ou “Valor ICMS FECOEP UF destino” 
das Notas Fiscais Eletrônicas - NFes relativas 
às operações e prestações mencionadas no 
artigo 1°;

III – Os débitos fiscais poderão ser reco-
lhidos até o dia 15 do mês subsequente ao 
da emissão dos documentos fiscais;

IV – O recolhimento dos débitos fiscais 
deverá ser efetuado por meio de documento 
de arrecadação emitido na Conta Fiscal do 
ICMS Declarado - CFICMS do Posto Fiscal 
Eletrônico – PFE;

V – Os débitos fiscais poderão ser parce-
lados nos termos da Resolução Conjunta 
SFP/PGE 02/21;

VI - Eventuais créditos referentes a devo-
lução de mercadoria ou bem ou de imposto 
indevidamente pago em razão de destaque 
a maior em documento fiscal deverão ser 
solicitados pelo contribuinte, ficando condi-
cionados à autorização do fisco. 
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1. Resoluções GECEX nº 322/2022 
e nº 323/2022. Redução para 
0% de alíquotas do II até 2025

Publicadas em 06.04.2022 as Resoluções 
GACEX nº 322/22 e 323/22 reduzindo para 0% as 
alíquotas do Imposto de Importação incidentes 
sobre os bens de capital e de informática, res-
pectivamente, até 31/12/2025.

2. Decreto nº 11.047/22. Alteração 
da TIPI 

Disponibilizada Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (TIPI) confir-
mando a redução de 25% da alíquota do imposto 
para a maioria dos produtos a partir de 1º maio 
de 2022.

3. Portaria RFB nº 165/2022. 
Instituição do Programa Rota 
Brasil

Instituído o Programa Brasileiro de 
Rastreabilidade Fiscal (Rota Brasil) a ser 
adotado por estabelecimentos fabricantes e 
importadores de (i) cigarros classificados na 

posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) e 
(ii) cervejas e chopes especiais. 

O objetivo é que seja possível, por meio de sis-
temas integrados, a identificação da origem de 
produtos e o seu acompanhamento na cadeia 
produtiva, além de reprimir a importação e pro-
dução ilegais e comercialização de contrafações. 

Além disso, o art. 5º da Portaria prevê a possibi-
lidade de que sejam estabelecidos mecanismos 
de simplificação para o cumprimento de obriga-
ções acessórias e de facilitação de sua adesão 
aos programas de conformidade cooperativa 
fiscal desenvolvidos no âmbito da RFB.

4. Benefícios advindos do 
Programa de Reescalonamento 
do Pagamento de Débitos no 
âmbito do Simples Nacional

Foi editada a Instrução Normativa nº 
2078/2022 para regulamentar o Programa de 
Reescalonamento do Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacional (Relp). 

NOVIDADES LEGISLATIVAS

UNIÃO
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1. Instituição do Código de Defesa 
do Empreendedor

Sancionado pelo Governo do Estado o Código 
de Defesa do Empreendedor, cujo intuito é o de 
propor medidas de proteção à livre iniciativa e ao 
exercício da atividade econômica.

Dentre as diretrizes delineadas, destacamos: (i) 
agilidade nos processos de registro e extinção 
de empresas, (ii) transparência e acessibilidade 
no compartilhamento de informações, (iii) 
diminuição do custo operacional dos empreen-
dedores no que tange ao sistema tributário; e 
(iv) obrigatoriedade da administração pública 
estadual de criação de um sistema integrado 
em plataforma digital para fixação de alvarás e 
recolhimento de documentos necessários para 
os procedimentos relacionados à regularização 
de uma empresa.

Além disso, o art. 5º da referida legislação 
dispõe sobre os direitos dos empreendedores, 
como, por exemplo, de “gozar de presunção 
de boa-fé nos atos praticados no exercício da 
atividade econômica, para os quais as dúvidas 
de legislação cabível serão resolvidas de forma 
a preservar a autonomia da vontade, exceto se 
houver disposição legal expressa em sentido 
contrário”. 

