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Apresentação

Um escritório de advocacia não é nada; é uma ficção jurí-
dica; não possui nenhum ativo tangível além de livros e compu-
tadores; é só uma organização societária e, quando muito, uma 
placa na parede.

Um escritório de advocacia, em verdade, é uma rede de 
pessoas que se organizam para atender seus clientes. Nada além 
disso.

Conheci o Souto Correa por meio de duas pessoas incrí-
veis (e humanas de verdade!): Giácomo Paro e Fernando Ayres. 
Os dois foram a porta de entrada para que eu pudesse conhecer 
outros tantos advogados do escritório em todas as áreas possíveis 
— trabalhista, tributária, resolução de conflitos etc. E a minha 
percepção sobre o escritório só se confirmava: um escritório de 
pessoas feito para pessoas. 

Daqui do lado de fora, sempre foi muito fácil de identifi-
car esse diferencial; o papo flui fácil, as conversas e reuniões são 
naturais, não há nariz empinado, nem o habitual ambiente hostil 
que muitos escritórios inalam e exalam o tempo todo. É diferente.

E é essa diferença, longe do costumeiro salto alto das gran-
des bancas de advocacia, que faz com que o escritório consiga se 
aproximar do cliente, das suas ideias, das suas necessidades, do 
seu negócio, criando uma verdadeira relação de confiança. Isso 
eu sempre encontrei no Souto Correa: o escritório que não se im-
porta em sujar as mãos de lama junto comigo e que, de conhecer 
tão bem o meu negócio, consegue enxergar e propor coisas que 
eu, de dentro do departamento jurídico, não estava conseguindo 
vislumbrar.



Muito se discute sobre o futuro da advocacia — eu mesmo 
gosto muito de estudar o assunto —, e para mim, o futuro da ad-
vocacia é a empatia, é o bom trato com o cliente e outros tantos 
soft skills que não estamos acostumados a cultuar. Para mim, o 
que tantos escritórios estão tentando buscar em um futuro, Souto 
Correa oferece desde já, como principal diferencial.

Que nossa parceria possa continuar assim por anos a fio. 

Giovani ravaGnani

23.11.2020



Prefácio i

O Brasil não é para principiantes, como já dizia o Maestro 
Antonio Carlos Jobim ao refletir sobre as características singula-
res do nosso país. E tampouco para amadores, como se fala co-
mumente nos dias de hoje. Agora, se existe uma área do Direito 
em que isso é muito verdadeiro, certamente é o direito tributário, 
e em especial o contencioso tributário no Brasil.

Por esse motivo, me trouxe muita satisfação e alegria ter 
sido convidado para apresentar esta compilação de artigos de 
profissionais do mais alto gabarito, experientes, estudiosos e, aci-
ma de tudo, conhecedores das dificuldades, das oportunidades e 
dos caminhos tortuosos daqueles que se engendram nas discus-
sões tributárias no nosso país. Profissionais que, sem dúvida al-
guma, estão longe de ser principiantes e, muito menos, amadores.

E isso porque, como é sabido por todos, vivemos em um 
país com uma quantidade de normas absurda, em todos os níveis 
(federal, estadual e municipal), além de diversas autoridades fis-
cais, cada uma com seu entendimento de como as normas devem 
ser interpretadas. Aliado a isso, um Judiciário que também oscila 
no seu mister interpretativo, não propiciando qualquer tipo de 
previsibilidade sobre esse cipoal tributário do país.

O Brasil é único no que diz respeito às questões tributárias, 
notadamente se considerarmos a quantidade de discussões pe-
rante os vários órgãos de julgamento da Administração Pública 
e as mais diversas Cortes no Poder Judiciário. País nenhum no 
mundo tem essa pletora de demandas, o que faz com que nossos 
profissionais tenham habilidades que talvez nenhum outro no 
mundo apresenta, pois normalmente cuidam de um número de 
demandas muito expressivo se comparados com colegas de ou-
tros países.



A propósito, nenhum país do mundo tem tantos advogados 
tributaristas especializados em contencioso tributário, tax con-
troversy ou tax litigation como no Brasil. Fenômeno tipicamente 
brasileiro!

Mas não é só quantidade que temos por aqui. As questões, 
além de inúmeras, são extremamente complexas e com valores 
elevadíssimos. Ou seja, além de quantidade, a natureza das dis-
cussões também traz inúmeros desafios, principalmente quando 
se considera a oscilação jurisprudencial e, por consequência, a 
insegurança jurídica que grassa nos julgamentos em âmbito ad-
ministrativo e judicial. 

Essa insegurança, infelizmente, em nada contribui para 
o desenvolvimento e consolidação de um ambiente de negócios 
saudável no país, motivo pelo qual, uma vez mais, nesse infeliz 
círculo vicioso em que vivemos, o profissional do direito tribu-
tário, e em especial aqueles que cuidam das lides tributárias, é 
cada vez mais necessário. Luzes importantes, nesse sentido, são 
trazidas em reflexões nesta obra quanto à tributação de marke-
tplace, software e no âmbito de recuperações judiciais. Entender o 
impacto e o custo tributário, e deles ter pleno conhecimento para 
viabilizar um processo de tomada de decisões devidamente in-
formado, é crucial para o desenvolvimento de qualquer atividade 
econômica. E isso ainda mais no Brasil.

Infelizmente, como já dito, a incerteza e a complexidade 
desconstroem a nossa imagem de país sério, dificultam a criação 
de um ambiente de negócios saudável e, ainda, fomentam e au-
mentam o grave quadro de insegurança jurídica em que vivemos. 

E o pior de tudo isso é que, de certa forma, nós, brasileiros, 
vivemos quase que anestesiados, entorpecidos, parece até que es-
tamos perdendo a capacidade de nos indignarmos, face à “nor-
malidade” da insegurança e dos absurdos que são perpetrados na 
seara tributária. Aliás, é difícil explicar isso tudo para qualquer 
cidadão brasileiro, principalmente o investidor, mesmo aquele 
mais esclarecido. E para o estrangeiro, então, o que dizer? 



Como já destacado, nenhum país do mundo tem a quan-
tidade de litígios administrativos e judiciais como no Brasil. 
Aqui o que mais se tem é insegurança: dá-se como uma mão e 
tira-se com a outra — em autuações muitas das vezes próximas 
do final de um longínquo quarto ano do fato gerador, perto de 
vencer o prazo decadencial da Fazenda para lançar um tributo, 
com uma interpretação completamente dissociada do espírito da 
norma. Assim, se é difícil para aqueles que são daqui entender 
o que ocorre, a dificuldade se potencializa para os estrangeiros, 
que não necessariamente entendem nossa língua, nossas leis, 
nosso sistema processual e, principalmente, nossa cultura. Isso, 
por consequência, só prejudica o nosso país, funcionando como 
uma bola de ferro acorrentada aos nossos pés no que diz respeito 
a investimentos e competitividade. Em síntese, nós, como país, 
não podemos estar certos!

Daí porque se apresentam como alvissareiras ideias que 
procuram mudar esse cenário, apesar do torpor e do desânimo 
que às vezes batem naquele que lida diariamente com as questões 
tributárias. Com efeito, podemos ter esperança de que um dia 
seguiremos exemplos de outros países e teremos um relaciona-
mento com o Fisco mais saudável e construtivo, inclusive com 
a adoção de métodos alternativos para soluções de controvérsia, 
como muito bem abordado em um dos artigos desta obra. 

Esse relacionamento Fisco e Contribuinte, de fato, é com-
plexo em qualquer tempo e em qualquer lugar, mas no Brasil ele 
é especialmente desafiador. Os passos dados até aqui na melho-
ra desse diálogo e na construção de caminhos alternativos para 
solução dos litígios têm sido muito tímidos, e por isso é  impor-
tante evoluirmos para uma nova cultura, um novo paradigma, 
um novo “pacto” do Estado com os contribuintes. Precisamos, 
urgentemente, estimular a segurança jurídica a fim de criar e fo-
mentar um ambiente de negócios mais acolhedor, reduzindo a 
litigiosidade.



É importante mencionar, por outro lado, que apesar de 
todas as dificuldades, esse cenário inóspito e desafiador, literal-
mente de “crise”, também traz oportunidades. E nesses momen-
tos, também, é extremamente importante estar acompanhado de 
bons profissionais.

Deveras, o papel do profissional do direito tributário no 
Brasil não se limita à gestão de passivos tributários e, em espe-
cial, de um contencioso tributário para redução de contingências. 
Não, os desafios não são só esses. Aqui, diferentemente de outros 
países, o contencioso tributário é um verdadeiro motor auxiliar 
da atividade empresarial, podendo impactar diretamente os re-
sultados financeiros e se tornar importante instrumento de gera-
ção de caixa, o que, muitas vezes, é essencial não só para otimi-
zação dos resultados, mas também para a própria sobrevivência 
das empresas — sempre, é claro, em observância da legalidade e 
de princípios éticos.

O profissional do direito tributário, portanto, tem papel 
especial e relevante nesse processo proativo de identificação de 
oportunidades. Discussões como as de recuperação de créditos 
(como as de contribuições previdenciárias, taxa SISCOMEX e de 
não inclusão de tarifas do setor elétrico na base de cálculo do 
ICMS) vão muito além dos meros debates de interesse acadêmi-
co, restritos aos operadores do Direito, para ser foco do interesse 
de todos os contribuintes. E isso não só pelo crédito em si, mas 
também pela própria necessidade de se ter pleno conhecimento 
de todos os efeitos colaterais que podem surgir, inclusive a pos-
sibilidade de tributação desses próprios indébitos (como no caso 
exemplar, contemporâneo e relevante da exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS e da COFINS, também aqui tratado). 

Em síntese, é essencial não estar sozinho nesse cipoal fe-
chado, escuro e repleto de perigos, mas que também é cheio de 
oportunidades! Assim, feliz o leitor que, a par das discussões 
acadêmicas, pode contar com o conhecimento de profissionais 
competentes em sua área do direito e que, ao fim e ao cabo, possi-



bilitam uma melhor compreensão da nossa realidade, auxiliando 
na redução de custos, no aumento de receita, na identificação de 
oportunidades e, principalmente, na defesa da cidadania.

Por isso tudo, com muita esperança de que ainda iremos 
evoluir muito como país e nação, é que parabenizo aos autores 
pelos temas abordados e reitero, mais uma vez, minha satisfação 
e alegria pelo convite que me foi feito.

O Brasil, definitivamente, para o bem e para o mal, espe-
cialmente com relação ao direito tributário, não é para princi-
piantes e tampouco para amadores!!!

rodriGo cardozo Miranda1

1 Bacharel em Direito e Contabilidade pela Universidade de Brasília 
- UNB; Mestre em Direito LL.M. pela Columbia University School 
of Law, Nova York, EUA; Ex-Conselheiro do CARF - Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (2007 a 
2015); Diretor Jurídico LATAM da Whirlpool Corporation.





Prefácio ii

Reza a lenda que o rei da Frígia morreu sem deixar herdei-
ros. Consultando o Oráculo, soube que o próximo rei chegaria 
à cidade em um carro de bois. Um camponês chamado Górdio 
cumpriu a profecia e foi coroado. Como forma de jamais se es-
quecer do seu humilde passado, levou seu carro até o Templo de 
Zeus e o amarrou com um nó a uma coluna — um nó impossível 
de se desatar.

Muitos tentaram fazê-lo ao longo dos 500 anos que se 
seguiram.

Até que em 334 a.C., Alexandre, o Grande, ao passar pela 
Frígia, ouviu falar da lenda, que despertou sua curiosidade. Ale-
xandre, então, foi até o Templo de Zeus para ver o nó feito por 
Górdio. Analisou-o detalhadamente por todos os ângulos possí-
veis, percebeu que se tratava de um nó feito à perfeição, no qual 
não se viam as pontas, refletiu e, em um gesto único, desembai-
nhou sua espada e cortou o nó em dois.

Lenda ou não, certo é que, poucos anos depois, Alexandre 
tornou-se senhor de toda a Ásia Menor, cumprindo a profecia do 
Oráculo. Essa lenda é comumente usada como uma metáfora de 
um problema impossível de ser solucionado (como desatar um 
nó impossível) resolvido facilmente por ardil astuto, ou, como 
muitos gostam de repetir, “pensar fora da caixa”. 

Sabemos todos que não há no mundo uma legislação tribu-
tária mais complexa do que a do Brasil e que o seu cumprimento 
é o assunto que ocupa o terceiro lugar dentre as preocupações dos 
empresários brasileiros, conforme estudo recente realizado pela 
Deloitte com mais de 100 executivos de finanças que representam 
organizações de diversos portes e setores do País. Especialmente 
em empresas, diariamente tentamos desatar diversos nós Gór-
dios no Brasil.



Este livro é como a espada de Alexandre, o Grande, seus 
artigos e discussões propostas pelos autores, todos eles sócios do 
Souto Correa Advogados, nos trazem soluções para problemas 
complexos de forma simples e eficaz.

Não sou especialista em Direito Tributário, mas trabalho 
há 21 anos na liderança de jurídicos corporativos — e em algu-
mas empresas fui responsável pelo contencioso tributário. Sei que 
o planejamento tributário é a fonte primária das decisões de ne-
gócio dentro de uma empresa, especialmente as multinacionais, 
que precisam cumprir normas desta natureza em vários países. 
Dentro da empresa, as razões pelas quais se realizam ou não de-
terminados negócios (ou a forma que os negócios tomam) são, na 
sua origem, tributários. 

Conheci o Souto Corrêa Advogados através do Rodrigo 
Tellechea, um amigo querido e um profissional excepcional, que, 
para minha sorte, acabou me apresentando aos demais sócios e 
colegas das áreas trabalhista, contenciosa, societária, consumidor, 
regulatória, administrativa, penal, tributária, civil e recuperação 
e insolvência. Minha equipe e eu percebemos logo de pronto qua-
lidades que buscamos em um escritório parceiro: profundidade 
acadêmica para dar as melhores opiniões, mas também agilidade 
e astúcia. Não foram poucos, nem simples, os desafios que te-
mos proposto aos nossos colegas do Souto Correa, que sempre 
nos devolvem soluções integradas com respostas práticas e bem 
fundamentadas. 

E foi com a valorosa parceria de dois deles, Flávio Porti-
nho Sirangelo e Joel Gallo, que tive o privilégio de desatar o “Nó 
Górdio” da minha gestão do jurídico na minha empresa até aqui.

Dados apurados na pesquisa que citei acima revelam que 
no Brasil as empresas precisam destinar, em média, 1.958 horas 
por ano para o cumprimento de requisitos tributários, enquanto 
a média mundial são apenas 240 horas por ano.



Muitas vezes, quando nós, dos jurídicos corporativos, nos 
restringimos ao conhecimento interno da companhia, erramos 
ao buscar soluções complexas para os nossos desafios, em vez de 
buscarmos uma solução simples, efetiva, que muitas vezes pode 
estar diante dos nossos olhos. Nesta obra, encontramos alguns 
dos recentes e mais importantes debates enfrentados pelos advo-
gados da área tributária do Souto Correa e que certamente servi-
rão a todos assim como a espada serviu a Alexandre. 

Boa leitura!

isabella Maciel de sá
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a Majoração da taxa de utilização 
do siscoMex e a reafirMação da 

jurisprudência do stf no julGaMento 
do re nº 125.893-4: coMo recuperar 

valores paGos a Maior?

Valter tremarin Jr.1

ronaldo Kochem2

1. introdução

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.258.934-
SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) ratificou a jurisprudência já pacificada no sentido de 
que é indevida a majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX 
promovida pela Portaria MF nº 257/2011, pelo menos naquilo que 
supera os índices oficiais de correção monetária. Além disso, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) tem o tema na 
sua lista de dispensa de contestação e de recurso. 

Assim, é inegável o direito à recuperação dos montantes 
pagos a maior por todos os contribuintes que recolheram (e con-
tinuam recolhendo) a referida taxa em seus valores majorados. 

Tendo isso em vista, este artigo, em primeiro lugar, anali-
sa o que especificamente a jurisprudência pacífica e a PGFN re-
conhecem como pagamento indevido realizado a título da Taxa 

1 Sócio de Souto Correa Advogados. Mestre em Direito Tributário pela 
UFRGS. Especialista em Direito Tributário pelo IBET. Membro da 
CEDMAPAH da OAB/RS.

2 Sócio de Souto Correa Advogados. Doutorando em Direito Econômi-
co e Financeiro pela USP. Mestre em Direito pela UFRGS e pela Univer-
sità di Genova.

o
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de Utilização do SISCOMEX. Isso permite compreender qual é a 
grandeza de valores que se tem direito recuperar. 

Em segundo lugar, este artigo analisa alternativas que são 
implementáveis, nas vias administrativa e judicial, para recupera-
ção dos valores indevidamente pagos. Isso permite avaliar tanto 
alternativas possíveis quanto aquela que se mostra mais eficiente. 

2. a jurisprudência consolidada sobre 
a Majoração da taxa de utilização do 
siscoMex

Em abril deste ano, o Plenário do STF, em sessão virtual, 
ratificou sua jurisprudência pacífica sobre os limites para o rea-
juste, por ato do Poder Executivo, da Taxa de Utilização do Siste-
ma Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 

O caso julgado foi o Recurso Extraordinário nº 1.258.934-
SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.085), cuja dis-
cussão envolvia a majoração da Taxa de Utilização do SISCO-
MEX promovida pela Portaria MF nº 257/2011.

A Taxa de Utilização do Siscomex é um tributo que foi ins-
tituído pela Lei nº 9.716/1998. É devida no registro da Declaração 
de Importação originalmente a razão de R$ 30,00 por Declaração 
de Importação e de R$ 10,00 para cada adição de mercadorias à 
referida declaração, observado, quanto às adições, o limite fixado 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — atualmente previs-
to no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa SRF nº 680/2006.

Ocorre que o art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998 que ins-
tituiu a referida Taxa delega o reajuste dos valores do tributo a 
atos infralegais, ao prever que os valores podem ser reajustados, 
anualmente, “mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda”, 
conforme variação dos custos de operação e dos investimentos 
no SISCOMEX.

Alegadamente com base nesse dispositivo, o então Minis-
tro da Fazenda editou a Portaria MF nº 257/2011, para “reajustar” 
a Taxa de Utilização do SISCOMEX de R$ 30,00 para R$ 185,00 
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por Declaração de Importação e de R$ 10,00 para R$ 29,50 para 
cada adição, observados os limites fixados pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil.

A partir de então, os importadores passaram a discutir o 
reajuste, alegando a ocorrência de verdadeira majoração da Taxa 
de Utilização do SISCOMEX promovida pela Portaria MF nº 
257/2011. O objetivo principal dessa discussão é a demonstração 
de que a majoração se deu por ato infralegal com delegação in-
constitucional e obter o reconhecimento de que seriam indevidos 
os montantes pagos a título da referida taxa naquilo que supe-
ram os valores originalmente previstos no art. 3º, § 2º, da Lei nº 
9.716/1998.

No entanto, o entendimento que se consolidou na jurispru-
dência3 é o de que a majoração da Taxa de Utilização do Siscomex 
promovida pela Portaria MF nº 257/2011 não foi, em sua integra-
lidade, indevida: reconheceu-se que apenas o reajuste superior aos 
índices oficiais de correção monetária é que se trataria de aumento 
indevido.

Foi esse o entendimento recentemente ratificado pelo STF 
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC, com 
repercussão geral reconhecida, no qual foi fixada a seguinte tese 
de julgamento:

“A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa 
tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação 
legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo 

3 RE nº 1.241.759/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa 
Weber, DJe de 04/03/2020; RE nº 1.102.448/RS-EDAgR, Primeira Tur-
ma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020; RE nº 1.226.823/
RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 
10/12/2019; RE nº 1.207.635/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Mi-
nistro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019; ARE nº 1.126.958/SC-AgR, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 
28/11/2019; RE nº 1.149.356/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Mi-
nistro Celso de Mello, DJe de 13/02/2019.
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nem impede que o Poder Executivo atualize os valores 
previamente fixados em lei de acordo com percentual não 
superior aos índices oficiais de correção monetária.”

Cumpre esclarecer que, ao fixar a referida tese de julga-
mento, o STF negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 
1.258.934-SC interposto pelo contribuinte que visava à reforma 
de Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião. O Acórdão que visava reformar decidiu justamente que a 
majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX é indevida na-
quilo — mas somente naquilo — que superar o percentual refe-
rente a índice oficial de correção monetária.

No referido Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC, a em-
presa buscava ver reconhecido que a majoração promovida pela 
Portaria MF nº 257/2011 é completamente indevida, o que, como 
visto, não foi acolhido pelo STF. Observa-se que foram opostos 
Embargos de Declaração pela referida empresa no STF, nos quais, 
em síntese, busca-se ver apreciado argumento que aquele Supre-
mo Tribunal haveria deixado de analisar e que, em tese, poderia 
levar à conclusão pretendida pela contribuinte. A União Federal, 
por outro lado, não recorreu da decisão.

