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DESTAQUES

Lei Complementar regulamenta o recolhimento do ISS ao 
Município do tomador de serviços

Solução de consulta sobre a dedutibilidade de débitos
consolidados em parcelamento

STF começa a julgar a inclusão do ICMS na base de cálculo da 
CPRB
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NOTÍCIAS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

A Lei Complementar nº 175/20, publicada em 24.09.2020, regulamentou o

recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelo município do tomador dos

serviços de planos de saúde, de administração de consórcios, de cartões e

de leasing.

Pela redação original da Lei Complementar nº 116/03, a competência para

cobrança do imposto nestes casos é do município onde localizado o prestador

dos serviços. Posteriormente, a regra foi alterada para o município do tomador

dos serviços pela Lei Complementar nº 157/16, mas sua aplicação foi suspensa

por liminar do STF na ADI 5835.

A nova regra entrará em vigor apenas em 2021, em um regime de transição, no

qual em 2021, 66,5% do ISS deverá ser arrecadado pelo município onde o serviço

foi prestado, em 2022 essa alíquota sobe para 85% e em 2023 o ISS será

recolhido de maneira integral a este município.
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A redação da lei ainda normatiza, via Comitê Gestor, as obrigações acessórias,

como declarações fiscais de padrão nacional para as atividades que tiveram o

deslocamento do local do recolhimento do ISS.

Lei Complementar regulamenta o 
recolhimento do ISS ao Município do 
tomador de serviços



Alteração dos benefícios fiscais no estado 
de São Paulo

O Regulamento do ICMS do Estado de SP (RICMS/SP) adotava como prática

vincular a validade de benefícios fiscais de ICMS à vigência dos respectivos

Convênios ICMS que os fundamentam. Nesta sistemática, a prorrogação dos

convênios gerava a prorrogação automática das normas estaduais.

Parte dos convênios tinha validade até 31/10/20, definida pelo Convênio 133/19.

O Decreto nº 65.156 de 27/08/20 fixou a vigência de tais benefícios fiscais até

31/10/20 no RICMS/SP, retirando a vinculação direta à vigência dos convênios.

Em 02/09/20, o Convênio ICMS 101/20 prorrogou a vigência dos convênios em

questão para 31/12/20. Todavia, até o momento, o RICMS/SP não foi modificado

para refletir a prorrogação. Neste cenário, questiona-se se é possível a aplicação

dos benefícios após 31/10/20, ainda que o RICMS/SP não seja alterado.

NOTÍCIAS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
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JURISPRUDÊNCIA
DECISÕES JUDICIAIS

Na esteira dos julgamentos das chamadas teses filhotes da exclusão do ICMS da

base do PIS e da COFINS tratados no RE 574.706/PR, o STF iniciou o julgamento

do RE 1.187.264 (tema 1048), em que é discutido a inclusão do ICMS na base de

cálculo da CPRB.

Na visão de três ministros, apesar da conotação ampla de receita introduzida

pela EC nº 20/1998, a cobrança se mostra ilegítima, já que os valores

relacionados ao ICMS revelam simples ingressos financeiros que não constituem

receita ou faturamento, destacando os precedentes recentes da corte sobre o

tema.

A despeito disso, outros três ministros acolheram a tese defendida pela União,

firmando entendimento pela constitucionalidade da inclusão. Na visão dos

ministros, a Emenda Constitucional 42/2003 permitiu a instituição das

contribuições previdenciárias substitutivas às incidentes sobre a folha de salários

e pagamentos, através da qual foi criada a CPRB como benefício fiscal facultativo.

Dessa forma, destacaram que as empresas listadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº

12.546/2011 não podem aderir ao regime substitutivo de contribuição por livre

vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar da exclusão do ICMS da base

de cálculo da CPRB, sob risco de alargamento da benesse fiscal.

O julgamento foi suspenso após pedido de vista.