Outros importantes direitos abordados no texto 
legal são os seguintes: atuação do estado como 
facilitador da atividade econômica; liberdade 
para exercer atividade lícita, desde que respei-
tadas as normas ambientais, normas atinentes 
ao direito de vizinhança, legislação trabalhista, 
restrições advindas de obrigações de direito 
privado; liberdade para definição de preços 
de produtos e serviços e desenvolvimento de 
atividade de baixo risco sem necessidade de 
quaisquer atos públicos de liberação de ativi-
dade econômica.

A legislação também autoriza a criação do 

programa de ambiente regulatório experimental, 
o “Sandbox Regulatório”, em que as pessoas 
jurídicas participantes poderão receber autori-
zação temporária dos órgãos ou das entidades 
competentes para desenvolver modelos de 
negócios inovadores e testar técnicas e tecnolo-
gias experimentais, mediante o cumprimento de 
critérios e de limites previamente estabelecidos 
pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de 
procedimento facilitado.

SÃO PAULO
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1. STF reconhece constituciona-
lidade de norma que combate 
planejamentos tributários 
abusivos

Finalizado o julgamento da ADI nº 2446 que 
reconheceu a constitucionalidade do parágrafo 
único do art. 116, CTN (“A autoridade administra-
tiva poderá desconsiderar atos ou negócios jurí-
dicos praticados com a finalidade de dissimular 
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a na-
tureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.”).

Prevaleceu, por maioria, o voto da Ministra 
Relatora Carmén Lúcia, no sentido de que é 
constitucional o referido dispositivo para que o 
fisco possa combater planejamentos tributários 
realizados com abuso de forma ou de direito e 
estruturas que ocultem a ocorrência de fatos 
geradores. 

Restaram vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski e Alexandre de Moraes, que enten-
deram pela inconstitucionalidade do dispositivo 
sob a fundamentação de que atos e negócios 
jurídicos só podem ser anulados pelo Poder 
Judiciário. 

2. ARE 1.357.421. Reconhecida a 
Repercussão Geral sobre qual 
estado é competente para re-
cebimento do IPVA devido por 
empresa locadora de veículos

STF decidirá qual estado é competente para 
a cobrança de IPVA das empresas locadoras 
de veículos: nos estados de circulação dos 
veículos ou do estado de registro dos veículos. 
O Ministro Relator André Mendonça determinou 
a suspensão nacional de todos os processos 
sobre a matéria.

3. RE 651.703. Decisão não se 
aplica ao seguro saúde

Os Ministros do STF acolheram embargos de 
declaração para esclarecer que a decisão ante-
riormente proferida, para afirmar que atividades 
realizadas por operadoras de planos de saúde 
estão sujeitas à incidência do ISS, não se aplica 
aos seguros de saúde.

4. RE 1.348.288. Reconhecimento 
de repercussão geral sobre a 
incidência de ISS sobre cessão 
de marca

Os Ministros do STF, por maioria, reconheceram 

POR DENTRO 
DOS TRIBUNAIS

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
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a existência de repercussão geral do Recurso 
Extraordinário interposto pelo município de São 
Paulo em face de decisão que concluiu pela não 
incidência do ISS sobre o contrato de cessão de 
marca.

5. ADC 49. Não incidência de 
ICMS na transferência entre 
estabelecimentos do mesmo 
contribuinte. Desistência do 
pedido de destaque

O Ministro Gilmar Mendes desistiu do pedido 
de destaque no julgamento dos embargos de 
declaração opostos na ADC 49, os quais foram 
opostos em face de decisão que reconheceu 
a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS 
na transferência de mercadoria entre estabele-
cimentos do mesmo contribuinte. O pedido de 
destaque ocorreu após a formação de placar du-
rante a apreciação dos embargos, que impedia a 
modulação de efeitos, veja-se:

I – Ministro Edson Fachin: Propôs que 
a decisão surtisse efeitos a partir do 
“próximo exercício financeiro”, à época, 
o de 2022. O Ministro foi acompanhado 
pelos Ministros Carmén Lúcia e Ricardo 
Lewandowski;