Assim, mesmo diante da oposição dos Embargos de De-
claração no Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC, é fato que 
a jurisprudência já está consolidada no sentido de que é indevida, 
pelo menos naquilo que exceder o percentual de índice oficial de 
correção monetária, a majoração da Taxa de Utilização do SIS-
COMEX promovida pela Portaria MF nº 257/2011.
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O referido índice oficial, conforme entendimento juris-
prudencial4, é o INPC. Aliás, a própria Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) já reconheceu ser indevida a majora-
ção da Taxa de Utilização do SISCOMEX naquilo que excede o 
INPC, conforme Nota SEI nº 73/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. 
Por meio dessa Nota, a PGFN incluiu o tema na lista de dispensa 
de contestação e recurso de que trata o art. 2º, inciso VII e §§ 4º 
e 5º, da Portaria PGFN nº 502/2016, antes mesmo do julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC. 

O percentual de reajuste considerado legítimo é de 131,60%, 
que corresponde ao INPC acumulado entre a data em que passou 
a ser exigida a Taxa de Utilização do SISCOMEX (janeiro/1999)5 
e o mês anterior (abril/2011) àquele em que foi publicada a Porta-
ria MF nº 257/20116.

4 Por exemplo: TRF 3ª Região, 3ª Turma,  ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 
5004812-66.2018.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado na Titularida-
de Plena LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 03/04/2020, Intimação 
via sistema DATA: 06/04/2020; TRF 3ª Região, 3ª Turma,  RemNecCiv 
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001238-04.2019.4.03.6104, Rel. 
Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 
19/03/2020, Intimação via sistema DATA: 23/03/2020; TRF 3ª Região, 3ª 
Turma,  ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008571-16.2015.4.03.6110, Rel. 
Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SAN-
TOS, julgado em 05/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/03/2020; 
TRF 4ª Região, 2ª Turma, Remessa Necessária Cível - 5049133-
93.2018.4.04.7000/PR, Rel. Desembargador Federal ALEXANDRE 
ROSSATO DA SILVA ÁVILA, julgado em 18/06/2020; TRF 4ª Região, 
1ª Turma, Remessa Necessária Cível 5000577-75.2019.4.04.7016/PR, 
Rel. Desembargador Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES, julga-
do em 18/05/2020; TRF 5ª Região, 3ª Turma, APELREEX – Apelação/
Reexame Necessário - 0802632-95.2018.4.05.8200, Rel. Desembargador 
Federal FERNANDO BRAGA, julgado em 07/05/2020.

5 Conforme o disposto no art. 3º, § 5º, da Lei nº 9.716/1998, a Taxa de 
Utilização do SISCOMEX passou a ser exigível em 1º de janeiro de 1999.

6 A Portaria MF nº 257/2011 foi publicada no DOU do dia 23 de maio 
de 2011.
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Assim, admitiu-se como indevido o pagamento da Taxa de 
Utilização do Siscomex naquilo que excede os valores original-
mente previstos na Lei nº 9.716/1998 acrescidos de 131,60%. Isso 
vale tanto para pagamentos já realizados quanto para pagamen-
tos que vierem a ser feitos a título de Taxa de Utilização do SIS-
COMEX, enquanto não houver novo ato normativo reajustando 
o valor — e enquanto a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) não parametrizar o SISCOMEX, para adequar o valor co-
brado no registro das Declarações de Importação7.

Assim, há valores a serem recuperados pelos contribuintes 
referentes às Declarações de Importação e suas respectivas adi-
ções, registradas nos últimos 5 anos, acrescidos de juros SELIC. 
Em regra, qualquer empresa importadora tem valores a recupe-
rar, algumas na ordem de milhões de reais, outras em valores 
menos expressivos, mas certamente não descartáveis.

Apenas para se ter uma ideia de grandeza, considerando 
dados divulgados pela RFB8, a média de Declarações de Importa-
ção registradas por ano é de 2,3 milhões. Adotando-se esse média 
e considerando os últimos 5 anos, ter-se-ia um total de 11,5 mi-
lhões de Declarações de Importação em relação às quais a União 
Federal deve restituir os valores pagos a maior a título de Taxa de 
Utilização do SISCOMEX. 

A identificação do montante que determinada importado-
ra tem direito a reaver a título de Taxa de Utilização do SISCO-
MEX, atualmente, é algo de fácil alcance. Há empresas especiali-
zadas no mercado que extraem esses dados do SISCOMEX com 
agilidade e precisão. 

7 A Taxa de Utilização do SISCOMEX, assim como os demais tributos 
federais devidos na importação, é cobrada mediante débito automático 
no ato do registro da Declaração de Importação, nos termos dos arts. 11 
e 13, § 1º, da Instrução Normativa SRF nº 680/2006.

8 Balanço Aduaneiro 2018. Disponível em: <https://receita.economia.
gov.br/dados/resultados/aduana/arquivos-e-imagens/BalancoAduanei-
ro2018.pdf>.
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Considerando o reconhecimento do direito à restituição 
dos valores pagos a maior, a decisão das empresas importadoras 
que ainda não estejam discutindo a majoração da Taxa de Utili-
zação do SISCOMEX passa a ser sobre a maneira mais eficiente 
de recuperar os valores aos quais inegavelmente têm direito.

3. as alternativas para recuperar os valores 
paGos a Maior

3.1 o pedido de restituição na via adMinistrativa

Em que pese a RFB ainda não tenha editado ato9 sobre o 
reconhecimento da inconstitucionalidade do aumento da Taxa 
de Utilização do SISCOMEX naquilo que excede o INPC, pode-
-se considerar o Parecer Normativo COSIT/RFB nº 1/2017 como 
indício do entendimento que deverá vir a ser seguido por aquele 
órgão em relação aos procedimentos para restituição dos valores 
indevidamente pagos.

Com efeito, no referido Parecer Normativo, a RFB analisou 
situação análoga àquela aqui tratada, no que tange a procedimen-
tos para recuperação dos valores, envolvendo tributos devidos na 
importação de mercadorias cujos pagamentos foram conside-
rados parcialmente indevidos por jurisprudência consolidada. 
Mais especificamente, analisaram-se os procedimentos a serem 
observados pela RFB, para restituição de valores pagos a maior 
a título de PIS-Importação e de COFINS-Importação em decor-

9 Apesar de na Nota SEI nº 73/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF a PGFN 
haver sugerido o encaminhamento da própria Nota à Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, “para eventuais considerações quanto (i) à possí-
vel edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional 
sobre a matéria em enfoque, com esteio no art. 19, inciso II, da Lei nº 
10.522, de 2002, (ii) à revisão da Portaria MF Nº 257, de 20 de maio de 
2011, limitado o reajuste à correção monetária acumulada desde a edição 
da Lei nº 9.716/98 até os dias atuais, (iii) ao ajuste de seus sistemas ele-
trônicos à jurisprudência consolidada do STF, e (iv) eventual proposta de 
alteração legislativa”.
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rência do reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão 
do ICMS e das próprias contribuições nas suas bases de cálculo 
(inconstitucionalidade do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/2004 
em sua redação original) 10. 

Naquela oportunidade, citando o Parecer PGFN/CDA/CRJ 
nº 396/2013, a RFB expressou o entendimento de que o acolhi-
mento da tese jurídica firmada sob a técnica de repercussão ge-
ral (STF) ou de recurso repetitivo (STJ) permite o reconhecimento 
administrativo do direito à restituição do indébito, na forma dos 
arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional, que tratam, respec-
tivamente, do direito à restituição total ou parcial de tributo e do 
prazo para pleitear tal restituição.

Ainda conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB nº 
1/2017, a restituição do indébito relativo ao PIS-Importação e à 
COFINS-Importação pagos a maior não estava condicionada à 
retificação da Declaração de Importação, sendo suficiente, para 
o reconhecimento do direito creditório, o pedido de restituição 
pelo contribuinte.

O pedido de restituição, por sua vez, deveria ser formali-
zado por meio do formulário constante no Anexo I da Instrução 
Normativa RFB nº 1.300/2012, que, à época, estabelecia normas 
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no 
âmbito da RFB.

10 É importante notar que o Parecer Normativo COSIT/RFB Nº 1/2017 
analisou questão relacionada à utilização, ou não, de crédito relacio-
nado ao PIS-Importação e à COFINS-Importação, para fins de reco-
nhecimento do valor a ser restituído em razão do pagamento a maior 
realizado a título dessas contribuições, questão essa que não se aplica 
ao pagamento a maior realizado a título de Taxa de Utilização do SIS-
COMEX. Com efeito, diferentemente do que ocorre no caso daquelas 
contribuições, o valor pago a título desta Taxa não é passível de credita-
mento pelo contribuinte. Isso significa dizer que a integralidade do va-
lor pago a maior a título de Taxa de Utilização do SISCOMEX é passível 
de ser recuperada pelos contribuintes.
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Transpondo o entendimento expressado no Parecer Nor-
mativo COSIT/RFB nº 1/2017 para o caso da Taxa de Utiliza-
ção do SISCOMEX, os contribuintes podem, então, requerer a 
restituição na via administrativa dos valores pagos a maior, nos 
termos em que definido na jurisprudência já consolidada e no 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC, no qual 
foi reconhecida a repercussão geral.

Esse pedido de restituição deve seguir os trâmites previstos 
na Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017, que revogou a Instru-
ção Normativa RFB nº 1.300/2012 citada pelo Parecer Normativo 
COSIT/RFB nº 1/2017. A exemplo do caso do PIS-Importação e 
da COFINS-Importação, o pedido de restituição dos valores pa-
gos a maior a título de Taxa de Utilização do SISCOMEX deve 
ser formalizado por meio do formulário constante no Anexo I da 
Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017, observado o disposto no 
art. 7º, § 1º, desse mesmo ato normativo — ao menos enquanto o 
programa PER/DCOMP não estiver parametrizado para receber 
os pedidos de restituição com o código de receita da Taxa de Uti-
lização do SISCOMEX.

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que o entendimento aqui 
expressado é no sentido da possibilidade de apresentação de pedi-
do de restituição, na via administrativa, dos valores pagos a maior 
a título de Taxa de Utilização do SISCOMEX mesmo enquanto 
não houver ato específico da RFB com orientação sobre o assunto. 

Primeiro, porque, observado o que dispõem os arts. 2º e 
3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014, o ato formal, para 
vinculação da RFB à decisão proferida no Recurso Extraordiná-
rio nº 1.258.934-SC, não deverá, em tese, tardar. 

Com efeito, os citados dispositivos especificam prazos e 
procedimentos, para que a PGFN cientifique a RFB acerca dos 
julgamentos de interesse da Fazenda Nacional proferidos pelo 
STF e pelo STJ na sistemática da repercussão geral e dos recur-
sos repetitivos, tendo como uma de suas finalidades a vincula-
ção da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos nesses 
julgamentos. 
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Veja-se que não se está tratando aqui de ato da RFB que 
indique os procedimentos para a recuperação da Taxa de Uti-
lização do SISCOMEX, a exemplo do que fez o Parecer Norma-
tivo COSIT/RFB nº 1/2017 para o caso do PIS-Importação e da 
COFINS-Importação. Esse ato da RFB, para fins de vinculação 
daquele órgão à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 
1.258.934-SC, é desnecessário — ainda que não seja irrelevante, 
do ponto de vista de orientação aos Auditores-Fiscais —, na me-
dida em que não é exigido pelo art. 19-A da Lei nº 10.522/2002, 
para que ocorra essa vinculação.

Segundo, porque, mesmo que não fosse cumprido o que 
prevê a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 até o momento 
da análise do pedido de restituição apresentado pelo contribuinte 
e houvesse o indeferimento desse pedido, caberia Manifestação 
de Inconformidade, para julgamento em 1ª instância administra-
tiva (art. 120, caput, do Decreto nº 7.574/2011). Caso até o julga-
mento da Manifestação de Inconformidade ainda não houvesse 
sido cumprido o que prevê a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 
1/2014 e fosse proferida decisão contrária ao contribuinte, cabe-
ria Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF (art. 120 do Decreto nº 7.574/2011).

Ocorre que, conforme art. 62, § 2º, do Regimento Interno 
do CARF, os membros das turmas de julgamento daquele Con-
selho estão vinculados às decisões definitivas de mérito profe-
ridas pelo STF e pelo STJ na sistemática da repercussão geral e 
dos recursos repetitivos. E, observado o art. 1.040 do Código de 
Processo Civil, havendo sido publicado o Acórdão paradigma, ele 
é plenamente aplicável, de modo que a decisão proferida no Re-
curso Extraordinário nº 1.258.934-SC deve ser observada pelos 
Conselheiros do CARF, mesmo sem o seu trânsito em julgado.

No entanto, não se desconhece que existe divergência no 
CARF quanto ao momento a partir do qual haveria vinculação 
dos julgadores às decisões proferidas pelo STF e pelo STJ na sis-
temática da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Isso leva 
ao terceiro motivo.
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Terceiro, porque, admitindo-se, por hipótese, que a deci-
são proferida no Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC não 
fosse considerada como definitiva11 pelo CARF, deve-se lembrar 
que a PGFN editou a já referida Nota SEI nº 73/2018/CRJ/PGA-
CET/PGFN-MF, que incluiu o tema sobre o aumento da Taxa de 
Utilização do SISCOMEX na lista de dispensa de contestação e 
recurso.

Isso significa dizer que, caso o contribuinte não tivesse seu 
direito reconhecido na via administrativa, teria esse direito reco-
nhecido na via judicial, na medida em que, além da jurisprudên-
cia já pacificada, não encontraria resistência na PGFN.  Tendo 
isso em vista e observado o princípio da eficiência administrativa 
(art. 37, caput, da Constituição Federal), necessariamente o di-
reito do contribuinte à restituição deveria ser reconhecido pelo 
CARF, sob pena de fazer-se movimentar a administração pública 
de forma desnecessária, com dispêndios de meios e recursos ma-
teriais, humanos e institucionais, no âmbito judicial. 

Nesse ponto, é oportuno destacar o entendimento expres-
so no Parecer PGFN/CDA nº 2025/2011. Apesar de esse Parecer 
tratar especificamente da atuação da PGFN frente a situações nas 
quais há julgamentos em sede de recurso repetitivo ou com re-
percussão geral reconhecida, analisa em item específico a vincu-
lação da Administração Pública ao princípio da eficiência admi-
nistrativa em sentido muito semelhante ao aqui exposto. Ou seja, 
afirma-se, no referido Parecer, que a observância ao princípio da 
eficiência administrativa não constitui opção discricionária da 
Administração Pública, mas sim vincula a atuação do adminis-
trador público, exigindo a análise da relação custo/benefício. 

11 Isso supondo que no transcurso do prazo entre a apresentação do pe-
dido de restituição e o julgamento de eventual Recurso Voluntário pelo 
CARF ainda não houvesse ocorrido o trânsito em julgado no Recurso 
Extraordinário nº 1.258.934-SC.
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Além dos motivos expostos acima, é importante ressaltar 
que aguardar por ato da RFB que trate sobre a restituição de va-
lores pagos a maior a título de Taxa de Utilização do SISCOMEX, 
para só então apresentar o pedido na via administrativa, significa 
perder o direito de reaver valores a cada dia que passa em razão 
da prescrição.

3.2 o ajuizaMento de Medida judicial, para obter a 
restituição no judiciário ou o direito À coMpen-
sação coM outros tributos na via adMinistrativa

A alternativa ao pedido administrativo de restituição dos 
valores pagos a maior a título de Taxa de Utilização do SISCO-
MEX seria o imediato ajuizamento de ação judicial — também 
com o intuito de evitar a prescrição.

Nessa ação judicial, poder-se-ia solicitar ou a restituição 
do indébito ou o reconhecimento do direito à compensação com 
outros tributos administrativos pela RFB.

No caso de buscar-se a restituição, ela seria promovida na 
própria via judicial, estando sujeita a pagamento via RPV ou pre-
catório, a depender do valor do indébito. Para isso, seria neces-
sário apresentar, no âmbito da ação judicial, os documentos que 
comprovassem o exato valor do indébito a favor do contribuinte. 
É oportuno observar que é vedada a restituição na via adminis-
trativa de indébito reconhecido judicialmente, sob pena de ofensa 
ao art. 100 da Constituição Federal.

Já no caso de buscar-se o reconhecimento do direito à com-
pensação com débitos próprios de quaisquer tributos adminis-
trativos pela RFB (art. 74 da Lei nº 9.430/1996), poder-se-ia tanto 
instruir a ação judicial com os documentos que comprovem o 
exato valor do indébito a favor do contribuinte quanto apresentar 
apenas documentos que comprovem que o autor recolheu a Taxa 
de Utilização do SISCOMEX, mas sem a comprovação da totali-
dade do indébito. 
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Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já definiu, no 
julgamento do Recurso Especial nº 1.715.256, submetido à sis-
temática de recursos repetitivos, que, caso se trate de mandado 
de segurança visando obter juízo específico sobre as parcelas a 
serem compensadas, o crédito do contribuinte depende de quan-
tificação, de modo que a inexistência de comprovação suficien-
te dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência 
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação 
mandamental.

Por outro lado, ainda de acordo com o referido julgamento 
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode 
impetrar mandado de segurança visando obter a declaração do 
direito à compensação tributária, independentemente da apura-
ção dos respectivos valores, sendo suficiente, para essa finalida-
de, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor 
tributário. A comprovação dos recolhimentos indevidos será exi-
gida posteriormente, na esfera administrativa, quando o proce-
dimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco.

Com o reconhecimento judicial do direito à compensação, 
o contribuinte precisará habilitar o crédito perante a RFB, para 
então transmitir a declaração de compensação, observados os 
arts. 98 e seguintes da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017.

Nesse contexto, o contribuinte que procura recuperar os 
valores se encontra perante as alternativas de: (1) ajuizar ação já 
com a definição do valor exato do indébito tributário, requeren-
do a sua restituição por meio de RPV ou de precatório, (2) ajui-
zar ação com pedido para que o Poder Judiciário já faça o juízo 
específico dos elementos concretos da compensação, com o que 
também deverá já definir o valor exato do crédito que poderá 
ser utilizado na compensação, ou (3) ajuizar ação com pedido de 
reconhecimento do direito à compensação dos valores indevida-
mente pagos, independentemente da apuração judicial do valor 
do crédito.
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Aquele contribuinte que procura mais eficiência na recu-
peração dos valores possivelmente escolherá a segunda ou a ter-
ceira alternativa acima, para evitar o procedimento mais longo 
de restituição por condenação judicial.

Ademais, há razões que sugerem ser ainda mais eficiente a 
escolha da terceira alternativa. Isso porque a terceira alternativa 
torna desnecessário um procedimento de comprovação cabal do 
crédito do contribuinte, bem como evita que a PGFN instaure o 
contraditório a respeito da correta comprovação e identificação 
do crédito do contribuinte. É que não se pode perder de vista que, 
não obstante a PGFN esteja dispensada de contestar e recorrer 
da questão sobre a inconstitucionalidade da majoração da taxa, 
ela deverá ainda verificar, em cada caso, a correta apuração dos 
valores do indébito tributário. 

Assim, reconhecemos aqui que a alternativa de ajuizamen-
to de ação com pedido de mero reconhecimento do direito à com-
pensação dos valores indevidamente pagos, independentemente da 
apuração judicial do valor do crédito, é tendencialmente a mais 
eficiente para que o contribuinte recupere os valores pagos indevi-
damente relativos à Taxa de Utilização do SISCOMEX.

3.3 o ajuizaMento de Medida judicial conjuGada 
coM o pedido de tutela provisória e a coMpensação

Mesmo as medidas judiciais exploradas na seção 3.2 des-
te artigo, em especial a medida judicial de número 3, podem ter 
ganho de eficiência caso conjugadas com um pedido de Tutela 
Provisória com algumas especificidades para o caso.

É que não se pode perder de vista que, para a habilitação do 
crédito e posterior apresentação da declaração de compensação, 
é necessário haver o trânsito em julgado, conforme disposição do 
art. 74 da Lei nº 9.430/96 e o artigo 170-A do Código Tributário 
Nacional. Assim, como regra, o direito à compensação somente 
poderá ser exercido após o trânsito em julgado da sentença judi-
cial individual que o reconheça.
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Contudo, frente a casos como o presente — em que o direito 
do contribuinte se baseia em jurisprudência pacífica do STF, for-
malizada em precedente vinculante do Plenário em julgamento 
de Recurso Extraordinário com repercussão geral, adotada como 
vinculante pela PGFN por meio de atos de dispensa de contestar 
e recorrer —, entendemos que há razões substanciais para que se 
autorize a compensação por meio de Tutela Provisória. 

