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DESTAQUES

Publicado Decreto que atualiza o Regulamento Aduaneiro

Por novo mecanismo de desempate, CARF decide pela não
incidência de IRPJ em operações de permuta de imóveis

STF analisa constitucionalidade do cálculo do diferencial de 
alíquota do ICMS
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NOTÍCIAS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Neste mês, foi publicado o Decreto nº 10.550/20, que promoveu diversas

alterações no regulamento aduaneiro, visando adequá-lo aos recentes avanços

tecnológicos nos sistemas de comércio exterior.

Dentre as principais alterações, o texto do Decreto estabelece que o desembaraço

aduaneiro de produtos nacionais, ou nacionalizados que retornem ao País não

constitui fato gerador do IPI.

Além disso, o Decreto também traz algumas disposições gerais sobre o Programa

Brasileiro de Operador Econômico (OEA) e regulamenta a transferência de bens

do regime de admissão temporária para a modalidade de importação para

permanência definitiva no regime aduaneiro especial de exportação e de

importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas

de petróleo e de gás natural (REPETRO).
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O texto também prevê a ampliação do regime aduaneiro especial de entreposto

industrial sob controle aduaneiro informatizado (RECOF), dispensando a fixação

de um valor mínimo de exportações anuais para habilitação no regime. Ademais,

o decreto traz a possibilidade dos bens importados no regime de importação

temporária serem alterados para o regime de importação definitiva.



JURISPRUDÊNCIA
DECISÕES JUDICIAIS

Em novembro, o Plenário do STF iniciou o julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do RE

nº 1.287.019, com repercussão geral, para discutir a necessidade de lei complementar

para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do DIFAL.

A ADI nº 5.469 questiona as Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Nona do

Convênio ICMS nº 93/15, que dispõem sobre os procedimentos a serem observados nas

operações e nas prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não

contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada. O argumento principal é que

os dispositivos questionados tratam de matéria a ser regulamentada por lei

complementar

Por sua vez, o RE nº 1.287.019 foi apresentado como recurso contra decisão do TJDFT,

que entendeu que a cobrança do DIFAL não está condicionada à regulamentação de lei

complementar. Porém, as empresas alegaram que a cobrança cria nova possibilidade de

incidência de tributo e, portanto, deveria observar os dispositivos da Constituição Federal

e ser regulamentado por lei complementar.

Por ora, dois ministros votaram a favor da inconstitucionalidade. O julgamento foi

suspenso devido ao pedido de vista do ministro Nunes Marques.
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STF analisa constitucionalidade 
do cálculo do diferencial de 
alíquota (DIFAL) do ICMS

Nesse mês de novembro, a 1ª Seção do STJ retomou o julgamento que decidirá se as

empresas podem tomar créditos de PIS e COFINS sobre produtos sujeitos ao regime

monofásico de tributação.

A discussão gira em torno da aplicação do artigo 17 da Lei nº 11.033/04 (Lei do

Reporto), o qual estabelece que o fato de o produto ser vendido com alíquota zero não

impede que o vendedor tome o crédito correspondente, já que ao comprar o bem

estavam incluídos os valores de PIS e COFINS. Logo, entende-se que a autorização para

o crédito estaria no fato de que houve o recolhimento das contribuições nas etapas

anteriores.

Ao analisar o caso em outubro de 2019, o relator entendeu que a Lei do Reporto criou

um benefício fiscal que não tem poder de revogar as leis que balizaram a estrutura da

não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Ainda, destacou que não teria sentido

interpretar o dispositivo de forma a admitir o creditamento, pois neutralizaria a

arrecadação nos setores fortes da economia.

Na sessão deste mês, o ministro Napoleão Nunes Maia, apesar de não ter lido seu voto,

destacou que diverge do relator. Porém, o julgamento foi suspenso devido ao pedido de

vista da ministra Regina Helena Costa.

Crédito de PIS e COFINS no regime
monofásico
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Por unanimidade, a 1ª Turma do STJ decidiu que uma empresa de construção civil que

apura IRPJ e CSLL pela sistemática do lucro presumido não pode deduzir da receita

bruta a quantia paga pelo tomador de serviço relacionada aos custos de materiais

utilizados no empreendimento.

O ponto de conflito está em definir se tais gastos representam um reembolso, ou se

seriam receita bruta da contribuinte, o que, nesta hipótese, não possibilitaria a exclusão

dos valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

O julgamento havia sido iniciado em setembro, com o voto do relator contra a

possibilidade da exclusão dos gastos com materiais da base de cálculo do IRPJ e da

CSLL. Quando retomado neste mês, foi apresentado o voto da ministra Regina Helena

Costa, que entendeu que os pagamentos realizados pelos contratantes relacionados

aos materiais empregados na obra, ainda que a título de reembolso, se referem, na

essência, à atividade desenvolvida para concepção do objeto social da empresa

recorrente.

Outro aspecto apontado no julgamento é de que se o contribuinte pretende que sejam

considerados determinados custos ou despesas, deve optar pelo regime de lucro real.