II – Ministro Dias Toffoli: Propôs que os 
efeitos de decisão tivessem eficácia após 
o prazo de 18 meses contados a partir da 
publicação da ata de julgamento dos em-
bargos de declaração. Posicionamento 
acompanhado pelos Ministros Alexandre 
de Moraes e Luiz Fux;

III – Ministro Luís Roberto Barroso: 
Propôs que os estados regulamentassem 
a transferência de créditos de ICMS entre 
estabelecimentos de mesmo titular loca-
lizados em estados diferentes até o fim 
de 2021 e, na falta de regulamentação, 
que fosse garantido aos contribuintes o 
direito à transferência a partir de 2022.

Diante da desistência do pedido de destaque, 
o julgamento dos embargos de declaração não 

será reiniciado, e deve continuar de onde parou. 
Dessa forma, se nenhum Ministro mudar o voto 
já proferido, não haverá modulação de efeitos. 

6. Recomeço do julgamento sobre 
alíquotas do Reintegra

O Tema estava em discussão no Plenário Virtual 
com previsão para ser encerrado em 20.04.2022, 
quando o Ministro Luiz Fux pediu vista dos autos. 
O julgamento deverá ser reiniciado em sessão 
presencial. 

Até o pedido de destaque de Fux, prevalecia o en-
tendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, 
pela validade das normas questionadas pelos 
contribuintes. Segundo o ministro, a própria Lei 
13.043/2014, ao instituir o Reintegra, estabe-
leceu o limite de liberdade do Poder Executivo 
em relação aos percentuais a serem usados 
(entre 0,1% e 3%).

7. Possibilidade de afastar co-
brança de PIS/COFINS sobre 
valores referentes à taxa SELIC 
em repetição de indébito

Conforme levantamento do Jota2, após o STF ter 
concluído pela não incidência do IRPJ e da CSLL 
sobre a atualização pela SELIC, diversos contri-
buintes recorreram ao judiciário para requerer 
o reconhecimento de PIS/COFINS sobre essa 
parcela. 

De acordo com esse estudo, no TRF-4, de 14 
decisões apenas 2 são favoráveis. No TRF-5, de 
16 decisões, metade é favorável ao contribuinte. 
As decisões desfavoráveis, de uma forma geral, 
partem da premissa de que as Leis discipli-
nadoras da cobrança do PIS e da COFINS no 
regime não cumulativo fazem uma espécie de 
alargamento da base de cálculo das contribui-
ções, definindo que as contribuições incidem 
sobre o total das receitas. 

2 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributa-
rio/decisao-no-stf-gera-corrida-por-exclusao-da-selic-
-do-pis-cofins-26042022

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/decisao-no-stf-gera-corrida-por-exclusao-da-selic-do-pis-cofins-26042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/decisao-no-stf-gera-corrida-por-exclusao-da-selic-do-pis-cofins-26042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/decisao-no-stf-gera-corrida-por-exclusao-da-selic-do-pis-cofins-26042022
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8. Inclusão dos Temas 881 e 885 
em Plenário Virtual

No último dia 27.04.2022, os Recursos 
Extraordinários nº 949.297 e 955.227 foram in-
cluídos em pauta de julgamento virtual prevista 
para ocorrer entre os dias 6 e 13 de maio. Os 
recursos discutem os limites da coisa julgada, 
ou seja, se decisão definitiva favorável ao 
contribuinte pode ser afetada por mudança de 
jurisprudência ou se, para tanto, é necessário o 
ajuizamento de ação rescisória. 

9. STF assegura que honorários 
sucumbenciais sejam estipu-
lados em conformidade com o 
CPC

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do 
ARE nº 1.367.266, concluiu que causas com valor 
certo e determinado devem ter verba honorária 
estipulada em observação ao art. 85 do Código 
de Processo Civil, e não conforme avaliação 
equitativa. Esse entendimento está em linha 
com o firmado pelo STJ no julgamento do Tema 
nº 1.076.

SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA

1. REsp 1.968.755/PR. Exclusão 
de isenção do ICMS de base de 
cálculo do IR/CSLL

Apesar da Primeira Seção do STJ ter decidido no 
Recurso Especial nº 1.517.492/PR pela não in-
clusão do crédito presumido de ICMS na base de 
cálculo do IRPJ e da CSLL, a Segunda Turma do 
Tribunal, no julgamento do RESp nº 1.968.755/
PR, divergiu sobre esse entendimento ao concluir 
pela impossibilidade de exclusão dos valores de 
ICMS da base de cálculo do IR e da CSLL. 

De acordo com o Relator Mauro Campbell, acom-
panhado por todos os demais Ministros, haveria 

um distinguishment entre os dois casos, uma vez 
que, na discussão objeto do REsp nº 1.968.755, 
não havia sido analisado o argumento relativo à 
distinção entre subvenção para custeio e para 
investimento, não obstante a Corte ter reconhe-
cido que, após a LC 160/17, todos os benefícios 
deveriam ser considerados como subvenções 
para investimentos, passíveis de dedução da 
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal 
de origem para nova análise do tema. 

2. STJ julga como indevida a com-
pensação de créditos de PIS e 
COFINS em regime monofásico

Em análise ao REsp 1.894.741/RS e ao REsp 
1.895.255/RS (Tema nº 1.093), a 1ª Seção do 
STJ firmou o entendimento de que, nos termos 
do Artigo 17 da Lei 11.033/2004, não é devida a 
compensação de créditos de PIS e Cofins no que 
tange aos produtos sujeitos ao regime monofá-
sico de tributação. 

Segundo o ministro Mauro Campbell, os dispo-
sitivos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que 
vedam a constituição de créditos da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de 
aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) 
de bens sujeitos à tributação monofásica per-
manecem em pleno vigor – ou seja, não foram 
revogados, total ou parcialmente, pelo artigo 17 
da Lei 11.033/2004.



9 Boletim Tributário - Schmidt Valois - Abril 2022

1. Possibilidade de agilizar in-
clusão em pauta no CARF por 
meio de determinações judiciais

Segundo levantamento realizado pelo Jota3, 
diversos contribuintes têm recorrido ao Poder 
Judiciário para requerer o julgamento de defesas 
e recursos administrativos que aguardam por 
mais 360 dias a sua apreciação, em atenção ao 
prazo disposto na Lei nº 11.457/2007. 

2. Portaria nº 3.125/22. Fim da 
trava valorativa em julgamentos 
virtuais no CARF

Revogado o §2º do art. 53 do Regimento Interno 
do CARF, que fixava o limite de R$ 36 milhões 
para julgamentos em sessões remotas. A 
Portaria dispõe, ainda, que um ato do Presidente 
do CARF estabelecerá critérios para retirada do 
recurso de pauta, mediante apresentação de 
pedido pelas partes, para posterior inclusão em 
sessão presencial. 

Nesse contexto, no último dia 14.04.2022, foi 
publicada a Portaria CARF/ME nº 3.364/22, por 
meio da qual a Presidente do CARF regulamenta 
a realização de reunião de julgamento não 
presencial, por videoconferência ou tecnologia 
similar. 

De acordo com a Portaria, os julgamentos 

3 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributa-
rio/acoes-na-justica-para-inclusao-de-casos-na-pau-
ta-do-carf-devem-aumentar-06042022

virtuais ou por videoconferência atenderão as 
seguintes regras:

i. Serão transmitidos ao vivo no canal 
do CARF na internet;

ii. Deverão ter pedido de sustentação 
oral encaminhado por meio de formu-
lário eletrônico em até dois dias úteis 
antes do início da reunião mensal de 
julgamento;

iii. A sustentação oral deverá ser reali-
zada por meio de videoconferência 
ou gravação de áudio ou vídeo com 
até quinze minutos de duração;

iv. O pedido de sustentação oral de pro-
cessos de Turmas Extraordinárias de 
que trata o art. 61-A, § 4º, do Anexo 
II do RICARF, deverá ser formulado 
até o 5º dia útil após a publicação da 
pauta da reunião ordinária;

v. É facultada a retirada de pauta para 
alteração da forma de julgamento, 
de videoconferência para presencial, 
desde que o pedido seja apresentado 
no prazo de dois dias úteis antes 
do início da reunião mensal de 
julgamento;

vi. É facultado ao Presidente de Turma 
antecipar o julgamento de recurso 
para sessão anterior àquela em que o 
processo tenha sido pautado, desde 
que não haja pedido de sustentação 
oral ou acompanhamento, respeitado 