Informe Tributário • Setembro | 04

STF começa a julgar a inclusão do 
ICMS na base de cálculo da CPRB



JURISPRUDÊNCIA
DECISÕES JUDICIAIS

STF julga constitucionais as contribuições
ao SEBRAE, APEX e ABDI

Com advento da Emenda Constitucional 33/01, foi alterado o artigo 149, §2º, III,

da Constituição Federal, no qual passou a constar que as contribuições sociais e

de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas com base no

faturamento, receita bruta e importação. O uso do termo "poderão“ pelo legislador

levou diversos contribuintes a questionar se rol que passou a constar no artigo

149 é exemplificativo ou taxativo.

Neste contexto, diversos contribuintes vinham recorrendo ao judiciário para

afastar a incidência das contribuições, por entender que as alíquotas das

contribuições de intervenção no domínio econômico não podem incidir sobre a

folha de pagamento das empresas

Ao julgar a incidência das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de

salários, nos autos do RE 382.928 (tema 325), o STF entendeu por maioria pela

constitucionalidade da cobrança, fixando a tese: as contribuições devidas ao

SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram

recepcionadas pela EC 33/2001.”
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Na visão dos contribuintes, a majoração representa inovação quanto à

materialidade de incidência da contribuição social, devendo ser inserida por meio

de lei complementar. Também defendeu que a vedação ao aproveitamento

integral dos créditos decorrentes do pagamento do adicional representava ofensa

ao princípio da não-cumulatividade.

De forma unânime, os ministros entenderam no julgamento do RE 1.178.310

(tema 1047) que a criação do adicional de alíquota da COFINS-Importação não

implicou a criação de novo tributo, mas acréscimo de alíquota já existente, não

sendo necessária a edição de lei complementar. Ademais, tal majoração não

ofendeu o princípio da isonomia, visto que é homogênea relativamente ao

segmento importador, não havendo discriminação baseada na origem dos bens a

serem internalizados

Quanto à vedação ao crédito, os Ministros destacaram que, apesar de a não-

cumulatividade da COFINS-Importação estar consagrada no art. 195, § 12, da CF,

foi delegada ao legislador ordinário a competência para tratar da matéria quanto

aos setores de atividade econômica aos quais se aplica e, consequentemente,

quanto aos critérios a serem adotados.

STF decide sobre majoração de 1% da
alíquota de COFINS-Importação



JURISPRUDÊNCIA
DECISÕES JUDICIAIS

STJ começa a julgar créditos de PIS e
COFINS sobre veículos automotores

A Primeira Turma do STJ começou a julgar o REsp 1.818.422/SP, no qual uma

locadora de veículos discute a possibilidade de equiparação de veículos

automotores ao maquinário para fins de aproveitamento dos créditos de PIS e

COFINS sobre depreciação.

Na prática, a Lei 10.833/03 admite o crédito sobre depreciação de veículos

conforme taxa de depreciação de 1/60 ao mês ao longo de cinco anos, enquanto

que no caso de maquinário, admite-se o aproveitamento linear ao longo de quatro

anos, aplicando mensalmente o percentual de 1/48.

Apesar do julgamento ter sido suspenso em função de pedido de vistas da

Ministra Regina Helena Costa, o Ministro Relator Benedito Gonçalves proferiu voto

no sentido de que não é possível valer-se de equiparação para a dedução de

créditos, uma vez que a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade,

aplicável ao PIS e à COFINS, ficaria afeta ao legislador ordinário, não cabendo ao

intérprete ser legislador positivo.
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Abriu divergência Inaugurando a divergência, o Ministro Napoleão Nunes Maia

Filho entendeu que veículos automotores devem ser equiparados a máquinas

para fins tributários, tendo em vista que pertencem à mesma categoria de bens

em linguagem comercial. Nesse sentido, também afirmou que não poderia haver

alteração do significado da expressão de direito privado e, portanto, a sistemática

de créditos do PIS e da COFINS prevista para máquinas deve ser aplicada aos

veículos.