Dedução de valores pagos pelo tomador
de serviços
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Constitucionalidade do Convênio ICMS nº
100/97

No final de outubro, foi iniciado o julgamento da ADI nº 5.553, pelo STF. A ação visa

analisar se as desonerações concedidas no âmbito do Convênio ICMS nº 100/97

são compatíveis com o direito ao meio ambiente equilibrado, direito à saúde e o

princípio da seletividade do direito tributário.

O principal ponto de debate está relacionado à promoção de defensivos agrícolas,

os quais, de acordo com as entidades do agronegócio, são necessários à

competitividade dos produtos brasileiros, bem como possuem base científica que

garantem a produção de alimentos seguros. Além disso, outras instituições

apresentaram pareceres destacando que caso os benefícios fossem interrompidos,

o preço dos alimentos aumentaria para toda a população.

Por enquanto, apenas o relator, ministro Edson Fachin, apresentou seu voto, dando

procedência ao pedido da ADI e declarando a inconstitucionalidade do benefício

previsto no Convênio ICMS nº 100/97. De acordo com sua manifestação, embora

seja lícita a utilização dos defensivos agrícolas, não é constitucional o seu fomento

em detrimento de outras alternativas à produção.

No momento, o julgamento encontra-se suspenso devido ao pedido de vista

apresentado pelo ministro Gilmar Mendes.



Processos sem andamento e cobrança dos
juros de mora

Em uma tentativa de afastar a cobrança dos juros de mora sobre créditos

tributários discutidos no CARF e que ficaram sem andamento devido à Operação

Zelotes, uma empresa apresentou recurso ao STJ (REsp 1.889.631) alegando que

não poderia ser responsabilidade pela demora do julgamento, uma vez que a causa

para tanto não era sua responsabilidade.

No entanto, o relator do caso, ministro Herman Benjamin, destacou que a

instauração do processo administrativo fiscal suspende a cobrança dos tributos,

porém apenas o depósito do montante discutido seria capaz de afastar os juros de

mora.

Portanto, considerando que a empresa não cumpriu com os critérios de suspensão

da exigibilidade do tributo, os juros deveriam ser cobrados.
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Em julgamento deste mês, a 2ª Turma do STJ decidiu que o IRPJ e a CSLL incidem

sobre correção monetária de investimentos.

No caso, a contribuinte alegou que a inflação não representa acréscimo patrimonial,

mas apenas recomposição de valores; e, portanto, não deveria ser tributada. Por outro

lado, a PGFN defendeu que o STJ permite a exclusão da atualização de valores da base

de cálculo dos tributos, mas apenas nos anos em que a inflação é elevada.

Por fim, a Corte resolveu manter a decisão do TRF-4ª Região que concluiu pelo

recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os acréscimos obtidos com valor investido. Tal

decisão se alinha a outra proferida no mesmo sentido pela 1ª Turma do STJ em

outubro, que também determinou a incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção

monetária de investimentos.

Considerando que ambas turmas, responsáveis por dirimir litígios tributários,

apresentam precedentes no mesmo sentido, o caso não será levado à 1ª Seção do

STJ. No entanto, há ainda a possibilidade de ser debatido no STF.

Tributação de correção monetária em
investimentos
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Ressarcimento pago pela empresa pelo
uso de bem particular de seus funcionários
não deve ser tributado

O CARF decidiu, em sessão de 04.11.2020, que o montante pago pelas empresas a

título de ressarcimento pelo uso de bens pessoais nas atividades laborais possui

natureza de reembolso, não configurando aumento patrimonial de seus

funcionários.

Dessa forma, não são devidas contribuições previdenciárias sobre esses valores.

A entidade em questão direcionava uma verba de reembolso para os funcionários

que utilizavam seu carro no desenvolvimento de suas atribuições. O relator, em seu

voto, afirmou que os valores pagos visavam o reembolso pela depreciação do carro

utilizado por seus funcionários, não se confundindo por tanto com um pagamento

que vise ganho financeiro destes.
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Em 10.11.2020, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu, por meio do

mecanismo de desempate a favor do contribuinte previsto na Lei nº 13.988/20, que o

IRPJ não incide sobre operações de permuta quando ocorra entre empresas que

utilizem o lucro presumido como método de apuração deste imposto.

A decisão no processo 11080.001020/2005-94 discutiu a natureza das operações de

permuta e gera impacto sobretudo aos setores de construção civil e imobiliário que

possuem um grande volume de operações classificadas como permuta.

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E SOLUÇÕES DE CONSULTA

Por novo mecanismo de 
desempate, CARF decide pela 
não incidência de IRPJ em 
operações de permuta de imóveis



CARF decide que entidades sociais não
precisam do certificado Cebas para
imunidade tributária referente à Cofins

No dia 11.11.20, foi decidido pelo CARF que não é necessária a emissão do

Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação

(Cebas) para que haja direito à imunidade tributária referente à Cofins. A decisão se

deu, após empate na votação, pelo mecanismo de desempate a favor do

contribuinte prevista na Lei nº 13.988/20.

O CEBAS é emitido com base em pareceres dos ministérios da Educação, do

Desenvolvimento Social e Agrário e da Saúde e tem por objetivo atestar que a

entidade atende aos requisitos necessários para o gozo de benefícios fiscais.

Todavia, a decisão abre a possibilidade de que entidades sociais usufruam de tais

benefícios, além da imunidade da Cofins, sem a requisição do certificado.
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