CARF

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/acoes-na-justica-para-inclusao-de-casos-na-pauta-do-carf-devem-aumentar-06042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/acoes-na-justica-para-inclusao-de-casos-na-pauta-do-carf-devem-aumentar-06042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/acoes-na-justica-para-inclusao-de-casos-na-pauta-do-carf-devem-aumentar-06042022
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o limite mensal mínimo de 6 (seis) 
sessões de julgamento;

vii. O envio de memoriais para subsi-
diar o julgamento deverá ser feito 
por meio de formulário eletrônico.  

3. CARF: Créditos presumidos de 
ICMS integram a base de cál-
culo do PIS e da COFINS

O CARF, no julgamento do Processo 
Administrativo nº 10314.724116/2015-42, 
decidiu por 5x3 que os créditos presumidos 
de ICMS compõem a base de cálculo do PIS 
e da COFINS. 

O referido tema também é objeto de discussão 
no STF através do RE 835.818, tendo a maioria 
dos Ministros externado o entendimento favo-
rável ao contribuinte. Todavia, o processo foi 
suspenso após o pedido de vistas do Ministro 
Gilmar Mendes. 

4. CARF: Permitida concomitância 
de multas 

No último dia 05.04.2022, a 1ª Turma da Câmara 
Superior do CARF, por cinco votos a três, fez pre-
valecer o entendimento de que não poderia ser 
aplicada a Súmula nº 105 do CARF, que afasta 
a concomitância das multas isolada e de ofício. 

O entendimento é reflexo de mudança na 
composição da Turma após a substituição do 
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella pelo 
Conselheiro Gustavo. 

5. Reembolso de despesas de 
escritórios de advocacia devem 
integrar a base de cálculo do 
PIS e da COFINS 

Por cinco votos a três, o CARF concluiu pela ne-
cessidade de incluir reembolso de despesas de 
escritórios de advocacia na base de cálculo do 
PIS e da COFINS. Prevaleceu a tese de que tais 
reembolsos feitos pelo cliente ao escritório, con-
figuram receita, integrando o preço do serviço. 

Diante disso, a OAB formou um grupo de trabalho 
para avaliar se a Ordem tomará alguma medida 
sobre a referida decisão.

6. Embalagem secundária não 
gera créditos de PIS/COFINS

No julgamento do Processo Administrativo nº 
10380.907954/2012-13, os Conselheiros do 
CARF travaram a seguinte divergência: O Relator 
Rodrigo da Costa Pôssas, acompanhado por 
outros três Conselheiros, entendeu pela impos-
sibilidade de a embalagem secundária gerar 
créditos de PIS/COFINS, uma vez que não po-
deria ser considerada insumo, mas apenas uma 
embalagem facilitadora do transporte da mer-
cadoria. Por outro lado, a Conselheira Tatiana 
Midori Migiyama, também acompanhada por 
outros três conselheiros, concluiu que, por se 
tratar de alimentação, é essencial a embalagem 
secundária, de modo a evitar a deterioração do 
produto, inclusive durante o transporte. 

Por voto de qualidade, prevaleceu o entendi-
mento de que embalagens secundárias não 
atendem aos critérios de essencialidade e rele-
vância estabelecidos pelo STJ.

7. Redução no percentual de co-
nhecimento nos casos de amor-
tização de ágio

Segundo levantamento realizado pelo Jota4, 
o percentual de recursos conhecidos pela 1ª 
Turma da Câmara Superior do CARF para discutir 
amortização de ágio caiu de 96,5% em 2019, 
para 33,3% no ano de 2021. O motivo seria uma 
maior exigência de demonstração de similitude 
fática entre os casos recorridos e paradigmas, 
além da trava de 36 milhões para julgamentos 
virtuais que vigorou até o dia 11.04.2021. Por 
outro lado, verificou-se que aumentaram as 
chances de decisão favorável aos contribuintes.