Nesse contexto, entra em jogo a aplicação do postulado da 
razoabilidade como equidade, segundo o qual, na aplicação das 
normas jurídicas, deve-se levar em consideração (1) aquilo que 
normalmente acontece e (2) o aspecto individual do caso, não 
levado em conta na generalização legal12. Seja por uma ou outra 
dessas considerações, utiliza-se a técnica argumentativa da dis-
sociação, com o que se restringe o âmbito de aplicação da norma 
prima facie interpretada13. Reconhece-se que a classe de fatos a 
que a norma — resultante de uma interpretação prima facie — 
refere-se é composta por duas subclasses que, por razões subs-
tanciais, devem ser tratadas de modo distinto, apenas uma delas 
sujeitando-se à norma em questão.

O art. 74 da Lei nº 9.430/96, com redação dada pela Lei 
nº 10.637/2002, e o art. 170-A do Código Tributário Nacional, 
incluído pela Lei Complementar nº 104/2001, pressupõem a gene-
ralidade de casos, em que não há precedente formalmente vincu-
lante sobre o objeto do pedido de compensação e não há dispensa 
da PGFN de contestar a ação ou recorrer da decisão relativamen-
te à matéria objeto do processo.

Ademais, ambos os dispositivos foram redigidos no con-
texto da (então recente) inclusão da técnica antecipatória no Có-
digo de Processo Civil/73, pela reforma da Lei nº 8.952/94 e da 

12 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 18ª ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2018. pp. 195ss.

13 GUASTINI, Riccardo. Saggi scettici sull’interpretazione. Torino: Gia-
ppichelli, 2017. p. 142.
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consolidação jurisprudencial da Súmula nº 212/STJ14. Também 
foram redigidos antes da Reforma do Judiciário decorrente da 
Emenda Constitucional nº 45/2004 e da Lei nº 11.418/2006, que 
estabeleceram o regime da repercussão geral, e antes do estabele-
cimento da sistemática dos recursos especiais repetitivos, pela Lei 
nº 11.672/200815. Assim, certamente não distinguiram a subclas-
se de casos ajuizados com precedentes formalmente vinculantes 
da subclasse de casos ajuizados sem precedentes.

As vedações legais à compensação antes do trânsito em jul-
gado também não levaram em conta a utilização da técnica an-
tecipatória para a tutela jurisdicional da evidência, que era ainda 
objeto de controvérsia no regime processual anterior16. Hoje, o 
art. 311 do Código de Processo Civil prevê com clareza a Tutela 
da Evidência, espécie do gênero Tutela Provisória, que deve ser 
concedida — independentemente de alegação de perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo — quando “a petição inicial 
for instruída com prova documental suficiente dos fatos consti-
tutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz 
de gerar dúvida razoável”.

Esse é justamente o caso da ação judicial de contribuinte 
que requer o reconhecimento do direito à compensação, sem a 
apuração judicial do valor do crédito, decorrente de indébito re-
lativo à Taxa de Utilização do SISCOMEX. Com base em prova 
documental suficiente da existência da sua condição de credor, 
não há como a PGFN — que está dispensada de contestar e recor-
rer caso como esse — opor dúvida razoável ao pedido do autor.

14 Na redação original, que em 2005 foi ampliada: “A compensação de 
créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar”.

15 No mesmo sentido, FERREIRA NETO, Arthur M. Pandemia da CO-
VID-19 e a possibilidade excepcional de compensação antes do trânsito 
em julgado (artigo inédito).

16 MITIDIERO, Daniel. Antecipação de Tutela. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. pp. 133-6.
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Além dessas razões, para a distinção das subclasses, vê-se 
que há razões substanciais para o tratamento distinto dos dois 
grupos de casos. Pela concretização dos valores de estabilidade, 
integridade e coerência (art. 926, CPC) e pela promoção dos Prin-
cípios da Liberdade e Igualdade por meio do sistema de prece-
dentes, justifica-se o distinto tratamento das ações fundamenta-
das em precedentes vinculantes. O direito fundamental à tutela 
efetiva e tempestiva dos direitos (arts. 5º, XXXV, LIV, LXXVIII; 
arts. 4º e 6º, CPC) também é razão substancial para diferenciar o 
tratamento das duas subclasses de casos.

Assim, sem a necessidade de declaração de inconstitucio-
nalidade do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e do art. 170-A do Códi-
go Tributário Nacional, pode-se reconhecer a inaplicabilidade 
da vedação à concessão de Tutela Provisória para casos como 
o presente. Quando o contribuinte fundamenta seu pedido em 
jurisprudência pacífica do STF, formalizada em precedente vin-
culante do Plenário em julgamento de Recurso Extraordinário 
com repercussão geral, adotada como vinculante pela PGFN por 
meio de atos de dispensa de contestar e recorrer, não há justifica-
tiva para que o direito à compensação seja exercível apenas após o 
trânsito em julgado da demanda.

Nesse sentido, mostram-se corretas as decisões que afas-
tam a vedação em razão da peculiaridade dos casos. No CARF, há 
decisão de março de 2018 que julgou possível ao contribuinte se 
basear em “precedente vinculante do STF” para realizar o pedido 
de compensação, ainda que não existisse trânsito em julgado na 
decisão individual do contribuinte17. 

Também há acórdão do TRF da 1ª Região no mesmo senti-
do, concluindo que “não se mostra razoável aguardar-se o trân-
sito em julgado de decisum para a efetivação da compensação do 
indébito tributário em referência, quando inexistente qualquer 

17 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão nº 3402-
005.025, Recurso Voluntário no Processo nº 10880.906342/2008 96, Rel. 
Diego Diniz Ribeiro, 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, j. 22/03/2018.
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possibilidade de alteração da situação jurídica já reconhecida, 
nos autos” em razão da “perfeita harmonia do acórdão desta 8ª 
Turma com o entendimento jurisprudencial consolidado nos co-
lendos STF e STJ nesta matéria, a possibilitar a eficácia plena e 
imediata da garantia fundamental da razoável duração do pro-
cesso (CF, art. 5º, LXXVIII e respectivo § 1º) na materialização 
instrumental do processo justo”18.

As peculiaridades desses casos, universalizáveis em con-
cretização do Princípio da Igualdade e como requisito de racio-
nalidade19, mostram que ações ajuizadas por contribuintes com 
fundamento em precedentes formalmente vinculantes não se 
submetem à vedação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e do art. 170-A 
do Código Tributário Nacional referente à possibilidade de com-
pensação apenas após o trânsito em julgado. É exatamente esse o 
caso da Taxa de Utilização do SISCOMEX.

4. considerações finais

Considerando o entendimento pacificado pela jurispru-
dência, ratificado no julgamento Recurso Extraordinário nº 
1.258.934-SC, com repercussão geral reconhecida, e a Nota SEI 
nº 73/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, é indevido o pagamento da 
Taxa de Utilização do Siscomex naquilo que excede 131,60% os 
valores originalmente previstos na Lei nº 9.716/1998.

O indébito pode ser objeto de pedido de restituição apre-
sentado à RFB na via administrativa, podendo-se considerar o 
Parecer Normativo COSIT/RFB nº 1/2017 como indício do enten-
dimento que deverá vir a ser seguido por aquele órgão. Isso por-
que: (1) observado o que dispõem os arts. 2º e art. 3º da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014, o ato formal, para vinculação da 

18 Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação cível nº 0014773-
57.2010.4.01.3000/AC, Rel. Des. Souza Prudente, 8ª Turma, j. 
30/09/2011.

19 MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 99.
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RFB à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.258.934-
SC, não deverá, em tese, tardar; (2) caso haja o indeferimento do 
pedido de restituição e fosse negado provimento à Manifestação 
de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, seria cabível 
Recurso Voluntário ao CARF, onde os conselheiros estão vincu-
lados às decisões definitivas proferidas pelo STF na sistemática da 
repercussão geral (art. 62, § 2º, do Regimento Interno do CARF); 
(3) mesmo que não se considerasse com definitiva a decisão pro-
ferida no Recurso Extraordinário nº 1.258.934-SC enquanto não 
transitar em julgado, deveria ser observado o princípio da efi-
ciência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), 
para que a restituição fosse deferida pelo CARF.

Alternativamente ao pedido administrativo de restitui-
ção dos valores pagos a maior a título de Taxa de Utilização do 
SISCOMEX, pode-se promover o imediato ajuizamento de ação 
judicial.

No caso de optar pela via judicial, o contribuinte poderia: 
(1) ajuizar ação já com a definição do valor exato do indébito tri-
butário, requerendo a sua restituição por meio de RPV ou de pre-
catório, (2) ajuizar ação com pedido para que o Poder Judiciário 
já faça o juízo específico dos elementos concretos da compensa-
ção, com o que também deverá já definir o valor exato do crédito 
que poderá ser utilizado na compensação, ou (3) ajuizar ação com 
pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores 
indevidamente pagos, independentemente da apuração judicial 
do valor do crédito.

Visando obter ganho de eficiência na utilização do crédito 
que venha a ser objeto de ação judicial, o contribuinte deve se va-
ler de pedido de Tutela Provisória com algumas especificidades 
para o caso. Isso com o intuito de obter autorização judicial para 
a compensação na esfera administrativa antes do trânsito em jul-
gado da ação judicial, afastando a vedação existente no art. 74 da 
Lei nº 9.430/96 e no art. 170-A do Código Tributário Nacional, 
em razão das particularidades do caso.
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da iMpossibilidade da inclusão das 
tarifas de uso dos sisteMas de 

distribuição (tusd) e transMissão 
(tust) de enerGia elétrica na base de 

cálculo do icMs

anderson trautman cardoso20

1. introdução

O presente artigo tem por propósito principal examinar a 
possibilidade da incidência do ICMS sobre os valores pagos pe-
los consumidores integrantes do mercado livre de energia elétri-
ca pelo uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão 
(TUST) de energia elétrica. Procura identificar, na elaboração 
do argumento, fundamentos já adotados em casos julgados pelo 
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, 
em especial o Recurso Extraordinário nº 593.824/SC, que con-

20 Advogado. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasi-
leiro de Estudos Tributários (IBET) e Especialista em Direito Tributá-
rio, Financeiro e Econômico pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Management Program for Lawyers (MPL) pela Yale 
University, New Haven (USA). Programa de Gestão Avançada (PGA) 
pela Fundação Dom Cabral (FDC) em parceria com o INSEAD Bu-
siness School, Fontainebleau (FR).  Vice-Presidente da Federação de 
Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL).  Con-
selheiro da Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul 
(FECOMERCIO/RS). Integrante do Comitê Jurídico da Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Membro 
da Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT), do Ins-
tituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e da International Fiscal 
Association (IFA). Autor de diversos artigos e livros especialmente vol-
tados ao Direito Tributário, entre os quais a obra “Não-cumulatividade 
do ICMS: dimensão normativa e eficácia”.

o
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tribuam com a análise proposta. A conclusão do artigo procura 
contribuir com a discussão a ser travada no julgamento dos casos 
relativos à matéria já submetidos ao regime dos recursos repe-
titivos (REsp nº 1.163.020/RS; REsp nº 1.692.023/MT e REsp nº 
1.699.851/TO). 

Palavras-chave: ICMS. TUSD-TUST. 

2. as preMissas necessárias

Algumas premissas são fundamentais para que se proceda 
à análise pretendida pelo presente artigo, qual seja, a possibilida-
de da incidência do ICMS sobre os valores pagos pelos consumi-
dores integrantes do mercado livre de energia elétrica pelo uso 
dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de 
energia elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que o fato de a energia 
elétrica depender de equipamentos específicos e distintos das 
unidades de geração, que conectem a unidade consumidora aos 
inúmeros pontos de produção da energia espalhados pelo Bra-
sil — similar às mercadorias, que dependem de vias para que se 
concretize a entrega aos adquirentes, por exemplo —, não tem 
qualquer relevância para concluir se, de direito, o ICMS incidente 
sobre operações relativas à energia elétrica deve ou não abran-
ger valores pagos pelo uso das redes de distransmissão. Eviden-
temente, não é possível passar, imediata e diretamente, dos fatos 
brutos a conclusões jurídicas prontas e acabadas, sem considerar 
o arcabouço regulatório aplicável.

O setor elétrico brasileiro é paradigmático em conformar 
a realidade física à realidade jurídica e tornar esta última a — 
única — baliza a orientar discussões como a presente. De fato, 
se o direito estivesse adstrito à física, nem sequer seria possível 
tratar energia como coisa, como fazem o Código Civil21 e vários 

21 Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias 
que tenham valor econômico; (…).
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outros diplomas normativos (ex.: Código Penal22). Destaque-se 
que nem mesmo os maiores físicos contemporâneos definem o 
que a energia é23.

Daí a primeira ficção jurídica: energia elétrica é tida como 
bem móvel. É exatamente essa ficção que está na base de toda a 
construção normativa em torno da energia elétrica. Somente ela 
permite, p.ex., falar-se em compra e venda nesse contexto. 

E as ficções não param por aí. Ao contrário, multiplicam-se. 
Admitindo, por ficção jurídica, que se esteja a tratar de um 

bem móvel que circula na rede e que chega a um sujeito que o 
toma e consome, uma outra grande ficção está na própria con-
cepção de contratos de compra e venda de energia. Tal ficção 
está em supor que o objeto do negócio jurídico — energia — é 
produzido especificamente pelo vendedor e entregue especifica-
mente ao comprador. 

Muito embora os contratos pressuponham isso para inú-
meros efeitos jurídicos, trata-se de uma “artificialização” do que 
se passa em realidade. De fato, no Sistema Interligado Nacional 
(SIN), a energia é (i.) produzida pelos inúmeros geradores (ii.) 
não segundo suas obrigações contratuais, mas segundo determi-
nações técnicas de um terceiro, o Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico. Em outras palavras, não só é fisicamente impossível 
precisar a origem da energia que está sendo consumida por um 
determinado sujeito, como a sua própria produção é determinada 
por critérios que nada têm a ver com o contrato de compra e ven-
da de energia. Nada obstante, a disciplina jurídica age como se 
estivéssemos frente a uma singela compra e venda de bem móvel. 

22 Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (…); 
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que 
tenha valor econômico.

23 “It is important to realize that in physics today, we have no know-
ledge of what energy is. We do not have a picture that energy comes in 
little blobs of a definite amount. It is not that way.” Richard Feynman, 
Conservation of Energy, vol. I, lecture 4.
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O distanciamento “natureza/direito” poderia seguir inde-
finidamente, mas ele apontaria sempre para a mesma direção: 
que o direito tem um poder de conformação da realidade subja-
cente na qual incide. Reitere-se, não fossem as ficções jurídicas, 
nem sequer se poderia falar de circulação de mercadorias para 
fins de cobrança de ICMS. Dito de outro modo, desconsiderar 
essas premissas implicaria acoimar de juridicamente imprestável, 
por “irreal”, a própria legislação tributária.

É exatamente por isso que a decisão jurídica acerca de de-
terminada questão só pode advir de uma constatação da reali-
dade jurídica. E essa constatação não se obtém por observação 
empírica ou atendimento às leis da física, mas por meio da análise 
— e interpretação — de normas jurídicas. 

Pois bem, e o que dizem tais normas? Dizem, claramente, 
que geração/comercialização de energia é uma coisa — a pro-
dução e a venda de uma coisa móvel — e que uso da rede de 
transmissão é outra — a disponibilização das instalações para o 
transporte dessa coisa móvel. 

As normas setoriais — desde a Lei 10.848/2004 até o mais 
singelo ato administrativo — marcam essa distinção em todos os 
momentos juridicamente relevantes. 

Veja que até as outorgas para exploração de serviços e insta-
lações de energia elétrica24 são distintas e não podem se confun-
dir, como se admitiria, caso prevalecesse a premissa da qual parte 
o acórdão embargado (indissociabilidade). De fato, nos termos 
das leis setoriais, são distintas as atividades de (i.) geração; (ii.) 
transmissão; (iii.) distribuição e (iv.) comercialização de energia 
elétrica. Para dar-se conta disso, basta verificar, por exemplo, os 
artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 17º, dentre tantos outros da Lei 9.074/1995. 

24 Artigo 21, inciso XII, alínea b, da Constituição Federal: Compete à 
União: (…) XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, con-
cessão ou permissão: (…) b) os serviços e instalações de energia elétrica 
e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com 
os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; (…).
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Depois, essa distinção de outorgas se reflete em distinções 
nos contratos que cada agente pode celebrar. De modo exemplifi-
cativo, geradores de energia elétrica celebram com consumidores 
e distribuidores contratos de compra e venda de energia elétrica, 
em modalidades e ambientes diversos, enquanto transmissores 
estão adstritos a contratos que têm por objeto o uso das redes de 
transmissão, tais como o Contrato de Uso do Sistema de Trans-
missão (CUST), Contrato de Prestação de Serviços de Transmis-
são (CPST), Contratos de Conexão à Transmissão (CCT), dentre 
outros. 

Exemplos dessas distinções abundam, evidenciando que o 
direito, ao conformar segundo seus critérios a realidade física, 
o fez de modo a preservar absolutamente a distinção normativa 
entre negócios jurídicos de compra e venda de energia e negócios 
jurídicos de uso da rede de transmissão. 

Daí a necessidade de se verificar a “realidade física” con-
siderada para a disciplina jurídica — mais precisamente, para 
a disciplina jurídica da tributação de ICMS —, no caso concreto. 
Mais, a inclusão de valores relativos ao uso dos sistemas de trans-
missão na base de cálculo do ICMS, considerando a distinção 
realizada pela própria lei setorial, constituiria usurpação da com-
petência privativa da União para legislar sobre energia elétrica25.

Bem fixadas tais premissas, cumpre adentrar, detalhada-
mente, ao exame proposto pelo presente artigo, referente à possi-
bilidade da incidência do ICMS sobre os valores pagos pelos con-
sumidores integrantes do mercado livre de energia elétrica pelo 
uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) 
de energia elétrica.

25 Artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.
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3. da iMpossibilidade da inclusão da tusd e 
da tust na base de cálculo do icMs

A hipótese de incidência do ICMS, tal como definida no 
artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, corresponde às 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de co-
municação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior.

No caso em tela, a parcela da hipótese de incidência que 
interessa é aquela que engloba as “operações relativas à circulação 
de mercadorias”, com a qual se identificariam as operações de 
aquisição de energia elétrica, inclusive aquelas operações realiza-
das no Mercado Livre de Energia.

Pois bem, a base de cálculo do ICMS, nas “operações relati-
vas à circulação de mercadorias”, é definida pelo artigo 13, inciso 
I, da Lei Complementar no 87/96, com fundamento no texto cons-
titucional, como o “valor da operação”:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do 
art. 1226, o valor da operação; (grifou-se)

E, correspondendo a hipótese de incidência do ICMS às 
“operações relativas à circulação de mercadorias”, somente podem 
ser submetidos à incidência do imposto aqueles valores que de-
corram de uma “operação relativa à circulação de mercadorias”. 
Qualquer outro valor que não decorra de uma operação relativa à 
circulação de mercadorias, ainda que recebido pelo contribuinte 
do ICMS juntamente com os valores relativos a esta operação de 
circulação de mercadorias, não poderá ser submetido à incidên-
cia do imposto.

26 Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no mo-
mento: I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (…).
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Nesse sentido, a lição de GERALDO ATALIBA, segundo 
a qual, ainda que outras operações sejam realizadas conjunta e 
simultaneamente com a operação de circulação de mercadorias, 
isso

(……) não pode levar o intérprete e aplicador da lei fiscal, 
todavia, a reconhecer referidos a determinada operação de 
venda, todos e quaisquer gastos, pagamentos ou remune-
rações, devidos pelo adquirente ao vendedor, por ocasião 
da efetivação da venda apreciada. Nem tudo que se paga, 
na oportunidade da venda ou compra de uma merca-
doria, deve integrar o valor da operação para efeito de 
ICM.27 (grifou-se)

No mesmo sentido, a lição de ROQUE ANTÔNIO 
CARRAZZA:

Para total garantia do contribuinte de que está sendo tri-
butado nos termos da Constituição, exige-se uma correla-
ção lógica entre a base de cálculo e a hipótese de incidência 
do tributo. Por que? Porque a base de cálculo é índice se-
guro para a identificação do aspecto material da hipótese 
de incidência, que confirma, afirma ou infirma (caso em 
que o tributo torna-se incobrável, por falta de coerência 
interna na norma jurídica que o instituiu).28

Contudo, os valores pagos a título do uso dos sistemas de 
distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica 
são rubricas distintas e autônomas em relação àquelas pagas em 

27 ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. ICM – Base de Cálculo 
– Diferença entre venda financiada e venda a prazo. RDT, n. 41, jul.-
-set./1997, p. 108.

28 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 
62.
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decorrência das operações de aquisição de energia e, por isso, não 
se submetem à incidência do imposto. 