O julgamento é importante, pois pode dar subsídios para a apropriação de

créditos sobre os veículos locados e utilizados nas atividades de contribuintes

sujeitos ao regime não-cumulativo do PIS e da COFINS.

O julgamento está empatado em 1 x 1 e ainda não há data agendada para a

retomada do julgamento.



JURISPRUDÊNCIA
DECISÕES JUDICIAIS

Publicado acordão do STJ que afasta a
incidência do adicional de alíquota da
COFINS importação sobre produtos
farmacêuticos
Foi publicado o acordão do julgamento do RESP 1.840.139/SP pela 1º Turma do

STJ, em que foi afastada a incidência do adicional de 1% sobre as importações

de produtos farmacêuticos elencados no Decreto 6.426/2008 e na Lei

10.865/2004.

Por unanimidade, os ministros entenderam que os dispositivos responsáveis por

estabelecer alíquota zero da COFINS-Importação para determinados

medicamentos são normas específicas criadas pelo legislador em função da

essencialidade dos produtos e devem prevalecer em face da previsão geral

contida no art. 12 da Lei 12.844/2013, que estabeleceu adicional de alíquota no

percentual de 1%.

Dessa forma, os Ministros destacaram que a restrição do benefício só seria

possível mediante expressa intenção do legislador de tributar os medicamentos

originários do exterior, sendo vedado afastar a redução de alíquota de forma

presumida ou por interpretação extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do

CTN.
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Solução de consulta sobre a 
dedutibilidade de débitos consolidados 
em parcelamento

Questionada por contribuinte acerca da natureza dos juros Selic acrescidos ao

saldo devedor e ao valor de cada prestação do PERT e a possibilidade de deduzir

integralmente tais juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a Receita Federal

publicou, em 30.09.2020, a Solução de Consulta COSIT 101/20.

Ao analisar o caso apresentado, a administração fazendária entendeu,

inicialmente, que os juros à taxa Selic acrescidos do saldo devedor, assim como

os juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere a Lei

13.496/17, instituidora do PERT, são consideradas despesas financeiras e, em

geral, dedutíveis.

No entanto, destacou que a tese em voga e reproduzida pela COSIT em diversas

oportunidades é de que os juros moratórios devem seguir a natureza dos débitos

sobre os quais incidem. No caso, os lançamentos estavam relacionados ao

pagamento de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e IPI. Assim, não seriam dedutíveis os

juros de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, porém seriam dedutíveis os juros

acrescidos às contribuições ao PIS e à COFINS, e ao IPI.

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SOLUÇÕES DE CONSULTA
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PIS/COFINS na venda de insumos
destinados à produção de preparações
alimentação de animais da espécie bovina

A Solução de Consulta COSIT 97/2020 trata da suspensão e do crédito presumido de

PIS/COFINS previstos nas Leis 10.925/04 e 12.350/10 para os insumos destinados à

produção de preparações do tipo utilizado na alimentação de animais vivos,

classificadas no código NCM 2309.90.

A Receita Federal entendeu que a incidência de PIS/COFINS não fica suspensa no caso

de venda de insumos destinados às preparações do tipo utilizados na alimentação de

animais vivos da espécie bovina, bem como não fica suspenso o recolhimento das

contribuições sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, das referidas

preparações.

Sobre o desconto de créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos

agropecuários utilizados como insumos na fabricação da preparação, a administração

fazendária entendeu que era permitido à pessoa jurídica que exercia atividade

agroindustrial, no âmbito da vigência da IN SRF 660/216.

Atualmente, com a vigência da IN RFB 1.911/19, o valor da aquisição dos produtos

agropecuários utilizados como insumos na fabricação das preparações dos tipos

utilizados na alimentação de animais classificados na posição 23.09 não faz jus ao

desconto de crédito presumidos de PIS/COFINS.



JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SOLUÇÕES DE CONSULTA

Recebimento de créditos de clientes
domiciliados no exterior
A Solução de Consulta COSIT 118, publicada em 30.09.2020, analisou a situação de

uma empresa do ramo industrial, com expressiva comercialização para o mercado

externo. Ao apresentar sua questão, a Consulente destacou que possui saldos de

créditos a receber de clientes domiciliados no exterior (principalmente na Venezuela),

vencidos há mais de 5 anos e que não apresentam a menor perspectiva de quitação.

Dessa forma, questionou se as perdas no recebimento de créditos, após esgotadas

as cobranças no âmbito administrativo, atrelada a inviabilidade de cobrança por via

judicial devido às questões extraterritoriais, poderiam ser tratadas como “Despesas

dedutíveis” no seu resultado.

Em sua resposta, a autoridade fiscal, com base no artigo 71 da Instrução Normativa

nº 1.700/17, destacou que não há qualquer distinção no tratamento dado aos

créditos contra devedores domiciliados no País ou no exterior. Assim, a Consulente

deve apenas observar as outras ressalvas previstas como, por exemplo, em relação a

eventuais vínculos societários entre credor e devedor, bem como situações que

permitem dedutibilidade independentemente de medidas judiciais, uma vez que, no

caso, não é viável a cobrança judicial.
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CPRB para empresas que fabricam e
vendem no varejo
Uma contribuinte, que tem como atividade a indústria e comércio varejista de peças de

vestuário, apresentou consulta à Receita Federal sobre a possibilidade de continuar no

regime da CPRB de que tratam os artigos 7º e 9º da Lei 12.546/11, após as alterações

da Lei 13.670/18, que excluiu o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios,

previsto no Anexo II da lei de 2011.

Foi destacado que as filiais vendem a produção da fábrica, que é desonerada da folha de

pagamento e, em virtude disso, questionou se as filiais também poderiam se beneficiar

da desoneração, a partir da competência de 09/2018, pois 95% do seu faturamento

bruto é da venda da sua produção.

A resposta do fisco foi publicada em 30.09.2020, na Solução de Consulta COSIT nº 108,

tendo orientado que as empresas que fabricam e vendem, no atacado ou no varejo,

produtos que permitem a opção pelo regime da CPRB, poderá contribuir com base neste

regime até 31.12.2020, a despeito de as outras empresas que atuam na venda a varejo

do mesmo produto, quando fabricado por terceiro, terem sido excluídas desse regime.

Portanto, destacou-se que o regime CPRB não é aplicado por estabelecimento, mas para

a empresa como um todo. Logo, para as atividades que permitem a opção pelo regime

da CPRB, e também em atividades que não permitem.



JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SOLUÇÕES DE CONSULTA

Prazo de decadência do ITR

Em julgamento realizado no dia 04.09.2020, o CARF decidiu que o prazo de

decadência do lançamento do ITR pela autoridade fiscal deve ser contado a partir

da data do fato gerador, mesmo que o pagamento e a declaração tenham

ocorrido após o prazo legal.

No caso analisado, o fato gerador do ITR ocorreu em janeiro de 2009, e a

notificação ao contribuinte aconteceu em março de 2014, sendo que, para o

relator, conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, já havia ocorrido a prescrição.

Ocorre que, no caso em questão, houve um atraso na entrega da declaração de

recolhimento do ITR que, na época, deveria ser apresentada no mês de setembro,

como previa a Lei 9.393/96, porém o contribuinte pagou apenas no ano seguinte,

em 2010. No entanto, os conselheiros entenderam que deve-se contar o prazo de

cinco anos do fato gerador, independentemente do pagamento ter ocorrido

depois.