4 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributa-
rio/agio-carf-conhece-menos-recursos-mas-decide-
-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/agio-carf-conhece-menos-recursos-mas-decide-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/agio-carf-conhece-menos-recursos-mas-decide-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/agio-carf-conhece-menos-recursos-mas-decide-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022
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1. TJSP: Garantia de recolhimento 
do ISS sem as alterações pro-
movidas pela Lei Municipal nº 
17.719/21

Ratificada a liminar anteriormente deferida e 
concedida a segurança nos autos do Mandado 
de Segurança nº 1005773-78.2022.8.26.0053, 
para garantir às sociedades de advogados o 
direito ao recolhimento do ISS sem as alterações 
previstas na Lei nº 17.719/21, sendo a principal, 
o aumento progressivo do imposto. 

2. TJMG: Incidência do ICMS 
sobre venda de árvores em pé

A 6ª Câmara Cível do TJ/MG decidiu pela inci-
dência do ICMS sobre a venda de árvores em 
pé que serão posteriormente cortadas porque 
perdem a condição de bens imóveis e se tornam 
bens móveis por antecipação. 

1. Prorrogação do prazo para 
apresentação de DIRPF

A IN RFB nº 2.077/22 prorrogou o prazo final para 
apresentação de Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda de Pessoa Física para o dia 
31 de maio de 2022.

2. BGU sofre reflexos do julga-
mento da inconstitucionalidade  
do ICMS na base de cálculo do 
PIS e da COFINS

Como reflexo do julgamento do STF que deter-
minou a exclusão ICMS na base de cálculo do 
PIS e da COFINS, a União Federal atualizou o 
Balanço Geral da União expondo que a reserva 
contábil direcionada para despesas dessa es-
pécie teve um aumento exponencial de 30,7% 
se compararmos aos anos de 2020 e 2021, 
atingindo a faixa do trilhão em termos quantita-
tivos. Como consequência, o patrimônio líquido 

TRIBUNAIS  
DE JUSTIÇA

DE OLHO NO 
FISCO
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negativo do país disparou de R$ 4,4 trilhões para 
R$ 5,17 trilhões.

3. Não incidência do IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS sobre permutas 
realizadas por empresas op-
tantes do lucro presumido

Publicado pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, o Despacho PGFN nº 167/2022, para 
esclarecer que não incidirá o IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS sobre as permutas realizadas pelas 
empresas optantes do lucro presumido, exceto 
nos casos em que houver, por exemplo, parcela 
complementar. 

O posicionamento da Procuradoria decorre da 
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores 
favorável ao contribuinte, no sentido de que não 
deve ser equiparado tal contrato ao contrato de 
compra e venda porque não há, em regra, auferi-
mento de receita, faturamento ou lucro na troca.

4. TJSP: Alteração de cálculo  
do ITCMD

O estado de São Paulo caminha para alterar o 
cálculo do ITCMD, de modo a autorizar a de-
dução de dívidas da base de cálculo do Imposto. 
Nesse formato, apenas o patrimônio líquido 
efetivamente transmitido aos herdeiros seria 
tributado, como já acontece em estados como o 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Por ora, prevalece o art. 12, da Lei nº 10.705/2000, 
que prevê que “No caso do imposto, não serão 
abatidas quaisquer dívidas que onerem o bem 
transmitido, nem as do espólio”, sendo neces-
sário que o Judiciário determine o contrário. 

5. Apresentação de cronograma 
pela  RFB para alteração de re-
gras de preços de transferência

A RFB, junto com a OCDE, está avançando com 
as propostas alterações nas regras de preços de 
transferência até 2023. Os objetivos propostos 
são (i) apurar de forma exata a base tributária 
no Brasil, (ii) eliminar a dupla tributação e (iii) 

preservar a segurança jurídica para os grupos 
multinacionais e para a administração tributária.
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