De fato, a atual estrutura do Setor Elétrico compreende as 
seguintes atividades: geração, transmissão, distribuição e comer-
cialização29. No que concerne ao caso concreto, merece destaque, 
também, a circunstância de que as atividades de transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica constituem 
atividades econômica e juridicamente distintas, realizadas por 
pessoas jurídicas distintas.

Consoante o conceito legal de serviço de transmissão de 
energia elétrica, adotado no artigo 4º do Decreto nº 41.019/57, 
trata-se do transporte de energia do sistema produtor às subes-
tações distribuidoras ou da interligação de dois ou mais sistemas 
geradores30.

29 Decreto nº 2.655/98, art. 1º.
30 Art. 4º. O serviço de transmissão de energia elétrica consiste no 

transporte desta energia do sistema produtor às subestações distribui-
doras, ou na interligação de dois ou mais sistemas geradores. § 1º. A 
transmissão de energia compreende também o transporte pelas linhas 
de subtransmissão ou de transmissão secundária que existirem entre as 
subestações de distribuição. § 2º. O serviço de transmissão pode ainda 
compreender o fornecimento de energia a consumidores em alta tensão, 
mediante suprimentos diretos das linhas de transmissão e subtransmis-
são.
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Já a atividade de distribuição de energia elétrica consiste 
no fornecimento de energia a consumidores em média e baixa 
tensão31, a partir das redes de transmissão — normalmente por 
meio de conexão às subestações.

A comercialização de energia elétrica, por sua vez, corres-
ponde à mera venda da energia elétrica ao consumidor, sem en-
volver o seu transporte.

Verifica-se, portanto, que as atividades de transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica constituem 
atividades distintas e são submetidas a tratamento diferenciado.

A legislação relativa ao Setor Elétrico, especialmente aque-
la referente à remuneração das atividades de transmissão, distri-
buição e comercialização, evidencia, com ainda maior clareza, a 
distinção entre essas atividades.

De fato, o artigo 9o da Lei no 9.648/9832 demonstra essa dis-
tinção inequivocamente ao prever que:

Art. 9o Para todos os efeitos legais, a compra e venda de 
energia elétrica entre concessionários ou autorizados 
deve ser contratada separadamente do acesso e uso dos 
sistemas de transmissão e distribuição.
Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e esta-
belecer as condições gerais de contratação do acesso e uso 

31 Decreto nº 41.019/57, Art. 5º – O serviço de distribuição de energia 
elétrica consiste no fornecimento de energia a consumidores em média 
e baixa tensão. § 1º. Êste serviço poderá ser realizado: a) diretamente, a 
partir dos sistemas geradores ou das subestações de distribuição primá-
ria, por circuitos de distribuição primária, a consumidores em tensão 
média; b) através de transformadores, por circuitos de distribuição se-
cundária, a consumidores em baixa tensão. § 2º. Os circuitos de ilumi-
nação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação converso-
ra, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão 
considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição.

32 Idêntica disposição é encontrada no artigo 1o do Decreto no 
4.562/2002, nos incisos I e III do artigo 2o da Resolução ANEEL no 
265/02 e no parágrafo 2o do artigo 10 da Resolução ANEEL no 281/99.
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dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia 
elétrica por concessionário, permissionário e autorizado, 
bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 
16 da Lei no 9.074, de 1995. (grifou-se)

Como se verifica, por expressa determinação da legislação 
do Setor Elétrico, a compra e venda de energia elétrica entre con-
cessionários ou autorizados deve ser contratada separadamente 
do acesso e uso dos sistemas de transmissão, exigindo-se, inclu-
sive, a celebração de contratos distintos (Contrato de Uso do Sis-
tema de Transmissão – CUST e Contrato de Compra de Energia 
– CCE).

Essa expressa determinação para que a compra e venda de 
energia elétrica e o acesso e uso dos sistemas de transmissão se-
jam contratados em separado evidencia que a atividade de trans-
missão e a operação de comercialização de energia elétrica cons-
tituem operações distintas, autônomas e independentes entre 
si.

Dito de outro modo, a independência entre a transmissão e 
a comercialização de energia elétrica é demonstrada pela vedação 
às distribuidoras e comercializadoras a realização da atividade de 
transmissão da energia elétrica (Lei nº 9.074/95, art. 4º, § 5º, II; 
Resolução ANEEL nº 265/98, art. 3º), comprovando que jamais 
poderá haver comercialização de energia elétrica e cobrança 
pela “utilização dos sistemas de transmissão de energia elétri-
ca” pela mesma empresa.

Nesse contexto, para se determinar se os valores pagos a 
título do uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão 
(TUST) de energia elétrica devem ser submetidos à incidência 
do ICMS, é necessário verificar se eles guardam relação com as 
operações de aquisição de energia elétrica no Mercado Livre de 
Energia — caso em que poderão ser submetidos à incidência do 
imposto —, ou se são recebidos em função de operação diversa 
daquela — hipótese em que não poderão ser submetidos à inci-
dência do imposto.
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3.1 os distintos contratos e os distintos objetos

E é inequívoco que os valores pagos a título do uso dos sis-
temas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia 
elétrica não se confundem com o valor correspondente à comer-
cialização da energia elétrica. Senão, veja-se.

A comercialização de energia elétrica é remunerada pelas 
Tarifas de Energia. Com efeito, não é o recebimento dos valores 
referentes “à utilização dos sistemas de transmissão de energia 
elétrica” que motiva a entrada da energia elétrica no estabele-
cimento, mas o pagamento do preço ajustado para a aquisição 
desta energia elétrica, devidamente indicado na Nota Fiscal que 
documenta cada uma dessas aquisições. É sobre esse valor que 
a Constituição Federal autoriza os Estados a cobrarem o ICMS.

Os valores relativos ao uso dos sistemas de distribuição 
(TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica — que não são 
indicados nas Notas Fiscais relativas à aquisição da energia elé-
trica, mas em faturas específicas, emitidas por pessoas jurídicas 
distintas — visam a ressarcir o acesso e a utilização do sistema 
de transmissão. 

Verifica-se que existem duas relações jurídicas distintas 
e autônomas, instrumentalizadas por dois contratos distintos 
e autônomos, com prestações de partes distintas e com a reali-
zação do pagamento das referidas prestações em valores e em 
modos distintos. 

Pode-se identificar, de um lado, a existência de uma ope-
ração de fornecimento de energia (circulação de mercadoria) 
e, de outro lado, a existência de uma atividade de transmissão 
de energia, por exemplo, o que pode ser sintetizado no seguinte 
quadro:
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Contrato de Compra de Ener-
gia (CCE) de fornecimento de 
Energia, celebrado com forne-
cedores do ACL.

Contrato de Uso do Sistema de 
Transmissão (CUST), celebra-
do com o ONS.

Circulação de mercadorias: Co-
mercialização de Energia Elé-
trica: venda de energia elétrica 
dos Fornecedores ao Consumi-
dor Livre.

Serviços de transmissão: eleva-
ção da tensão ao nível de trans-
missão, nas subestações; trans-
missão da energia elétrica em 
alta tensão; e redução da tensão 
para níveis próximos do de con-
sumo.

Contratante: Geradora ou Co-
mercializadora de Energia Elé-
trica.

Contratante: Transmissora de 
Energia Elétrica.

Pagamento: Preço da energia 
calculado com base nas Tarifas 
de Energia.

Pagamento: Valor dos Encargos 
de Uso dos Sistemas de Trans-
missão (TUST).

3.2 os precedentes das cortes superiores

Resta evidenciado, portanto, que a hipótese de incidência 
de ICMS somente abrange a comercialização de energia elétrica, 
não permitindo a cobrança do imposto sobre a mera atividade de 
transmissão de energia elétrica, de modo que o ICMS não pode-
ria incidir sobre valores que não são efetivamente relacionados à 
operação de comercialização de energia elétrica.

Outrossim, é equivocado supor que a incidência do ICMS 
decorreria do fato de que o valor da operação de comercializa-
ção de energia elétrica abrangeria não apenas o custo de gera-
ção, mas também os custos de transmissão e distribuição, sob a 
alegação de que seriam etapas necessárias para que houvesse a 
comercialização.
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Com efeito, argumentos análogos foram analisados e rejei-
tados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 572.020/DF33, que analisava a incidência do 
ICMS sobre valores relativos à habilitação de telefonia móvel e 
no qual também se alegava relação necessária para que houvesse 
a comunicação.

A conclusão do caso paradigma, porém, foi a de que “[os] 
serviços preparatórios aos serviços de comunicação, tais como: 
habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de 
usuário e equipamento, entre outros serviços, configuram ativi-
dades-meio ou serviços suplementares”, enquanto que “[o] ICMS 
incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de te-
lecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilita-
ção do telefone celular, que se afigura como atividade meramente 
intermediária”.

Para chegar a essa conclusão, a Suprema Corte asseverou 
que “[a] Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de 
serviços de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem 
muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a incidência 
do ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam. Não tipi-
ficando o fato gerador do ICMS-Comunicação, está, pois, fora de 
seu campo de incidência” (grifou-se), que “[o] ato de habilitação 
de aparelho móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de 
telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo 
a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de 
telecomunicações”.

Assim, ainda que o uso dos sistemas de transmissão de 
energia seja necessário para que haja a comercialização, nem por 
isso o objeto dos contratos de uso dos sistemas de transmissão 
será tido como “atividade-fim” da operação de fornecimento de 
energia.

33 STF, Recurso Extraordinário nº 572.020/DF, Plenário, Rel. Ministro 
Luiz Fux, DJe 10/10/2014.
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Dito de outro modo, partindo-se do entendimento consa-
grado no Recurso Extraordinário nº 572.020/DF, faz-se necessá-
rio identificar se é a disponibilização do sistema de transmissão 
de energia que enseja a efetiva circulação de energia ou se é tão 
somente etapa preparatória ou atividade-meio, que efetivamen-
te assegura a possibilidade de aquisição de energia elétrica, mas 
com ela não se confunde.

E a resposta a que se chega é a mesma a que se chegou no 
Recurso Extraordinário nº 572.020/DF, de que não é dado “ao le-
gislador, nem muito menos ao intérprete e ao aplicador, estender a 
incidência do ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam”.

No mesmo sentido, também outros julgamentos proferidos 
pelo Supremo Tribunal Federal que restaram assim ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS-CO-
MUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE SOBRE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE 
DITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TRI-
BUTO AOS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS E SUPLE-
MENTARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVI-
DO.34 (grifou-se)

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
E SERVIÇOS – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – INS-
TALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS – ATIVIDA-
DE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTE. O 
Pleno, no Recurso Extraordinário nº 572.020/DF, de 
minha relatoria, acórdão redigido pelo ministro Luiz 
Fux, assentou não incidir o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações pre-
paratórias ao serviço de comunicação, como a insta-

34 STF, Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordiná-
rio nº 904.294/RJ, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgamento em 
27/10/2015, DJe 13/11/2015.
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lação de linhas telefônicas, por configurarem ativida-
des-meio ou suplementares. Ressalva da óptica pessoal. 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – RE-
SERVA DE PLENÁRIO – MATÉRIA PACIFICADA NO 
SUPREMO. Envolvendo a espécie matéria pacificada no 
Supremo, descabe cogitar de vulneração ao artigo 97 da 
Constituição Federal.35 (grifou-se)

Por fim, merece especial referência o entendimento ado-
tado pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 593.824/SC, com repercussão geral 
reconhecida, cuja tese jurídica consagrada foi: “A demanda de 
potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, 
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os 
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consu-
mo de energia elétrica pelo consumidor”.

A ementa do acórdão relativo ao julgamento do Recur-
so Extraordinário nº 593.824/SC restou lavrada nos seguintes 
termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MER-
CADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMU-
NICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA 
ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO 
A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE 
POTÊNCIA. 
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da 
repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não 

35 STF, Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário nº 
851.103/MA, 1ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgamento em 
05/05/2015, DJe 22/05/2015.
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é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto 
somente integram a base de cálculo desse imposto os 
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo 
consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 
2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que 
não integram a base de cálculo do ICMS incidente so-
bre a energia elétrica valores decorrentes de relação ju-
rídica diversa do consumo de energia elétrica. 
3. Não se depreende o consumo de energia elétrica so-
mente pela disponibilização de demanda de potência ati-
va. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária 
do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 
4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado 
sobre o preço da operação final entre fornecedor e con-
sumidor, não integrando a base de cálculo eventual mon-
tante relativo à negócio jurídico consistente na mera dis-
ponibilização de demanda de potência não utilizada. 
5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, 
por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente in-
tegram a base de cálculo desse imposto os valores refe-
rentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de 
energia elétrica pelo consumidor”. 
6. Recurso extraordinário a que nega provimento.36 
(grifou-se)

Veja-se, a partir do seguinte excerto do voto do relator, que 
a conclusão alcançada naquele julgamento contribui para afastar 
por completo a possibilidade da incidência do ICMS sobre os va-
lores pagos pelos consumidores integrantes do mercado livre de 
energia elétrica pelo uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e 
transmissão (TUST) de energia elétrica, na medida em que con-
clui que:

36 STF, Recurso Extraordinário nº 593.824/SC, Pleno, Rel. Ministro Ed-
son Fachin, julgamento em 27/04/2020, DJe 18/05/2020.
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“A circulação de mercadorias apta a desencadear a tri-
butação por meio de ICMS demanda a existência de um 
negócio jurídico oneroso que envolve a transferência da 
titularidade de uma mercadoria de um alienante a um 
adquirente. A operação, portanto, somente pode ser tribu-
tada quando envolve essa transferência, que não pode ser 
apenas física, mas sim jurídica e econômica.” (grifou-se)

E, como se demonstrou, no caso do uso dos sistemas de 
distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica, 
existem duas relações jurídicas distintas e autônomas, instru-
mentalizadas por dois contratos distintos e autônomos, com 
prestações de partes distintas e com a realização do pagamen-
to das referidas prestações em valores e em modos distintos, de 
modo que a hipótese de incidência de ICMS somente abrange a 
comercialização de energia elétrica, não permitindo a cobrança 
do imposto sobre a mera atividade de uso dos sistemas de distri-
buição ou transmissão de energia elétrica.

É o que se conclui da expressa afirmativa do relator, mais 
adiante em seu voto, no sentido de que “à luz do atual ordena-
mento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo 
do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes 
de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica” 
(grifou-se).



57

Assim, resta evidenciado que, apesar de haver concluído 
que se trata de matéria infraconstitucional37, o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes contribui 
para que se conclua pela impossibilidade da incidência do ICMS 
sobre os valores pagos pelos consumidores integrantes do merca-
do livre de energia elétrica pelo uso dos sistemas de distribuição 
(TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica.

No mesmo sentido, os julgados do Superior Tribunal de 
Justiça sobre a matéria e dos Pareceres do Ministério Público Fe-
deral para o julgamento do Tema nº 986/STJ também são esclare-
cedores a respeito da correção do entendimento segundo o qual 
não incide o ICMS sobre os valores pagos pelo consumidor de 
energia a título de encargos de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica.

De fato, por longo tempo, tanto a Primeira quanto a Se-
gunda Turma do Superior Tribunal de Justiça adotavam enten-
dimento, sempre em unanimidade, no sentido de que os encar-
gos de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica não 
integram a base de cálculo do ICMS.

37 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DI-
REITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MER-
CADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 
CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - 
TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. 
VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIO-
NAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de 
incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do 
ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que 
não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram 
convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o 
Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 
9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 
95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo 
que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Cons-
titucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, 
Recurso Extraordinário nº 1.041.816/SP, Pleno, Rel. Ministro Edson Fa-
chin, julgamento em 04/08/2017, DJe 17/08/2017.) 
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O leading case sobre a matéria foi julgado, em 2011, pela 
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se do 
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.135.984/MG38, no 
qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso do Es-
tado de Minas Gerais. Naquele caso, o Ministro Relator Hum-
berto Martins, no que foi integralmente acompanhado por seus 
pares, entendeu pela aplicação analógica do enunciado de Súmu-
la nº 166/STJ na interpretação a respeito dos limites da cobrança 
de ICMS sobre operações relativas à Energia Elétrica, concluindo, 
ao fim, pela inexistência de “previsão constitucional e legal para a 
cobrança do ICMS no ‘serviço de transporte de energia’”.

Referido entendimento também foi adotado pela Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2013, no julgamento 
do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.278.024/MG39, 
no qual, por unanimidade, também foi negado provimento ao 
recurso do Estado de Minas Gerais. O Ministro Relator Benedito 
Gonçalves, em entendimento acompanhado pelos demais Minis-
tros, entendeu que “o ICMS não incide sobre as tarifas de uso do 
sistema de distribuição, pois o fato gerador do imposto é a saída 
da mercadoria”; contudo, “na espécie, quando a energia elétrica 
é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que se 
consolida na sua fase de geração e não na distribuição e transmis-
são”. Assim, na linha das decisões da Segunda Turma, concluiu 
pela aplicabilidade do enunciado da Súmula nº 166/STJ.

O precedente reconstruído a partir dessas decisões foi 
reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça em numerosas 
oportunidades, como se verifica a partir das ementas que se 
seguem:

38 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.135.984/MG, 2ª 
Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/02/2011, DJe 
04/03/2011.

39 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.278.024/MG, 1ª 
Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 07/02/2013, DJe 
14/02/2013.
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.  OMISSÃO INE-
XISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. ICMS SOBRE 
“TUSD” E “TUST”. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/
STJ.
(…)
4.  “(…) o STJ possui entendimento no sentido de que a 
Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elé-
trica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 
de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de 
cálculo do ICMS” (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/
MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012.).
Agravo regimenta improvido.40 (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENER-
GIA ELÉTRICA. TARIFAS COBRADAS PELO USO 
DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E PELOS ENCAR-
GOS DE CONEXÃO. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE 
CÁLCULO DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
1. A tarifa cobrada pelo uso do sistema de distribuição, 
bem como a tarifa correspondente aos encargos de co-
nexão, não se referem a pagamento decorrente do con-
sumo de energia elétrica, razão pela qual não integram 
a base de cálculo do ICMS. Nesse sentido: AgRg no REsp 
1.135.984/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 
DJe de 4.3.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, 
2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 24.8.2012; 

40 STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 845.353/
SC, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, julgamen-
to em 05/04/2016, DJe 13/04/2016. No mesmo sentido, STJ, Agravo 
Regimental no Recurso Especial nº 1.408.485/SC, Segunda Turma, 
Relator Ministro Humberto Martins, julgamento em 12/05/2015, DJe 
19/05/2015; STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 
Recurso Especial nº 1.359.399/MG, Segunda Turma, Relator Ministro 
Humberto Martins, julgamento em 27/08/2013, DJe 06/09/2013.
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AgRg no REsp 1.278.024/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Bene-
dito Gonçalves, DJe de 14.2.2013.
2. Agravo regimental não provido.41 (grifou-se)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CON-
TRIBUINTE DE FATO. UTILIZAÇÃO DE LINHA DE 
TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. ICMS SOBRE TARIFA DE USO DOS SIS-
TEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILI-
DADE. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL.
1. O ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador 
a circulação da mercadoria, e não do serviço de trans-
porte de transmissão e distribuição de energia elétrica, 
incidindo, in casu, a Súmula 166/STJ. Dentre os prece-
dentes mais recentes: AgRg nos EDcl no REsp 1267162/
MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 24/08/2012.
(…)
4. Agravo regimental não provido.42 (grifou-se)

E, justamente com base nessa situação jurídica consoli-
dada, o Superior Tribunal de Justiça aplicou, diversas vezes, 
a orientação sedimentada nos órgãos colegiados, inclusive na 

41 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.014.552/MG, 
Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell, julgamento em 
12/03/2013, DJe 18/03/2013.

42 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.278.024/MG, Pri-
meira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 
07/02/2013, DJe 14/02/2013.
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forma autorizada pelo artigo 255, § 4º, inciso III43, de seu Re-
gimento Interno, para fins de dar ou negar provimento, por 
meio de decisões monocráticas44, aos recursos que veiculam 
teses contrárias ao unânime entendimento da Corte Superior.

Foi somente em março de 2017, seis anos após o julgamento 
do leading case sobre o tema, que sobreveio entendimento disso-
nante a respeito da matéria, com o julgamento do Recurso Espe-
cial nº 1.163.020/RS45, no qual, por maioria, a Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça afirmou que os encargos relativos 

43 Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo es-
tabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito devolu-
tivo, salvo quando interposto do julgamento de mérito do incidente de 
resolução de demandas repetitivas, hipótese em que terá efeito suspen-
sivo. (…) § 4º Distribuído o recurso, o relator, após vista ao Ministério 
Público, se necessário, pelo prazo de vinte dias, poderá: (…) III - dar 
provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for contrário 
a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão ge-
ral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, 
a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Jus-
tiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema.