Dessa forma, o contribuinte obteve um resultado favorável para que fosse

reconhecida prescrição do lançamento realizado pelo fisco.
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Parcelamentos especiais de ICMS

Por meio dos Convênios ICMS nº 77, 79, 86, 87 e 88, o CONFAZ autorizou doze Estados

a abrirem ou reabrirem programas de parcelamentos para retomar a arrecadação que

não foi possível nos últimos meses, devido à pandemia.

Em virtude disso, será possível que o contribuinte, ao aderir ao programa de

parcelamento a ser aprovado pelas Assembleias Legislativas de cada Estado, tenha

redução de até 95% dos juros, multas e demais acréscimos legais relacionados aos

créditos tributários.

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, vale mencionar que poderão ser

incluídos no parcelamento tanto os créditos tributários inscritos como os não inscritos

em dívida ativa decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.08.2020. As dívidas

poderão ser parceladas em até 60 vezes, mas se pago em uma parcela única, é possível

obter uma redução de 90% dos valores das penalidades legais e acréscimos

moratórios.



JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SOLUÇÕES DE CONSULTA

Compartilhamento de dados pela Receita 
Federal

Em 01.09.2020, foi publicada a Portaria 4.255/20 da Secretaria Especial da

Receita Federal que altera a Portaria 2.189/17, para atribuir ao Serviço Federal de

Processamento de Dados (SERPRO) a responsabilidade para analisar se as

informações contidas em NF-e representam risco ao sigilo dos contribuintes.

Neste contexto, a partir de 01.12.2020, está revogada a atual autorização para

disponibilização de acesso ao conjunto de dados e informações relativos à NF-e,

sendo que o SERPRO deverá implementar um processo de identificação de risco

institucional, ou risco ao sigilo individual da pessoa física ou jurídica, a que se

referem os dados e informações indicados na nota fiscal.

A medida faz parte de um processo de adequação do órgão às normas de

tratamento de dados previstas na Lei Geral de Proteção de Dados.
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Transação tributária de pequeno valor

No mês de setembro, a Receita Federal publicou o Edital de Transação por

Adesão 01/2020 para tratar da adesão à transação no contencioso administrativo

tributário de pequeno valor, destinada a pessoas naturais, microempresas e

empresas de pequeno porte.

Por ora, a transação autorizada é para dívidas de até 60 salários mínimos,

podendo receber descontos:

(i) de 50% sobre o valor total com entrada (de 6% do valor total líquido do

débito) paga até cinco meses, e o restante parcelado em até sete meses;

(ii) de 40% sobre o valor total com entrada (de 6% do valor total líquido do

débito) paga até seis meses, e o restante parcelado em até dezoito meses;

(iii) de 30% sobre o valor total com entrada (de 6% do valor total líquido do

débito) paga até sete meses, e o restante parcelado em até vinte e nove

meses;

(iv) de 20% sobre o valor total com entrada (de 6% do valor total líquido do

débito) paga até oito meses, e o restante parcelado em até cinquenta e dois

meses;



STF - Julgamentos Relevantes de Outubro

14/10/2020 – ADI nº 5881 – Os ministros analisarão se é constitucional a declaração de indisponibilidade de bens por meio 

da averbação pré-executória da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos.

15/10/2020 – RE nº 611510 – Está em discussão constitucionalidade da incidência do IOF sobre aplicações financeiras de 

curto prazo de partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos 

beneficiários de imunidade tributária

15/10/2020 – ADI nº 5553 - Saber se a redução de 60% da base de cálculo do ICMS incidente sobre os agrotóxicos ofende 

os direitos ao meio ambiente equilibrado e à saúde e o princípio da seletividade tributária.

28/10/2020 – RE nº 955227 – Será discutido os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de 

constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.

28/10/2020 – RE nº 659.412 – Os ministros deverão julgar se a constitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre 

a receita advinda da locação de bens móveis.

28/10/2020 – ADI nº 5659 – Está em discussão saber se a incidência do ICMS sobre as operações com programas de 

computador caracteriza bitributação.
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