44 São exemplos recentes da aplicação do Precedente as seguintes Deci-
sões Monocráticas: STJ, Recurso Especial nº 1.058.612/MG, Rel. Minis-
tra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região), julga-
do em 29/08/2016, DJe 05/09/2016; STJ, Recurso Especial nº 1.607.122/
MT, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 
3ª Região), julgado em 16/08/2016, DJe 31/08/2016; STJ, Agravo em Re-
curso Especial nº 961.143/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado 
em 12/08/2016, DJe 17/08/2016; STJ, Recurso Especial nº 1.607.086/
MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 01/08/2016, DJe 
10/08/2016; STJ, Recurso Especial nº 1.607.266/MT, Rel. Ministro Her-
man Benjamin, julgado em 09/06/2016, DJe 02/08/2016; STJ, Recurso 
Especial nº 1.611.818/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado 
em 23/06/2016, DJe 28/08/2016; STJ, Suspensão de Liminar e de Senten-
ça nº 2.103/PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 23/02/2016, 
DJe 14/03/2016; STJ, Agravo em Recurso Especial nº 845.353/SC, Rel. 
Ministro Humberto Martins, julgado em 29/02/2016, DJe 03/03/2016; 
STJ, Recurso Especial nº 1.394.501/SC, Rel. Ministro Napoleão Maia Fi-
lho, julgado em 26/05/2016, DJe 01/06/2015.

45 STJ, Recurso Especial nº 1.163.020/RS, Primeira Turma, Rel. Minis-
tro Gurgel de Faria, julgamento em 21/03/2017, DJe 27/03/2017.



62

ao uso do sistema de distribuição comporiam o preço final da 
operação, porque a seu ver seriam fisicamente indissociáveis as 
fases de geração, transmissão e distribuição de energia.

Não obstante, o Acórdão deixou de considerar que a pers-
pectiva de observação da realidade pelo direito tributário não é 
meramente física, mas depende da conformação jurídica. Não 
considerou, assim, que as operações de comercialização, trans-
missão e distribuição de energia elétrica no Mercado Livre de 
Energia são necessariamente contratadas de modo separado e por 
meio de contratos distintos. O Acórdão também não examinou a 
diretiva unânime do Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
valor da operação, que determina que somente integram a base 
de cálculo os valores pagos como contraprestação à prestação de 
circulação de mercadoria, i.e., que guardam relação com a circu-
lação da mercadoria.

Dessa forma, logo após o julgamento divergente, a Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça apressou-se a reafirmar o 
entendimento pacífico sobre o tema no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.680.759/MS, que teve o Acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENER-
GIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. SAÍDA DO ESTA-
BELECIMENTO FORNECEDOR. CONSUMO. BASE 
DE CÁLCULO. TUSD. ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO. 
NÃO INCLUSÃO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO PREJUDI-
CADO QUANDO A MESMA QUESTÃO SE ENCON-
TRA SOLUCIONADA PELA ALÍNEA “A” DO PERMIS-
SIVO CONSTITUCIONAL.

1. O Tribunal a quo confirmou sentença que reconheceu 
a não incidência do ICMS sobre Tarifa de Uso do Sistema 
de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD).
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2. O STJ possui entendimento consolidado de que a Ta-
rifa de Utilização do Sistema de Distribuição - TUSD 
não integra a base de cálculo do ICMS sobre o consumo 
de energia elétrica, uma vez que o fato gerador ocorre 
apenas no momento em que a energia sai do estabeleci-
mento fornecedor e é efetivamente consumida. Assim, 
tarifa cobrada na fase anterior do sistema de distribui-
ção não compõe o valor da operação de saída da mer-
cadoria entregue ao consumidor (AgRg na SLS 2.103/
PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 
20/05/2016; AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2016; 
AgRg no REsp 1.075.223/MG, Rel. Ministra Eliana Cal-
mon, Segunda Turma, DJe 11/06/2013; AgRg no REsp 
1.014.552/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 18/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 
1.041.442/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 29/09/2010).

3. Não se desconhece respeitável orientação em sentido 
contrário, recentemente adotada pela Primeira Tur-
ma, por apertada maioria, vencidos os Ministros Na-
poleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (REsp 
1.163.020/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira 
Turma, DJe 27/03/2017). 

4. Sucede que, uma vez preservado o arcabouço norma-
tivo sobre o qual se consolidou a jurisprudência do STJ 
e ausente significativa mudança no contexto fático que 
deu origem aos precedentes, não parece recomendável 
essa guinada, em atenção aos princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 
927, § 4°, do CPC/2015).
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5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame
do Recurso Especial pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa par-
te, não provido.46 (grifou-se)

Aplicando-se o entendimento prevalente no Superior Tri-
bunal de Justiça, portanto, tem-se que a base de cálculo do ICMS 
corresponde exclusivamente ao valor da operação relativa à ener-
gia elétrica, pois esse é o valor do qual decorre a aquisição de 
energia elétrica, também não possibilitando a inclusão de qual-
quer parcela relativa ao uso dos sistemas de distribuição (TUSD) 
e transmissão (TUST) de energia elétrica.

4. considerações finais

O presente ensaio procurou explorar alguns aspectos re-
levantes em relação à pretensão dos Estados de cobrarem ICMS 
sobre os valores pagos pelos consumidores integrantes do mer-
cado livre de energia elétrica pelo uso dos sistemas de distri-
buição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica. Mais 
especificamente, procurou demonstrar os fundamentos já ado-
tados em casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 
Supremo Tribunal Federal, em especial o Recurso Extraordiná-
rio nº 593.824/SC. Tudo isso com o objetivo de contribuir com a 
discussão a ser travada no julgamento dos casos relativos à ma-
téria já submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 
1.163.020/RS; REsp nº 1.692.023/MT e REsp nº 1.699.851/TO), 
possibilitando, assim, aprimorar a conclusão a ser alcançada no 
julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

46 STJ, Recurso Especial nº 1.680.759/MS, Segunda Turma, Rel. Minis-
tro Herman Benjamin, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017.
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iMportação de software

Gabriel naJfeld stanton47

Giácomo Paro48

henry lummertz49

1. introdução

O conceito de software consta no artigo 1º da Lei nº 
9.609/98:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um 
conjunto organizado de instruções em linguagem natural 
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer na-
tureza, de emprego necessário em máquinas automáticas 
de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos 
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 
ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins 
determinados.

O software é classificado como uma obra intelectual com 
o regime de proteção da propriedade intelectual idêntico ao das 
obras literárias50, ou seja, direito de autor. Sendo o direito auto-
ral considerado um bem móvel para efeitos legais51, o autor do 

47 Sócio de Souto Correa Advogados. Especialista em Direito Tribu-
tário pela PUCRS/IET.

48 Sócio de Souto Correa Advogados. Mestre em Direito Tributário 
pela USP. Conselheiro do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tribu-
tária - IBAT.

49 Sócio de Souto Correa Advogados. Doutor em Direito pela UFRGS.
50 Lei nº 9.609/98, arts. 2º, caput, e 7º, XII.
51 Lei nº 9.610/98, art. 3º.

o
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software é o seu proprietário, que pode transmitir os direitos a 
terceiros mediante três diferentes arranjos contratuais: i) o licen-
ciamento de uso do software52; ii) o licenciamento de direitos de 
distribuição ou comercialização de programas de computador53 e 
iii) a transferência de tecnologia54.

Costumeiramente, classifica-se os softwares em três espé-
cies distintas: i) software por encomenda; ii) software customi-
zável; e iii) software de prateleira. O software por encomenda é 
desenvolvido especificamente para um cliente. O software cus-
tomizável constitui uma espécie híbrida do software por enco-
menda e do software de prateleira, sendo um programa padrão 
que permite adaptação conforme a necessidade de cada cliente. 
Já o software de prateleira, também conhecido como standard, 
é aquele desenvolvido em série e posto à disposição de clientes 
indistintamente55.

2. tributos federais

Para fins da análise acerca da tributação federal incidente 
sobre o que denominamos aqui de importação de software, con-
sideraremos duas espécies contratuais, quais sejam: i) o licencia-
mento de direitos de distribuição ou comercialização de softwa-
res oriundos do exterior e ii) o licenciamento de uso de software, 
tendo por objeto tanto os softwares customizáveis quanto os soft-
wares de prateleira.

52 Lei nº 9.609/98, art. 9º.
53 Lei nº 9.609/98, art. 10.
54 Lei nº 9.609/98, art. 11.
55 Não integra escopo do presente artigo a tributação federal na im-

portação do software por encomenda. Entendemos que os contratos de 
licenciamento de uso e de licenciamento de direitos de distribuição ou 
comercialização, que são objeto de análise em relação ao software cus-
tomizável e de prateleira, não se aplicam ao software por encomenda. 
Nesta espécie, o software já é da parte que encomenda, de modo que se 
trata de uma prestação de serviço, e não de cessão de direito.
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3.  software custoMizável: licenciaMento 
de uso e licenciaMento de direitos de 
distribuição ou coMercialização

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) diferenciou 
o contrato de licenciamento de direitos de distribuição ou comer-
cialização de programas de computador56 do contrato de licen-
ciamento de uso57 na Solução de Divergência COSIT nº 18/201758.

De acordo com a RFB, o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 176.626 - SP, analisou 
apenas o contrato de licenciamento de uso do software no Bra-
sil59, “concluindo se tratar de um bem incorpóreo, mas ressalvando 
a hipótese em que softwares produzidos em série podem ser [sic] 
caracterizar como mercadoria, sujeita ao ICMS”. Nessa linha, 
concluiu que não poderia haver extensão da decisão judicial para 
o contrato de licenciamento de direitos de distribuição ou comer-
cialização de programas de computador oriundos do exterior60.

56 Lei nº 9.609/98, art. 10.
57 Lei nº 9.609/98, art. 9º.
58 Solução de Divergência COSIT nº 18/2017: “O direito de comercia-

lização do software não se confunde com a licença de uso do respectivo 
software, cuja materialidade só ocorre no percurso entre o distribuidor 
ou revendedor e o cliente, ou seja, no momento em que o distribuidor 
ou revendedor fornece as licenças de uso do software a seus clientes, si-
tuação esta que se dissocia da relação contratual que tem o distribuidor 
ou revendedor brasileiro com a empresa estrangeira que detém os direitos 
intelectuais sobre o software”.

59 Lei nº 9.609/98, art. 9º.
60 “Nesses casos, de licença para a distribuição e comercialização, não se 

aplica a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no RE 
176.626/SP, que, ao tratar da questão de programas de computador, em 
votação unânime, dispôs acerca do tema ao analisar conflitos de compe-
tência entre Estados e Municípios na tributação dos softwares.”
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Partindo dessa premissa, a RFB, na Solução de Divergência 
COSIT nº 18/2017 e nas Soluções de Consulta que a sucederam, 
qualificou os pagamentos realizados no âmbito dessas operações 
como royalties61.

Apesar da diferenciação entre contratos, o raciocínio acima 
relativo à licença de distribuição e comercialização é igualmente 
aplicável à licença de uso, na medida em que há remuneração pelo 
direito de uso do programa de computador62.

Levando-se em conta a classificação dos pagamentos rea-
lizados no âmbito dos contratos de licenciamento de direitos de 
distribuição ou comercialização e de licença de uso de softwares 
oriundos do exterior como royalties e se aplicando a legislação 
referente ao pagamento de royalties, tem-se as seguintes reper-
cussões tributárias:

• IRRF63

Fato gerador: pagamento, crédito, entrega, emprego ou re-
messa a residente ou domiciliado no exterior.

Responsável pelo recolhimento: pessoa jurídica ou física 
domiciliada ou residente no Brasil.

61 “Do exposto, há que se concluir que se aplica o conceito de royalty à 
remuneração paga por pessoa jurídica domiciliada no Brasíl [sic] à pessoa 
jurídica domiciliada no exterior em contraprestação ao direito de comer-
cialização de software”.

62 Ainda que a Solução de Divergência COSIT nº 4/2016 seja especifi-
camente relativa à Convenção Brasil-Finlândia, é importante identificar 
os fundamentos dela. Na oportunidade, a RFB, sem detalhar qual es-
pécie de software estava sob análise, concluiu que, tratando-se de pro-
grama de computador, a licença de uso seria caracterizada como uma 
concessão de direito de autor, não apenas fundamentada no artigo 12 da 
Convenção, mas também no artigo 2º da Lei nº 9.609/98. Aplicando-se 
o entendimento de que software é protegido “pela legislação pátria por 
meio do regime conferido aos direitos autorais e conexos”, os pagamentos 
são qualificados como royalties.

63 Ato Declaratório Interpretativo nº 7/2017.
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Base de cálculo: valor devido (havendo previsão contra-
tual no sentido de que o valor a ser percebido pelo licenciante 
estrangeiro deve ser líquido, é necessário efetuar o gross-up, au-
mentando, por conseguinte, o valor da base de cálculo do IRRF).

Alíquota: 15%, em geral, ou 25%, se o beneficiário for do-
miciliado ou residente em paraíso fiscal.

Acordo para evitar a dupla tributação: havendo Acordo 
entre o Brasil e a jurisdição onde for domiciliado ou residente o 
beneficiário no exterior, é importante identificar as disposições 
sobre royalties, especialmente para confirmar se há previsão de 
limitação da alíquota de IRRF64.

• CIDE-Royalties65

Incidência: a CIDE-Royalties incide apenas se houver 
transferência de tecnologia66.

Fato Gerador: pagamento, crédito, entrega, emprego ou 
remessa a residente ou domiciliado no exterior.

Contribuinte: pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, 
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer tí-
tulo, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

64 No caso do Acordo Brasil-Áustria (Decreto nº 78.107/76), os royal-
ties podem ser tributados no Estado da fonte e ficam limitados a 10% do 
montante bruto em relação ao uso ou concessão de direito de autor — aí 
incluído o software, portanto —, de acordo com a previsão do art. 12, § 
2º, “b”. Tal situação já foi analisada pela RFB na Solução de Consulta 
SRRF06/DISIT nº 6.003/2020.

Limitações a percentuais inferiores a 15% também estão previstas nos 
Acordos com Finlândia, França e Israel, por exemplo.

65 Ato Declaratório Interpretativo nº 7/2017.
66 Lei nº 10.168/2002, art. 2º, § 1ª-A; Solução de Consulta COSIT nº 

146/2019.
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Base de cálculo: valor devido acrescido do valor devido a 
título de IRRF67.

Alíquota: 10%. 

• PIS/COFINS-Importação

Não incidência: como a RFB equipara o pagamento rea-
lizado no âmbito de contratos de licenciamento de direitos de 
distribuição ou comercialização de softwares ao pagamento de 
royalties pela RFB, e não a um pagamento por prestação de servi-
ço, não há incidência de PIS/COFINS-Importação68.

• SISCOSERV69

Registro: os royalties pagos por pessoa jurídica brasileira 
para residente ou domiciliado no exterior em relação ao licencia-
mento pelo direito de distribuição ou comercialização de soft-
ware devem ser registrados no SISCOSERV, considerando que os 
direitos de propriedade intelectual estão enquadrados no concei-
to de intangíveis70.

67 Com relação à inclusão do IRRF devido na base de cálculo da CIDE, 
ilustrativamente: Solução de Consulta COSIT nº 99/2018; CARF, Pro-
cesso Administrativo nº 11634.000207/2009-91, Acórdão nº 9303-
007.067, 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator 
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, julgado em 10/07/2018. As deci-
sões que têm prevalecido no CARF são no sentido de inclusão do IRRF 
devido na base de cálculo da CIDE.

68 Solução de Divergência COSIT nº 2/2019. “(…) constata-se que o pa-
gamento de royalties relativos a programa de computador (software) não 
se subsume a nenhuma hipótese prevista no art. 3º da Lei nº 10.865, de 
2004, já que não se trata de uma prestação de serviços”.

69 A Portaria Conjunta SECINT/RFB nº 25/2020 suspendeu até 31 de 
dezembro de 2020 os prazos para registro de operações no SISCOSERV 
e o Ministério da Economia anunciou que desligará definitivamente o 
SISCOSERV.

70 Solução de Consulta COSIT nº 449/2017.
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Vale anotar que, como o fato gerador do IRRF e da CI-
DE-Royalties, nos casos em que incidentes, corresponde ao pa-
gamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residente ou 
domiciliado no exterior dos valores relativos ao contrato, a obri-
gação de pagar o tributo não depende da efetiva remessa do valor. 
Com efeito, tornando-se o valor devido de acordo com o contra-
to, e, consequentemente, devendo ele ser creditado e reconhecido 
na contabilidade do contratante brasileiro, ocorre o fato gerador 
do IRRF da CIDE-Royalties, mesmo que a remessa dos valores 
para o exterior não seja feita nesse momento.

Convém observar, ainda, que não é incomum que os con-
tratos prevejam, além do licenciamento, serviços que possam dar 
ensejo ao pagamento do PIS-Importação e da COFINS-Importa-
ção. Nesses casos, é importante que os valores pagos em virtude 
do licenciamento e em virtude desses serviços estejam devida-
mente segregados, a fim de evitar que o valor relativo ao licen-
ciamento seja incluído na base de cálculo do PIS-Importação e 
da COFINS-Importação incidentes sobre os serviços. Quando o 
contrato não é suficientemente claro em relação aos valores co-
brados em relação a cada um dos itens que integram seu objeto, a 
RFB entende que as contribuições incidem sobre a totalidade do 
valor contratado71.

É importante destacar que o artigo 8º da Lei nº 9.609/98 
obriga a pessoa comercializadora de programa de computador no 
Brasil, titular dos diretos do programa, ou titular dos direitos de 
comercialização, a assegurar aos usuários a prestação de serviços 
técnicos complementares que digam respeito ao funcionamento 
do software durante o prazo de validade técnica. De um lado, a 
RFB entende que há incidência do PIS-Importação e da COFINS-
-Importação sobre a assistência técnica. De outro lado, pode-se 
concluir que há argumentos para sustentar que tal assistência é 
meramente acessória ao principal — ou seja, ao licenciamento do 
software — e que se trata de obrigação legal, daí por que não está 

71 Solução de Divergência COSIT nº 2/2019.
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no âmbito de discricionariedade do licenciante. Nesse sentido, 
poder-se-ia sustentar que, mesmo não havendo discriminação de 
preço para a assistência técnica, não haveria incidência das refe-
ridas contribuições72.

4. software de prateleira: licenciaMento 
de uso e licenciaMento de direitos de 
distribuição ou coMercialização

Com relação ao software de prateleira, as repercussões tri-
butárias analisadas pela RFB variam conforme o contrato.

De um lado, tratando-se de contrato de licença de distri-
buição ou comercialização, o entendimento da RFB é idêntico 
ao referido acima. Significa que os pagamentos são qualifica-
dos como royalties e, por conseguinte: incide IRRF à alíquota 
de 15%; incide CIDE-Royalties à alíquota de 10% — apenas se 
houver transferência de tecnologia — e não há incidência de PIS/
COFINS-Importação.

Vale registrar que há decisões judiciais em sentido diferen-
te daquele já exarado pela RFB, na linha de que, havendo impor-
tação de software de prateleira, mesmo no caso de licenciamento 
de direitos de distribuição ou comercialização, os rendimentos 

72 A discussão quanto à natureza da operação e em relação ao tributo 
incidente é comum em casos em que se discute a incidência de ISSQN 
ou de ICMS, por exemplo. Nessas situações, o critério de definição uti-
lizado é o da preponderância, ou seja, se é a obrigação de fazer (servi-
ço) ou a obrigação de dar (mercadoria) que se sobressai. Aplicando-se 
a mesma linha de raciocínio para o caso de importação de software, 
verificar-se-ia que, na importação de software, o que predomina é o li-
cenciamento do programa de computador com consequente pagamento 
de royalties, e não o serviço de assistência técnica. Nesse contexto, não 
deveria haver incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação. 
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não são qualificados como royalties e, portanto, não há incidên-
cia de IRRF73.

De outro lado, tratando-se de contrato de licenciamento 
de uso, a RFB já se pronunciou, na Solução de Consulta SRRF06/
DISIT nº 6.014/2018, no sentido de que as remessas para o exte-
rior não são consideradas royalties e não estão sujeitas ao IRRF, 
independentemente de o software de prateleira ser objeto de do-
wnload pela internet ou ser fornecido por mídia física74. O mes-
mo entendimento já foi objeto de decisão judicial75.

Nessa linha, não sendo os rendimentos qualificados como 
royalties e sendo o software de prateleira tratado como merca-
doria, conclui-se que não haveria incidência de CIDE. Mesmo 
considerando importação de mercadoria, se houver download do 

73 TRF4, Apelação e Remessa Necessária nº 5027574-33.2016.4.04.7200, 
1ª Turma, Rel. des. Federal Alexandre Gonçalves Lippel. TRF4, Apela-
ção e Remessa Necessária nº 5022482-40.2017.4.04.7200, 2ª Turma, Re-
lator Andrei Pitten Velloso, juntado aos autos em 28/11/2018.

Nas Soluções de Consulta que tratam acerca do percentual aplicável para 
definição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no âmbito do regime do 
lucro presumido, a RFB qualificou o software de prateleira como uma 
mercadoria.

74 Solução de Consulta SRRF06/DISIT nº 6.014/2018.
“Por outro lado, as remessas ao exterior realizadas para fins de contrapres-

tação pelo licenciamento de software de prateleira, para uso exclusivo do 
próprio adquirente, que não o comercializará para terceiros, não se en-
quadram como remuneração de direitos autorais (royalties) e, portanto, 
não estão sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte prevista 
no art. 710 do Decreto nº 3.000, de 1999, uma vez que a relação contra-
tual existente entre a pessoa jurídica situada no Brasil e a pessoa jurídica 
domiciliada no exterior tem por objeto apenas o direito de uso de softwa-
res de prateleira que se destinam ao uso do próprio adquirente e que não 
serão comercializados para terceiros.

Essa não incidência do IRRF independe da mídia em que o software de pra-
teleira é fornecido ao licenciado (discos, disquetes, fitas, downloads da 
internet, etc.)”.

75 O entendimento também é respaldado por decisão judicial: TRF3, 
Embargos de Declaração nº 0013978-48.2006.4.03.6100/SP, 3ª Turma, 
Relator Rubens Calixto, DJe 31/03/2015.
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software, ou seja, não houver suporte físico, não há valor adua-
neiro representativo da base de cálculo de PIS/COFINS-Importa-
ção, mesmo tendo ocorrido o fato gerador. Assim, o que se inter-
preta é que não haverá valor devido.

A definição quanto ao software de prateleira representar 
ou não uma mercadoria é objeto de debate há décadas e ainda 
aguarda definição pelo Supremo Tribunal Federal76. O enten-
dimento quanto à qualificação do software como mercadoria é 
questionável, uma vez que, ao fim e ao cabo, há exploração de di-
reito de autor e os rendimentos poderiam ser qualificados como 
royalties. Assim, a tributação, seja em software de prateleira, seja 
em software customizável, seria a mesma.

5. licenciaMento de software as a service 
(“saas”)

Destaque-se que, além das discussões acima, ainda há de-
bate a respeito do Software as a Service (“SaaS”). Dias antes da 
publicação da Solução de Divergência COSIT nº 18/2017, a RFB 
havia publicado a Solução de Consulta COSIT nº 191/2017, espe-
cificamente relativa ao SaaS.

O caso diz respeito à pessoa jurídica brasileira que comer-
cializava autorizações de acesso e uso do SaaS para realização 
de conferências, reuniões, treinamentos e projetos via internet, 
bem como compartilhamento de informações em tempo real, ad-
quiridos de fornecedores estrangeiros para revenda no Brasil. No 
entendimento do Fisco, incidiriam IRRF e CIDE, na medida em 

76 Conforme explicado em mais detalhes no tópico seguinte, o concei-
to de “operações de circulação de mercadorias” não está perfeitamente 
definido e o conceito de mercadoria passa por atual crise, em decorrên-
cia da tentativa de afastar de seu conteúdo a exigência de tangibilidade. 
Atualmente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945 aguarda 
julgamento.
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que haveria prestação de serviços técnicos e não pagamento por 
licenciamento de software77.

O posicionamento adotado na Solução de Consulta COSIT 
nº 191/2017 é altamente questionável e suscita diversos debates, 
na medida em que a relação de licenciamento de software foi des-
considerada pela RFB, que deu enfoque para os serviços acessó-
rios vinculados ao licenciamento.

O debate em relação ao SaaS não se restringe ao plano fe-
deral e suscita debates também em relação ao ISSQN e ao ICMS. 
Em São Paulo, por exemplo, foi publicado o Parecer Normativo 
nº 1/2017 pelo Fisco paulistano, que dispõe que o licenciamento 
ou cessão de direito de uso de software, incluindo o SaaS, está 
enquadrado no item de “licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computação”, sem prejuízo do enquadramento 
nos itens de “processamento, armazenamento ou hospedagem de 
dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e 
sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres” e de 
“suporte técnico em informática, inclusive instalação, configura-
ção e manutenção de programas de computação e bancos de da-
dos”, incidindo, portanto, o ISSQN. Já o Fisco paulista, via Deci-

77 “(…) os contratos que determinam esse novo tipo de modelo de negócio 
são feitos de maneira padronizada, semelhante a um contrato de adesão, 
em que, através do pagamento de uma mensalidade, são oferecidos diver-
sos serviços de acordo com o ‘pacote de utilidades’ escolhido pelo cliente. 
Constata-se que os softwares comercializados pela consulente, oferecem, 
dentre outros serviços, rede de proteção contra vírus e demais ameaças, 
acesso remoto a banco de dados, participações em conferências, reuniões 
e projetos através de serviço da internet, com acesso e uso personalizado, 
o que se pode confirmar como típicas operações de prestação de serviço

Saliente-se portanto que, os serviços postos à disposição dos usuários ca-
racterizam-se como serviços técnicos, pois dependem de conhecimentos 
especializados em informática e, além disso, conforme se depreende da 
sistemática relatada pela consulente, os serviços decorrem de estruturas 
automatizadas com claro conteúdo tecnológico, que os usuários acessarão 
à distância para usá-los nas sua [sic] atividades empresariais, cabendo 
ao fornecedor do serviço prover a manutenção e o suporte técnico para o 
funcionamento dos aplicativos disponibilizados”.
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são Normativa CAT 04/2017, manifestou entendimento na linha 
de que há incidência de ICMS, independentemente de o software 
(de prateleira) ser objeto de download ou ser um SaaS78.

5.1 dedutibilidade

Com relação à dedutibilidade de despesas relacionadas às 
operações de licenciamento de software, tem-se que, como regra 
geral, a despesa, para que possa ser deduzida, deve ser necessá-
ria à atividade da empresa, bem como usual e normal no tipo de 
transação, operação ou atividade da empresa79.

Tratando-se do pagamento de royalties relacionados ao li-
cenciamento de uso de software, há previsão no sentido de que, 
para que tal pagamento seja considerado como uma despesa de-
dutível para fins de IRPJ, ele deve ser necessário para que o con-
tribuinte mantenha a posse, o uso ou a fruição do bem ou do 
direito que produz rendimento80, ou seja, deve estar intimamente 
relacionado com a fonte produtora.

Além disso, são indedutíveis os royalties pagos a sócios ou 
dirigentes de empresas e a seus parentes ou dependentes81. Deve-
-se observar quem, de acordo com o entendimento atual da RFB, 
o vocábulo “sócios” compreende apenas as pessoas que detenham 
participação societária na pessoa jurídica brasileira, não abar-

78 Conforme o ato:
“6. Até que fique definido o local de ocorrência do fato gerador para deter-

minação do estabelecimento responsável pelo  pagamento do imposto (ar-
tigo 37 das Disposições Transitórias - DDTT do RICMS/2000): 6.1. não 
será exigido o imposto em relação às operações com softwares, programas, 
aplicativos, arquivos eletrônicos, e jogos eletrônicos, padronizados, ainda 
que sejam ou possam ser adaptados, quando disponibilizados por meio de 
transferência eletrônica de dados (download ou streaming);

6.2. não será exigida a emissão de documentos fiscais relativos às operações 
descritas no item 6.1.”

79 RIR, artigo 311.
80 RIR, artigo 362.
81 RIR, artigo 363, inciso I.
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cando os controladores indiretos pertencentes ao mesmo grupo 
econômico82.

Em relação à CSLL, os royalties são integralmente dedu-
tíveis e não há aplicação das condições referidas acima, o que se 
verifica a partir do item 186 do Anexo I da Instrução Normativa 
RFB nº 1.700/201783.

Uma questão importante que se coloca, tendo em vista as 
restrições à dedução de royalties para fins de IRPJ, é saber se o 
que se está pagando são royalties ou direito autoral84, o que é de-
finido a partir da constatação de o pagamento estar sendo rea-
lizado ao desenvolvedor do software (direito autoral) ou a um 
terceiro (royalties). De acordo com decisão por voto de qualida-
de proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais85, apenas 
a pessoa física criadora da obra literária pode ser considerada 
como autora, e não a pessoa jurídica, interpretando-se o artigo 11 
da Lei nº 9.610/98, posição que merece ser criticada.

Merece destaque que, em sendo o pagamento não qualifi-
cado como software, mas como mercadoria — crítica endereçada 
acima —, a RFB não poderia impor as restrições de dedutibilida-
de aplicadas a software. Nesse caso, far-se-ia a dedução com base 
nas regras de ativos intangíveis86.

82 Solução de Consulta COSIT nº 182/2019; CARF, Processo Adminis-
trativo nº 19515.721301/2015 93, Acórdão nº 1302 002.695, 2ª Turma 
Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção de Julgamento, Relator Conselheiro 
Gustavo Guimarães da Fonseca, julgado em 09/04/2018.

83 Conforme versão da Instrução Normativa RFB nº 1.881/2019.
84 Lei nº 4.506/64: Art. 22. Serão classificados como “royalties” os rendi-

mentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de 
direitos, tais como: (…) d) exploração de direitos autorais, salvo quando 
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

85 Acórdão nº 9101 003.055.
86 Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, artigo 126.
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6. isqn

6.1 os contornos da cobrança do issqn

Os contornos para a cobrança do ISSQN pelos Municípios 
e pelo Distrito Federal são definidos pela Constituição Federal e 
pela Lei Complementar nº 116/2003.

A Constituição Federal estabelece a competência dos Mu-
nicípios para cobrar imposto sobre “serviços de qualquer natu-
reza”, que não constituam serviço de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação e que estejam 
“definidos em lei complementar”87.

A Lei Complementar nº 116/2003, por sua vez, prevê que a 
obrigação de pagar o ISSQN tem como fato gerador a prestação 
de serviços constantes na Lista de Serviço a ela anexa, mesmo 
que o serviço seja proveniente do exterior ou que a prestação do 
serviço tenha se iniciado no exterior88. No caso de serviço prove-
niente do exterior ou cuja prestação do serviço tenha se iniciado 
no exterior, o serviço é considerado prestado e o imposto é con-
siderado devido no local do estabelecimento do tomador ou do 
intermediário do serviço89, e o responsável pelo recolhimento do 
imposto é este tomador ou intermediário do serviço90.

87 CF, art. 156, inc. III.
88 Lei Complementar nº 116/2003, art. 1º, caput e § 1º.
89 Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º, caput e inc. I.
90 Lei Complementar nº 116/2003, art. 6º, § 2º, inc. I.
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6.2 a incidência do issqn na iMportação de 
software

Embora a expressão “importação” seja utilizada em geral 
para as operações de comércio internacional envolvendo bens 
materiais, não é inusual a utilização da expressão “importação 
de software” para designar o licenciamento de software em que o 
licenciador é empresa domiciliada no exterior91.

O “Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas 
de computação” está entre as atividades contidas na Lista de Ser-
viços anexa à Lei Complementar nº 116/200392.

Assim, considerando-se que o licenciamento ou a cessão 
de uso de software configure serviço, ter-se-á um “serviço de 
qualquer natureza”, que não corresponde a serviço de transporte 
interestadual e intermunicipal ou de comunicação e que está “de-
finido em lei complementar”, de modo que poderia ser submetido 
à incidência do ISSQN.

Nesse caso, o ISSQN será devido pelo estabelecimento da 
empresa brasileira que integra a operação de licenciamento ou 
cessão de uso do software e deverá ser recolhido ao Município 
onde está situado esse estabelecimento.

Os procedimentos para o recolhimento do ISSQN depen-
derão da legislação do Município para o qual for devido o ISSQN. 
O procedimento pode envolver a inscrição do tomador do serviço 
no cadastro de contribuintes do ISSQN, a emissão de Nota Fis-
cal pelo tomador do serviços, o pagamento do imposto em guia 
separada ou juntamente com a apuração mensal, entre outras 
providências, dependendo do que previr a legislação do Muni-
cípio onde estiver localizado o estabelecimento que contratar o 

91 Anote-se que a presente análise abrange aquelas operações que en-
volvem apenas o licenciamento ou a cessão de uso do software, não 
abrangendo o desenvolvimento do software cujo uso está sendo licen-
ciado ou cedido.

92 Lei nº 116/2003, subitem 1.05 da Lista de Serviços.
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licenciamento ou a cessão de uso do software ou aquele que atuar 
como intermediário na operação.

Para evitar discussões acerca do Município competente 
para a cobrança do ISSQN incidente na operação, é importante 
que todos os documentos a ela relativos (contrato, invoice, con-
trato de câmbio, guias de recolhimento de tributos federais, No-
tas Fiscais etc.) mencionem o mesmo estabelecimento, não men-
cionando outros estabelecimentos do mesmo contribuinte.

7. possibilidades de questionaMento

7.1 introdução

Como se viu, a conclusão acerca da incidência do ISSQN 
sobre o licenciamento ou cessão de uso de software parte da pre-
missa de que tais licenciamento e cessão de uso possam ser con-
siderados como um “serviço de qualquer natureza”.

Essa premissa, no entanto, é objeto de intensos questiona-
mentos e não se encontra, ainda, consolidada.

Nesse tópico, apresentaremos, em linhas gerais, os princi-
pais questionamentos que têm sido levantados em relação à inci-
dência do ISSQN no licenciamento ou cessão de uso de software.

7.2 a iMpossibilidade de se qualificar o 
licenciaMento ou a cessão de uso de software 
coMo serviço

7.2.1 o conceito de serviço

Como se viu, o conceito de “serviço” é empregado pela 
Constituição Federal para definir a competência tributária dos 
Municípios para cobrar o ISSQN.

Logo, não pode a lei tributária adotar definição de “servi-
ço” distinta daquela dada a esse termo pelo Direito Privado.
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Essa limitação decorre do Princípio da Supremacia da 
Constituição. Com efeito, sendo a definição da competência tri-
butária dos Entes Federados matéria eminentemente constitucio-
nal, permitir ao legislador que alterasse os conceitos utilizados 
pela Constituição Federal para definir competência tributária se-
ria permitir que o legislador alterasse a própria competência tri-
butária dos Entes Federados e, em última análise, alterasse a pró-
pria Constituição Federal, sem os procedimentos exigidos para a 
reforma da Constituição Federal, que são aqueles característicos 
da edição de Emenda Constitucional93. 

Em nível infraconstitucional, essa limitação consta ex-
pressamente no artigo 110 do Código Tributário Nacional: “Art. 
110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utili-
zados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pe-
las Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias”.

93 ATALIBA, Geraldo, e BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Conflitos 
de competência e tributação de serviços. Revista de Direito Tributário. 
n. 6, p. 53-63. p. 61; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 
Tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 105; CHIESA, Clélio. O 
critério espacial do ISSQN e a questão da sua incidência ou não sobre 
a locação de bens móveis. Revista Tributária e de Finanças Públicas, n. 
40, p. 109-122. p. 116; MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou 
cessão de direito de uso. In ROCHA, Valdir de Oliveira. O ISS e a LC 
116. São Paulo: Dialética, 2003. p. 131-2.



82

Pois bem, no âmbito do Direito Privado, “serviço” corres-
ponde sempre a uma “obrigação de fazer”94. E a “obrigação de 
fazer” tem por objeto um ato ou atividade do devedor95. Deve-se 
anotar, ainda que a “obrigação de fazer” se opõe à “obrigação de 
dar”, que consiste em um vínculo jurídico que impõe ao devedor 
a entrega de alguma coisa já existente96.

94 CRUZ, Antônio Maurício da. ISS – Conflitos de Competência – ISS 
– IPI – ICM. Revista de Direito Tributário. n. 19-20, p. 63-90. p. 74; 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. v. 47. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1972. p. 3; TIMM, Luciano Benetti. A prestação de 
serviços: do Código Civil ao Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. Por-
to Alegre: Síntese, 2000. p. 52-53; CHIESA, Clélio. O critério espacial 
do ISSQN e a questão da sua incidência ou não sobre a locação de bens 
móveis. In Revista Tributária e de Finanças Públicas, n. 40, p. 109-122. 
p. 117.

95 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral 
das Obrigações. 2. v. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1990-1991. p. 85; MON-
TEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Direito das Obri-
gações. São Paulo: Saraiva, 1967. p. 95; GOMES, Orlando. Obrigações. 
Rio de Janeiro: Forense, 1961. p. 67; BEVILACQUA, Clóvis. Direito das 
Obrigações. 9. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957. p. 54; PEREI-
RA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 2. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1990. p. 43; SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso 
de Direito Civil: obrigações em geral. V. 2. 6. ed.  Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1995. p. 61; SILVA, Orozimbo Nonato da. Curso de Obrigações. 
V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 287.

96 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Direito 
das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 1967. p. 95; GOMES, Orlando. Obri-
gações. Rio de Janeiro: Forense, 1961. p. 67; BEVILACQUA, Clóvis. Di-
reito das Obrigações. 9. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1957. p. 54.
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Logo, sem uma atividade humana, sem um ato do devedor, 
sem uma conduta a ser executada, não se terá uma obrigação de 
fazer e, consequentemente, não se terá uma prestação de serviço 
que possa ser submetida à incidência do ISSQN97.

a) A definição de “serviço” no Recurso Extraordinário 
nº 116.121 - SP

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o principal pre-
cedente acerca da definição do conceito de “serviço” para a inci-
dência do ISSQN corresponde ao acórdão proferido no julgamen-
to do Recurso Extraordinário nº 116.121 - SP, em que se discutia 
a constitucionalidade do item 79 da Lista de Serviços anexa ao 
Decreto-Lei nº 406/68, com a redação que lhe deu a Lei Comple-
mentar nº 56/87 — que incluía, entre os serviços sujeitos à inci-
dência do ISSQN, a “locação de bens móveis”. 

O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na-
quele julgamento restou assim ementado:

TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supre-
macia da Carta Federal é conducente a glosar-se a co-
brança de tributo discrepante daqueles nela previstos.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE LO-
CAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto so-
bre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a 
Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado 
contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os insti-
tutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, 

97 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 
2003. p. 44; JUSTEN FILHO, Marçal. O Imposto sobre Serviços na Cons-
tituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 90; MACHADO, 
Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. In ROCHA, 
Valdir de Oliveira. O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética, 2003. p. 138; 
VALE, Angelita de Almeida, e SANTOS, Ailton. ISS Comentários e Ju-
risprudência. 2. ed. São Paulo: Livraria Legislação Brasileira, 1998. p. 44.



84

descabendo confundir a locação de serviços com a de 
móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas 
definições são de observância inafastável — artigo 110 do 
Código Tributário Nacional.

Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou 
o entendimento de que a “locação de bens móveis”, não consti-
tuindo serviço, não poderia ser submetida à incidência do ISS-
QN. Isso porque a definição de locação de coisas, segundo a qual 
“uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, 
ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retri-
buição”98, não se coaduna com a definição de serviço extraída da 
previsão de que “[t]oda espécie de serviço ou trabalho lícito, ma-
terial ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”99. 
A prestação de serviços está fundamentada em uma obrigação 
de fazer, ao passo que o contrato de locação de coisa se caracte-
riza como uma obrigação de dar. Em consequência, a “locação 
de bens móveis” prevista no item 79 da Lista de Serviços anexa 
ao Decreto-Lei nº 406/68, por constituir obrigação de dar, e não 
uma obrigação de fazer, não poderia ser considerada como um 
“serviço”.

O Supremo Tribunal Federal baseou sua decisão também 
na disposição do já referido artigo 110 do Código Tributário Na-
cional, segundo a qual não poderia o legislador alterar a defi-
nição de “serviços”, conceito de Direito Privado empregado pela 
Constituição Federal para definir a competência tributária dos 
Municípios para instituir o ISSQN, para nela incluir a noção de 
“locação de bens móveis”.

98 Artigo 1.188 do Código Civil de 1916 e artigo 565 do atual Código 
Civil.

99 Artigo 1.216 do Código Civil de 1916 e artigo 594 do atual Código 
Civil.
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Com base nesses fundamentos, entendeu o Supremo Tri-
bunal Federal que a cobrança de ISSQN sobre a “locação de bens 
móveis”, prevista no item 79 da Lista de Serviços anexa ao Decre-
to-Lei nº 406/1968, era inconstitucional, por contrariar o artigo 
156, inciso III, da Constituição Federal, que define a hipótese de 
incidência do referido imposto como sendo a prestação de servi-
ços de qualquer natureza, conceito cujo núcleo deve ser constituí-
do a partir de uma “obrigação de fazer” e no qual não se enquadra 
a “locação de bens móveis”.

A pacificação da jurisprudência do Colendo Supremo Tri-
bunal Federal acerca da matéria conduziu à edição da Súmula 
Vinculante nº 31, lavrada nos seguintes termos: “É inconstitucio-
nal a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
— ISS — sobre operações de locação de bens móveis.”

Sendo assim, de acordo com esse entendimento, pode-se 
concluir que os “serviços” a que se refere o inciso III do artigo 156 
da Constituição Federal, que podem ser submetidos à incidência 
do ISSQN, correspondem a uma “obrigação de fazer”, não poden-
do corresponder a uma obrigação de dar.

E isso independentemente de, eventualmente, a atividade 
se enquadrar em algum dos itens da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/2003. De fato, se a Constituição Federal, 
ao definir a competência tributária dos Municípios para cobrar 
o ISSQN, é expressa ao afirmar que essa competência está limi-
tada aos “serviços de qualquer natureza”, não pode o legislador 
complementar incluir na Lista de Serviços qualquer atividade que 
não constitua um serviço, pois, ao fazê-lo, estaria pretendendo 
atrair para a incidência do ISSQN atividade que escapa à compe-
tência tributária do Município fixada no inciso III do artigo 156 
da Constituição Federal e, assim, atraindo, para o item da Lista 
de Serviços que prevê essa atividade, a pecha de inconstitucional. 
Se a Constituição Federal determina que o ISSQN somente pode 
incidir sobre as operações que constituam serviço, e serviço deve 
englobar sempre uma “obrigação de fazer”, não pode o legisla-
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dor complementar burlar a vontade constitucional, submetendo 
à incidência do ISSQN operações que, por não consubstanciarem 
uma “obrigação de fazer”, não constituem serviço. No conflito 
entre o comando constitucional que determina que o ISSQN só 
pode incidir sobre aquelas operações que constituam “obrigação 
de fazer” e o comando da lei complementar que pretende fazer o 
ISSQN incidir sobre operação que, por não englobar uma “obri-
gação de fazer”, não constitui serviço, deve prevalecer o comando 
constitucional.

Foi o que ocorreu, como se viu, em relação ao item 79 da 
Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, cuja inconstitu-
cionalidade acabou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

b) A definição do conceito de serviços a partir da noção 
de residualidade

A definição de serviço para fins da incidência do ISSQN 
com base no conceito de “obrigação de fazer” vem sofrendo suces-
sivos desgastes sob o influxo do recurso à noção de residualidade.

Foi o que se viu, por exemplo, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 592.905 - SC, em que se discutia a incidência 
do ISSQN sobre as operações de leasing, e no julgamento do Re-
curso Extraordinário nº 651.703 - PR, em que foi debatida a inci-
dência do ISSQN sobre as operações dos planos de saúde, em que 
prevaleceu o entendimento de que integrariam a competência 
tributária dos municípios prevista no inciso III do artigo 156 da 
Constituição Federal, além dos serviços por natureza e de ope-
rações mistas em que prevalecesse a prestação do serviço, tam-
bém os “serviços que, não exprimindo a natureza de outro tipo de 
atividade, passam à categoria de serviços, para fim de incidência 
do tributo, por força de lei, visto que, se assim não considerados, 
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restariam incólumes a qualquer tributo”100. Tratar-se-ia de “servi-
ços assim conceituados por força da própria lei, configurando ati-
vidades que, em si mesmas, não revestem essa natureza, mas que, 
também, não exprimem, rigorosamente, a natureza de outro tipo 
de atividade diferentemente tributada, de tal sorte que, sem aque-
la definição legal, tais atividades, injustificadamente, ficariam a 
cobro de qualquer exação fiscal”101.

No voto que proferiu no julgamento do Recurso Extraordi-
nário nº 651.703 - PR, o Ministro Luiz Fux afirmou que o legisla-
dor constitucional, ao elencar os serviços que seriam tributáveis 
pelos impostos federais, estaduais e municipais discriminados na 
Constituição Federal, haveria pretendido “captar todas as ativi-
dades empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos à remu-
neração no mercado”. Nesse mesmo julgamento, o Ministro Luís 
Roberto Barroso afirmou que a Constituição Federal buscaria 
englobar na competência tributária dos Municípios para insti-
tuir o ISSQN “todas as complexas relações econômicas atualmente 
existentes no mercado”, “as múltiplas e complexas atividades eco-
nômicas existentes no mercado”.

Assim, excetuadas aquelas situações fáticas ou jurídicas 
empregadas pela Constituição Federal para definir a competên-
cia tributária dos Entes Federados compreendidas na competên-
cia tributária expressamente atribuída pela Constituição Federal 
aos próprios municípios e aos demais Entes Federados, todas as 
demais situações poderiam ser alcançadas pelo ISSQN. Desse 
modo, se não for submetida à incidência dos demais impostos 
discriminados no texto constitucional, a situação — mesmo que 
não se revista da natureza de serviço — poderia ser arrolada pela 

100 Parecer da lavra do ex-Ministro Ilmar Galvão, citado pelo Ministro 
Eros Grau, no voto que proferiu no julgamento do Recurso Extraordi-
nário nº 592.905 - SC, e reproduzido pelos Ministros Luiz Fux e Luís 
Roberto Barroso nos votos que proferiram no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 651.703 - PR.

101 Idem.
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Lei Complementar que define os serviços que podem ser subme-
tidos à incidência do ISSQN.

Esse entendimento, como facilmente se percebe, parte da 
compreensão de que toda e qualquer situação deve estar submeti-
da à incidência de algum dos impostos discriminados na Consti-
tuição Federal. É o que se vê no voto que o Ministro Luís Roberto 
Barroso proferiu no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
651.703 - PR, ao afirmar que o texto constitucional evidenciaria 
uma “manifesta intenção de impedir que determinadas atividades 
simplesmente ficassem imunes a qualquer tipo de tributação”. É 
o que evidencia também o voto proferido pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski nesse mesmo julgamento, em que sustentou a in-
cidência do ISSQN sobre as operações de leasing afirmando que, 
se assim não fosse, aqueles que as exploram estariam “no melhor 
mundo possível”, pois não pagariam ISSQN, não pagariam ICMS 
e não pagariam IOF.

Outro fundamento empregado para justificar esse alarga-
mento do conceito de serviço seria o emprego, pelo inciso III do 
artigo 156 da Constituição Federal, da expressão “de qualquer 
natureza” para qualificar os serviços que podem ser submetidos 
à incidência do ISSQN. Nesse sentido foi o voto proferido pelo 
Ministro Eros Grau no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
592.905 - SC, em que restou consignado que, para fins de incidên-
cia do ISSQN, haveria serviços que, “por serem de qualquer natu-
reza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer”. Da mesma 
forma, o Ministro Luiz Fux, ao votar no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 651.703 - PR, manifestou o entendimento de 
que o conceito de serviço, dada sua vagueza semântica, abrange-
ria o conjunto de atividades econômicas que não consubstanciam 
bens materiais, e, ao ser acompanhado da expressão “de qualquer 
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natureza”, denotaria que seria tributável pelo ISSQN “toda a resi-
dualidade desse conceito no universo da atividade econômica”102. 

Por fim, lê-se na doutrina que a Constituição Federal atri-
bui a cada Ente Federado o poder para tributar determinadas 
situações de forma exclusiva. Em consequência, o conceito das 
situações que integram a competência tributária de cada ente fe-
derado não pode coincidir com o conceito das situações que in-
tegram a competência dos demais. Desse modo, os conceitos das 
situações submetidas ao poder de tributar de cada ente federado 
devem ser distintos e mutuamente excludentes. Essa exclusivida-
de conceitual permitiria não apenas saber o que cada conceito 
empregado pela Constituição Federal para definir a competência 
tributária dos entes federados pode significar, mas também o que 
esse conceito não poderia significar. Empregando esse raciocínio 
para a definição do conceito de serviço empregado na definição 
da hipótese de incidência do ISSQN, poder-se-ia afirmar que ele 
seria integrado por tudo aquilo que não estivesse abrangido no 
conceito das situações que integram a competência tributária 
dos demais entes federados (“operações de circulação de merca-
dorias”, “operações de crédito” etc.). Transparece aqui também, 
portanto, a ideia de definir o conceito de serviço a partir de uma 
noção de residualidade.

Como se percebe, de acordo com esse entendimento, por-
tanto, o ISSQN seria convertido em um imposto residual, que 
incidiria sobre qualquer situação — mesmo que não revestida 
da natureza de serviço — que não estivesse compreendida na 
hipótese de incidência dos demais impostos discriminados na 
Constituição Federal, para que tal situação não ficasse livre de 
tributação.

Tal posicionamento, no entanto, não parece correto.

102 Citação no voto à doutrina de MACEDO, Alberto. ISS - O Conceito 
Econômico de Serviços já foi Juridicizado há Tempos Também pelo Di-
reito Privado. In: XII Congresso Nacional de Estudos Tributários - Direito 
Tributário e os Novos Horizontes do Processo. MACEDO, Alberto et al. 
São Paulo: Noeses, 2015, p. 71-79.
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Essa a conclusão que se impõe diante da previsão do inciso 
I do artigo 154 da Constituição Federal, que consagra a compe-
tência residual da União, atribuindo-lhe o poder para instituir 
impostos que “não tenham fato gerador ou base de cálculo pró-
prios dos [impostos] discriminados nesta Constituição”. Assim, a 
própria Constituição Federal demonstra que as hipóteses de in-
cidência dos impostos expressamente previstos no texto consti-
tucional não esgotam as situações passíveis de tributação e que 
existem fatos geradores e bases de cálculo que não são alcançados 
pelos impostos já discriminados na Constituição Federal. 

Por conseguinte, não se pode afirmar que a Constituição 
Federal evidenciaria uma “manifesta intenção de impedir que de-
terminadas atividades simplesmente ficassem imunes a qualquer 
tipo de tributação” e nem que o elenco dos impostos discrimi-
nados na Constituição Federal pretenderia “captar todas as ati-
vidades empresariais” ou alcançar “todas as complexas relações 
econômicas atualmente existentes no mercado”. Pelo contrário, a 
Constituição Federal pressupõe que determinadas situações não 
estejam sujeitas à incidência de qualquer dos impostos nela dis-
criminados e que haja situações que não estejam abrangidas pelo 
figurino de impostos expressamente previstos no texto consti-
tucional. De outra forma, não haveria espaço a ser ocupado pela 
competência residual da União. 

Além disso, a circunstância de existirem fatos geradores 
e bases de cálculo que não sofram a incidência de nenhum dos 
impostos discriminados na Constituição Federal não é “injusti-
ficada” e nem algo que deva ser evitado, mas sim uma exigência 
do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não se pode 
justificar a incidência do ISSQN sobre determina situação sob o 
pretexto de que, se assim não fosse, tal situação não seria tribu-
tada. A circunstância de a situação não estar sujeita à incidência 
de qualquer outro imposto discriminado na Constituição Federal 
não impõe como necessária a conclusão de que ela esteja subme-
tida à incidência do ISSQN, na medida em que tal situação pode 
integrar a competência tributária residual da União.
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Da mesma forma, não há como se interpretar a expressão 
“de qualquer natureza” como se significasse “ou qualquer outra 
situação”, de modo que permitisse submeter à incidência do ISS-
QN situações que não consubstanciassem um serviço. A expres-
são “de qualquer natureza” adjetiva o substantivo “serviço”. “Ser-
viço de qualquer natureza” há que ser, necessariamente, serviço. 
Pode se tratar de qualquer serviço, mas há que ser serviço. O tex-
to constitucional apenas adverte que o legislador complementar 
não está adstrito a qualquer limitação ao definir os serviços que 
serão submetidos à incidência do ISSQN, não estando limitado 
aos serviços dessa ou daquela natureza. Não há como se ver nessa 
cláusula a autorização para que o legislador complementar sujeite 
à cobrança do ISSQN qualquer situação que não se enquadre no 
conceito de serviço.

Por fim, cumpre que se teça alguns comentários sobre a 
tentativa de se definir o conceito de serviço por exclusão.

Já de início, esse procedimento apresenta um problema de 
ordem prática, pois pressuporia que os conceitos empregados na 
delimitação da hipótese de incidência dos demais impostos dis-
criminados na Constituição Federal se apresentassem perfeita-
mente definidos e isentos de qualquer dúvida. De fato, para que 
se defina o conceito de serviços por exclusão, seria necessário que 
os conceitos de “operações de circulação de mercadorias”, “ope-
rações de crédito” etc. estivessem perfeitamente definidos, de 
modo que se pudesse conhecer com precisão o espaço ocupado 
por todas as demais hipóteses de incidência, e, assim, conhecen-
do o espaço total, conhecer o espaço que poderia ser ocupado pe-
los serviços. Isso, no entanto, evidentemente não ocorre — basta 
que se recorde a crise por que passa o conceito de mercadoria, 
empregado na definição da hipótese de incidência do ICMS, em 
decorrência da tentativa de afastar de seu conteúdo a exigência 
de tangibilidade, de modo que possa passar a incluir realidades 
como a do próprio software.
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Além disso, a pretensão de definir o conceito de serviço 
por exclusão pressuporia o reconhecimento de que a expressão 
“serviços” empregada pelo inciso III do artigo 156 da Consti-
tuição Federal não possui um significado próprio, funcionando 
como uma cláusula que poderia ser preenchida com qualquer 
significado, de modo a abranger todas aquelas situações que não 
integrassem a hipótese de incidência dos demais impostos discri-
minados no texto constitucional. Em outras palavras, implicaria 
dizer que não há um conceito de serviço posto na Constituição 
Federal. Isso porque, havendo um conceito constitucional de ser-
viço, a competência tributária dos Municípios para instituir o IS-
SQN estaria limitada a ele, não podendo abranger tudo o que não 
se enquadrasse nas demais competências tributárias.

Não bastasse isso, essa concepção ignora a referida com-
petência tributária atribuída à União para instituir impostos que 
não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discri-
minados no texto constitucional. Com efeito, presente a compe-
tência tributária residual da União, mesmo que se conhecesse os 
significados dos conceitos empregados na definição de todas as 
demais situações reservadas ao poder de tributar dos Entes Fe-
derados, isso só permitiria conhecer o espaço que poderia ser 
ocupado pelos serviços e pela competência tributária residual da 
União, nunca o espaço reservado exclusivamente aos serviços. 
Ou seja, o problema da definição do conceito de serviço não se-
ria solucionado, mas apenas reduzido. Ainda faltaria um critério 
para se apartar o espaço ocupado pelos serviços do espaço reser-
vado à competência residual da União. Mais: esse critério teria 
que ser estabelecido a partir do conceito de serviço, pois não há 
como se definir a priori todas as situações que integram a com-
petência residual da União. E, mesmo que isso fosse possível, por 
certo definir o conceito de todas as situações que integrariam a 
competência tributária residual da União para depois definir por 
exclusão o conceito de serviço revela-se claramente um procedi-
mento muito mais complexo do que definir o conceito de serviço.
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Por todas essas razões, a exclusividade conceitual das si-
tuações empregadas pela Constituição Federal para delimitar as 
competências tributárias dos diversos Entes Federados não con-
duz a uma solução completa e definitiva do problema da defini-
ção do conceito de serviço. Ainda que se superem as dificuldades 
práticas que lhe são inerentes — e esse já seria um grande passo 
—, essa exclusividade conceitual até poderá servir para dizer o 
que não é serviço, mas jamais servirá para dizer o que é. Persis-
tirá sempre o problema de apartar a competência tributária dos 
municípios para instituir o ISSQN da competência tributária re-
sidual da União.

Conclui-se, portanto, que não há como, no ordenamento 
jurídico brasileiro, em que se reserva para a União uma com-
petência tributária residual, se pretender definir o conceito de 
“serviço” empregado na delimitação da hipótese de incidência do 
ISSQN a partir de uma pretensa residualidade ou por exclusão. 
Fazê-lo significaria atribuir à hipótese de incidência do ISSQN 
uma extensão que a projetaria sobre o espaço reservado pelo tex-
to constitucional à competência tributária residual da União, em 
flagrante inconstitucionalidade.

c) O Licenciamento ou a cessão de uso de software

Definido o conceito de “serviço” empregado pela Consti-
tuição Federal para delimitar a hipótese de incidência do ISSQN, 
cumpre que se examine a natureza jurídica do licenciamento e da 
cessão de uso de software, para verificar se tais operações podem 
ser qualificadas como serviço para fins de incidência do ISSQN.

Como se viu, o conceito de software pode ser encontrado 
no artigo 1o da Lei no 9.609/98, que dispõe sobre “a proteção da 
propriedade intelectual de programa de computador” e segundo 
o qual programa de computador é “a expressão de um conjun-
to organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego ne-
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cessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados 
em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e 
para fins determinados”.

Como igualmente se viu, os programas de computador in-
tegram o gênero “obra intelectual”, e os direitos que sobre eles 
podem ser exercidos constituem direitos autorais. Nesse sentido, 
a Lei nº 9.610/98, que consolidou a legislação sobre direitos auto-
rais, no inciso XII de seu artigo 7º, expressamente inclui os pro-
gramas de computador entre as obras intelectuais, e o artigo 2º da 
já referida Lei nº 9.609/98 determina que “[o] regime de proteção à 
propriedade intelectual de programa de computador é o conferido 
às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos 
vigentes no País”.

O direito de usar o programa de computador constitui um 
direito do autor do programa de computador103, como dispõe o 
artigo 28 da Lei nº 9.610/98: “Cabe ao autor o direito exclusivo de 
utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. 
O uso do programa de computador pode ser cedido por seu au-
tor a terceiros, por meio de um contrato de licença104. A licença 
do programa de computador corresponde ao contrato por meio 
do qual o titular do direito intelectual referente ao programa de 

103 Enquanto direitos autorais, são considerados, para efeitos legais, 
bens móveis, nos termos do que determina o artigo 3º da Lei nº 9.610/98.

104 A Lei no 9.610/98 não define de forma precisa e unívoca o que seja 
licença, cessão ou concessão de direitos autorais; refere-se, apenas, em 
seu artigo 49, à transferência parcial ou total, dando como exemplos 
dessa transferência o “licenciamento, concessão e cessão”, mas admitindo 
também que esta transferência se dê mediante “outros meios admitidos 
em direito”. Costuma-se, no entanto, reservar o termo “cessão” para a 
transferência ilimitada, de todos os direitos do titular do direito autoral, 
ao passo que a expressão “licenciamento” é empregada para designar a 
transferência limitada, de apenas alguns direitos do titular autoral. Por 
isso, sempre que se utilizar a expressão cessão, ela será qualificada (“ces-
são de uso”, e.g.).
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computador cede seu uso, nos termos do que prevê o artigo 9º da 
Lei nº 9.609/98: “Art. 9º O uso de programa de computador no País 
será objeto de contrato de licença”.

A definição de “uso” pode ser encontrada no artigo 1.412 
do Código Civil: “Art. 1.412. O usuário usará da coisa e perceberá 
os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua 
família”. O “uso” corresponde, portanto, ao direito à “utilização 
imediata da própria coisa”105, correspondendo ao direito de usar 
coisa alheia106 e conferindo a seu titular “a faculdade de, tempo-
rariamente, fruir a utilidade da coisa que grava”107.

Assim definido o uso, facilmente se percebe que a cessão de 
uso não constitui uma obrigação de fazer. De fato, a cessão de uso 
não envolve qualquer atividade humana em benefício de outrem; 
não envolve a realização de qualquer esforço físico ou mental por 
parte do cedente em prol do cessionário; não envolve qualquer 
atividade por parte do cedente para o cessionário; o cedente não 
assume qualquer obrigação de fazer algo para o cessionário.

A cessão de uso envolve uma típica obrigação de dar, en-
tre as quais estão aquelas em que se transfere a coisa — no caso, 
o direito autoral relativo ao bem incorpóreo identificado com o 
software — para possibilitar seu uso por terceiro108.

105 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. V. 4. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 207.

106 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. V. 5. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 450; GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 351.

107 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 351.

108 DINIZ, Maria helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral 
das Obrigações. 2. v. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1990-1991. p. 86; PEREI-
RA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 2. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1990. p. 38; TIMM, Luciano Benetti. A prestação 
de serviços: do Código Civil ao Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. 
Porto Alegre: Síntese, 2000. p. 66.
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Logo, o licenciamento ou a cessão de uso de software tem 
por objeto exclusivo uma “obrigação de dar”, e não uma obriga-
ção de fazer109.

d) Conclusão

Na medida em que o licenciamento ou a cessão de software 
corresponde a uma “obrigação de dar”, e não a uma “obrigação de 
fazer”, não pode o licenciamento ou a cessão do direito de uso de 
software ser enquadrado no conceito de serviço, sobre o qual está 
construída a competência tributária dos Municípios para insti-
tuir o ISSQN, na medida em que “serviço”, como se demonstrou, 
corresponde sempre a uma “obrigação de fazer”110.

109 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 356; BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e 
na Lei. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 136; GONÇALVES, Renato 
Lacerda de Lima. ISS sobre licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computação. In MACHADO, Rodrigo Brunelli. ISS na 
Lei Complementar nº 116/2003. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 147.

110 ÁVILA, Humberto. O Imposto sobre Serviços e a Lei Complemen-
tar nº 116/2003. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a 
LC 116. São Paulo: Dialética, 2003. p. 171; BARRETO, Aires F. ISS na 
Constituição e na Lei. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 140; CHIESA, 
Clélio. Competência para tributar operações com programas de compu-
tador (softwares). Revista Tributária e de Finanças Públicas, a. 9, n. 36, 
jan./fev. 2001, p.41-53. p. 51 e 53; MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e 
a Locação ou Cessão de Direito de Uso. In ROCHA, Valdir de Oliveira 
(Coord.). O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética, 2003. p. 136; MATTOS, 
Aroldo Gomes. O novo regramento do ISS efetuado pela LC 116/2003. 
In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a LC 116. São Paulo: 
Dialética, 2003. p. 30 e 35; TROIANELLI, Gabriel Lacerda e GUEIROS, 
Juliana. O ISS e a Lei Complementar nº 116/03: Aspectos Polêmicos da 
Lista de Serviços. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O ISS e a 
LC 116. São Paulo: Dialética, 2003. p. 122; YAMASHITA, Douglas. Li-
cenciamento de software no Brasil: novas tendências tributárias. Revista 
Dialética de Direito Tributário, n. 141, jun. 2007, p. 62-68. p. 67.
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Por essa razão, não está o licenciamento ou a cessão do uso 
de software enquadrado na hipótese de incidência do ISSQN pre-
vista no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal111.

No que tange ao subitem 1.05 da Lista de Serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116/2003, ao pretender submeter à incidên-
cia do ISSQN operação que não corresponde a uma prestação de 
serviços, ele se coloca em confronto a hipótese de incidência do 
ISSQN definida pelo inciso III do artigo 156 da Constituição Fe-
deral, padecendo de inconstitucionalidade, a exemplo do que se 
verificou com o item 79 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 
nº 406/68112.

Cumpre destacar, no entanto, que essa questão ainda não 
está pacificada na jurisprudência. Com efeito, a matéria relativa à 
“incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de 
programas de computador (software) desenvolvidos para clientes 
de forma personalizada” (Tema 590) teve sua repercussão geral 
reconhecida no Recurso Extraordinário nº 688.223 - PR, que ain-
da pende de julgamento.

8. a iMpossibilidade de se cobrar o issqn sobre 
o licenciaMento de softwares “de prateleira”

Há uma outra linha de argumentação que permite ques-
tionar a incidência do ISSQN não sobre todo e qualquer licen-
ciamento ou cessão de uso de software, mas apenas sobre aqueles 

111 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quar-
tier Latin, 2005. p. 356; BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 
2. ed. São Paulo: Dialética, 2005; CHIESA, Clélio. Competência para 
tributar operações com programas de computador (softwares). Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, a. 9, n. 36, jan./fev. 2001, p.41-53. p. 
53; YAMASHITA, Douglas. Licenciamento de software no Brasil: novas 
tendências tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 141, 
jun. 2007, p. 62-68. p. 67.

112 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quar-
tier Latin, 2005.
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licenciamentos ou cessões de uso que envolvem softwares “de 
prateleira”.

De acordo com essa linha de argumentação, para que o li-
cenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de com-
putação seja enquadrada no subitem 1.05 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n° 116/2003, é necessário que ela seja 
antecedida pelo desenvolvimento do programa de computação, 
dizendo respeito, por conseguinte, a um software desenvolvido 
por encomenda113.

A distinção entre o tratamento tributário aplicável aos 
softwares de prateleira e aquele aplicável aos softwares desenvol-
vidos por encomenda foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral no julgamento do Recurso Extraordinário n° 176.626 - SP114 
e do Recurso Extraordinário n° 199.464 - SP115.

Na esteira da diferenciação estabelecida pelo Colendo Tri-
bunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou sua ju-
risprudência no sentido da não incidência do ISSQN em opera-
ções que envolvem softwares de prateleira. Cite-se, por exemplo, 
a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julga-
mento do Agravo em Recurso Especial n° 691.376 - RJ116, em que 
a Ministra Regina Helena Costa reconheceu não haver incidência 
de ISSQN em operações relativas a softwares de prateleira. Os 
mesmos fundamentos são repetidos em diversas outras decisões 

113 BATISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma: São Paulo: Quar-
tier Latin, 2005. p. 358; MELO, José Eduardo Soares. ISS – Aspectos Teó-
ricos e Práticos. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 64.

114 Recurso Extraordinário nº 176.626-SP, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Se-
púlveda Pertence, j. 10/11/1998, DJU 11/12/1998.

115 Recurso Extraordinário nº 199.464-SP, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Il-
mar Galvão, j. 02/03/1999, DJU 30/04/1999.

116 Agravo em Recurso Especial nº 691.376-RJ, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. 
Regina Helena Costa, j. 19/05/2015, DJe 21/05/2015.
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do Superior Tribunal de Justiça117, demonstrando ser unânime 
a jurisprudência daquela Corte no sentido de que não incide IS-
SQN sobre operações envolvendo softwares de prateleira, como 
apontou a Ministra Eliana Calmon no Agravo em Recurso Espe-
cial nº 321.112-SP118: “É entendimento firme desta Corte de Jus-
tiça que a cessão de programas de computador somente admite a 
incidência do ISS se forem desenvolvidos de forma personalizada 
para cliente”.

117 Agravo em Recurso Especial nº 1.001.801-MG, STJ, 2ª Turma, Rel. 
Min. Og Fernandes, j. 01/12/2016, DJe 05/12/2016; Agravo em Recur-
so Especial nº 340.082-SC, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 
28/06/2013, DJe 01/08/2013; Agravo em Recurso Especial nº 571.604-
PR, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10/11/2016, DJe 
01/02/2016.

118 Agravo em Recurso Especial nº 321.112, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, j. 31/07/2013, DJe 12/08/2013.
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E no mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, que, em diversos julgados119, afirma 
que não incide ISSQN em operações envolvendo softwares de 
prateleira.

Destaca-se a decisão proferida por aquela Corte na Argui-
ção de Inconstitucionalidade n° 0011467-20.2016.8.26.0000, que 
restou assim ementada:

Arguição de Inconstitucionalidade. Constitucional. Tri-
butário. Alegada inconstitucionalidade do Item 1.05 da 
Lista de serviços anexa à Lei nº 12.392, do Município de 
Campinas, que reproduz o Item 1.05 da Lista Anexa à Lei 
Complementar nº 116/03. Hipótese de incidência de Im-
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre 
serviços de licenciamento ou de cessão de direito de uso 
de programas de computação. Natureza constitucional 

119 Agravo de Instrumento nº 0248325-08.2012.8.26.0000, TJSP, 18ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Franciso Olavo, j. 24/11/2016, 
DJe 05/12/2016; Agravo de Instrumento nº 2202941-46.2016.8.26.0000, 
TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 
28/03/2017, DJe 30/03/2017; Apelação nº 0004358-29.2012.8.26.0053, 
TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 
28/01/2016, DJe 04/02/2016; Apelação nº 0013078-82.2012.8.26.0053, 
TJSP, Rel. Des. Mourão Neto, j. 24/10/2013, DJe 30/10/2013; Apelação 
nº 0009855-16.2005.8.26.0038, TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, 
Rel. Des. Mourão Neto, j. 26/09/2013, DJe 03/10/2013; Apelação nº 
1030045-83.2015.8.26.0053, TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. 
Des. Ricardo Chimenti, j. 11/05/2017, DJe 19/05/2017; Apelação nº 
0019872-22.2011.8.26.0032, TJSP, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. 
Des. João Alberto Pezarini, j. 09/04/2015, DJe 16/04/2015; Apelação nº 
0077788-59.2011.8.26.0114, TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. 
Des. Eutálio Porto, j. 06/04/2017, DJe 11/04/2017; Apelação nº 0217784-
31.2008.8.26.0000, TJSP, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, 
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 22/05/2014, DJe 25/05/2014; Ape-
lação nº 0051007-52.2012.8.26.0053, TJSP, 18ª Câmara de Direito Públi-
co, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. 28/08/2014, DJe 04/09/2014; 
Embargos de Declaração nº 0011467-20.2016.8.26.0000/50000, TJSP, 
Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 03/08/2016, DJe 04/08/2016.
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da questão reconhecida em repercussão geral ainda não 
julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Existência, to-
davia, de entendimento jurisprudencial consolidado que 
diferencia ‘softwares’ comerciais licenciados sem altera-
ções ou adaptações ao usuário final daqueles em que o 
licenciamento abarcaria a prestação de serviços de cus-
tomização, personalização ou adequação do programa às 
necessidades do usuário final. Incidência de ICMS sobre 
os primeiros, frente à ausência de prestação de serviços 
ao usuário final; e de ISS sobre os demais, em razão dos 
serviços de personalização, adaptação e customização do 
software licenciado. Precedentes deste Órgão Especial, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal.120

E de igual forma decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo ao julgar a Apelação n° 0018226-45.2010.8.26.0053121, 
reconhecendo ser indevida a incidência do ISSQN sobre opera-
ções envolvendo softwares de prateleira. No acórdão, o Desem-
bargador Raul de Felice manifesta-se com precisão sobre o tema:

Assim, a cessão de direito de uso de softwares não será 
tributável nos casos em que os programas forem produ-
zidos e disponibilizados aos consumidores de maneira 
uniforme, mas sim, quando forem encomendados e per-
sonalizados ao destinatário final, hipótese em que a pres-
tação de serviços se consuma. 
(…)

120 Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011467-20.2016.8.26.0000, 
TJSP, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 18/05/2016, DJe 
01/06/2016.

121 Apelação nº 0018226-45.2010.8.26.0053, TJSP, 15ª Câmara de Di-
reito Público, Rel. Des. Raul de Felice, j. em 15/09/2015, DJe 21/09/2015.
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(…) a customização do software se traduz no desenvol-
vimento de sistemas a partir das necessidades exclusivas 
de um usuário, por meio de um contrato de prestação 
de serviços. Já os “softwares de prateleira” são comercia-
lizados com base em “licença de uso” como uma solução 
padrão única sem necessidade de adaptação, não havendo 
abertura para alteração nos programas pelo usuário, com 
a possibilidade da concessão de atualizações de versão 
durante a vigência da licença. (grifou-se)

Assim, mesmo que o Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento do Recurso Extraordinário nº 688.223 - PR, reconheça, em 
sede de repercussão geral, a constitucionalidade da incidência do 
ISSQN sobre contratos de licenciamento ou de cessão de uso de 
softwares desenvolvidos de forma personalizada, ainda é possível 
se questionar a incidência do imposto municipal sobre os softwa-
res “de prateleira”122. 

9. as propostas de reforMa tributária

Nas principais propostas de Reforma Tributária ora em 
tramitação no Congresso Nacional, o licenciamento e a cessão de 
uso de software serão submetidos aos novos impostos sobre valor 
agregado nelas previstos.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 45/2019, que ora 
tramita na Câmara dos Deputados, prevê a substituição do IPI, 
do ICMS, do ISSQN, do PIS e da COFINS por um único impos-
to sobre o valor adicionado, denominado “Imposto sobre Bens 
e Serviços” (IBS), que incidiria inclusive sobre os intangíveis e 

122 Anote-se que essa discussão envolve, além dos argumentos jurídi-
cos aqui apresentados, a prova de que o software constitui um software 
“de prateleira”, e não um software desenvolvido de forma personalizada 
para aquele a quem ele está sendo licenciado ou tendo seu uso cedido.
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a cessão e o licenciamento de direitos123, o que, evidentemente, 
alcançaria o licenciamento do direito de uso de software.

Da mesma forma, a Proposta de Emenda Constitucional nº 
110/2019, que está tramitando no Senado Federal, também prevê 
a criação de um imposto sobre operações com bens e serviços, 
que incidiria “nas locações e cessões de bens e direitos” e “nas de-
mais operações com bens intangíveis e direitos”124, alcançando, 
por conseguinte, o licenciamento do direito de uso de software.

Vale anotar que, dada a amplitude da hipótese de incidên-
cia dos novos impostos sobre valor agregado previstos nas citadas 
propostas de Reforma Tributária, serão superadas as discussões 
hoje existentes em relação à tributação do licenciamento ou ces-
são de uso de software.

123 Art. 152-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e servi-
ços, que será uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercer sua competên-
cia exclusivamente por meio da alteração de suas alíquotas. 

§1º. O imposto sobre bens e serviços:
I - incidirá também sobre:
a) os intangíveis; 
b) a cessão e o licenciamento de direitos; 
c) a locação de bens; 
d) as importações de bens, tangíveis e intangíveis, serviços e direitos; (…)
124 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:
(…)
IV - por intermédio do Congresso Nacional, imposto sobre operações 

com bens e serviços, ainda que se iniciem no exterior.
(…)
§ 7° O imposto de que trata o inciso IV do caput deste artigo será instituí-

do por lei complementar, apresentada nos termos do disposto no art. 61, 
§§ 3° e 4°, e atenderá ao seguinte:

(…)
III - incidirá também:
a) nas importações, a qualquer título;
b) nas locações e cessões de bens e direitos;
c) nas demais operações com bens intangíveis e direitos; (…)
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10. operações envolvendo o licenciaMento 
e a cessão de uso de softwares e outros 
serviços

Não é incomum que os contratos de licenciamento ou ces-
são de uso de software envolvam também outros serviços.

O tratamento tributário desses outros serviços dependerá 
fundamentalmente de sua relação com o licenciamento ou a ces-
são de uso do software, devendo-se verificar se eles constituem 
apenas atividades intermediárias ou atividades-meio em relação 
ao licenciamento ou à cessão de uso do software ou se possuem 
autonomia em relação a ele125.

Se tais serviços forem considerados como atividades inter-
mediárias ou atividades-meio, necessárias para que se execute o 
licenciamento ou a cessão de uso do software, elas não terão ap-
tidão para justificar, por si sós, a incidência do ISSQN126. Assim, 
se a partir dos argumentos acima expostos se concluir pela não 

125 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS - Do Texto à Norma. São Paulo: 
Editora Quartier Latin, 2005. p. 284; BARRETO, Aires Fernandino. ISS 
- Atividade-meio e Serviço-fim. Revista Dialética de Direito Tributário. 
v. 5. São Paulo: Dialética, 1996. p. 81-82.

126 Recurso Especial nº 883.254 – MG, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. José 
Delgado, j. 18/12/2007, DJU 28/02/2008, p. 74; Agravo Regimental no 
Agravo em Recurso Especial nº 445.726 – RS, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. 
Humberto Martins, j. 18/02/2014, DJe 24/02/2014; Agravo Regimental 
no Recurso Especial nº 1.331.306 – AM, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sér-
gio Kukina, j. 27/08/2013, DJe 06/09/2013; Agravo Regimental nos Em-
bargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 48.665 – PR, 
STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07/02/2012, DJe 16/02/2012; 
Recurso Especial nº 805.317 – RS, STJ, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. 
Luiz Fux, j. 17/08/2016, DJU 21/09/2006, p. 229; Recurso Especial nº 
848.490 – RJ, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 16/09/2008. 
DJe 21/10/2008; Recurso Especial nº 612.490 – MA, STJ, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, j. 19/06/2008, DJe 04/08/2008; Recurso Especial nº 
69.986 – SP, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 02/09/1995, DJU 
30/10/1995, p. 36.734; Recurso Especial nº 347.046 – RJ, STJ, 2ª Turma, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/03/2004, DJU 03/05/2004, p. 
126.
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incidência do ISSQN sobre o licenciamento ou cessão de uso de 
software, a circunstância de o contrato prever também a presta-
ção desses serviços não servirá como fundamento para a cobran-
ça do ISSQN sobre o valor do contrato.

Esse é especialmente o caso dos serviços de assistência téc-
nica ou de manutenção do software licenciado ou cujo uso foi ce-
dido. Tais serviços visam a assegurar o uso do software licencia-
do ou cujo uso foi cedido e sua prestação é imposta por lei àquele 
que licencia ou cede o uso do software127, não possuindo aptidão 
para, autonomamente, justificarem a incidência do ISSQN128.

Por outro lado, se tais serviços possuírem autonomia em 
relação ao licenciamento ou à cessão de uso do software, não 
constituindo atividade intermediária ou atividade-meio para sua 
execução, eles poderão constituir fato gerador do ISSQN129.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca 
da matéria é bem sintetizado na seguinte passagem do voto pro-
ferido pelo Ministro Teori Zavascki no julgamento do Recurso 
Especial nº 901.298 – RS130:

Certamente não haverá fato gerador autônomo relati-
vamente a serviço-meio prestado e cobrado em conjun-
to com outro serviço, o serviço-fim. Esse último é que 
poderá ser tributado, se for o caso. Todavia, configura 
fato gerador a prestação de serviço, ainda que possa ser 
qualificado como integrante de atividade-meio ou não 
preponderante do prestador, quando prestado e cobrado 
autônoma e individualmente do tomador. Entendimento 
contrário permitiria a deformação do tributo mediante a 

127 Lei nº 9.609/98, art. 8º.
128 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quar-

tier Latin, 2005. p. 356.
129 Recurso Especial nº 1.194.562 – SP, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Bene-

dito Gonçalves, j. 11/10/2011, DJe 17/10/2011.
130 Recurso Especial nº 901.298 – RS, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Zavascki, j. 21/10/2008, DJe 03/11/2008.
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repartição da cobrança separada das várias etapas de um 
mesmo serviço. Não se pode, com efeito, confundir ser-
viço-meio com serviço-fim, ainda que esse se constitua 
em atividade complementar ou subsidiária do prestador.

Na hipótese de o contrato, além do licenciamento ou ces-
são do uso de software envolver também serviços autônomos, é 
importante que seja segregado o valor pago em função de cada 
um dos objetos do contrato, permitindo que se defina com pre-
cisão a base de cálculo do ISSQN incidente sobre cada um dos 
serviços e que se possa excluir com facilidade o valor relativo ao 
licenciamento ou cessão de uso de software, caso se logre afastar 
a incidência do ISSQN sobre essa parcela do objeto do contrato.
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o iMposto sobre Grandes fortunas 
(iGf): justiça fiscal e eficiência 

arrecadatória?

andré luiz da silVa Gomes131

João Paulo VelKis bio132

1. introdução

Tornou-se natural e recorrente, desde a redemocratização 
brasileira na década de 1980, a invocação da necessidade de ins-
tituir-se o Imposto Sobre Grandes Fortunas (“IGF”), previsto no 
artigo 153 da Constituição Federal133. Os defensores do tributo 
sustentam-se tanto em sua suposta utilidade para a redução das 
desigualdades sociais como no fato de que o IGF seria fonte de 
receita que abrandaria sobremaneira os problemas fiscais bra-
sileiros. Recentemente, com a avassaladora crise financeira de-
corrente da epidemia da COVID-19, que diminuiu as receitas e 
aumentou os gastos públicos de forma considerável, a discussão 
sobre o IGF tornou-se ainda mais presente no debate público 
nacional.

131 Economista (1993) e advogado (1999), com especialização em di-
reito tributário (2000). É sócio integrante da área tributária de Souto 
Correa desde 2003.

132 Advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2019) e aluno da Pós-Graduação em Direito Tributário da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). É integrante da equipe tributária do Souto Cor-
rea Advogados desde 2017.

133 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (…) VII - gran-
des fortunas, nos termos de lei complementar.

o
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No entanto, qualquer posição a respeito desse tributo deve 
considerar a efetividade do suposto duplo benefício que o IGF 
traria ao Brasil: a redução das desigualdades e a eficiente arreca-
dação de receitas públicas são promessas que serão cumpridas? A 
presente discussão, desse modo, traz breves considerações histó-
ricas sobre o IGF e, baseando-se na experiência de outros países, 
analisa a efetividade da tributação das fortunas quanto aos dois 
alegados benefícios. 

2. apontaMentos Históricos

Quando o Brasil, em 1988, previu em sua nova constitui-
ção o Imposto Sobre Grandes Fortunas, os franceses, que nos 
haviam servido de inspiração, acabavam de abolir o seu “Impôt 
sur la Grosse Fortune”. Na década de 1980, os países do Ocidente 
começavam a desiludir-se com a ideia de tributação de grandes 
patrimônios: a França aboliu tal tributo em 1987; a Itália o fez em 
1992; a Áustria, em 1994; a Alemanha e a Dinamarca, em 1997. 
Já no século XX, Finlândia, Grécia, Índia, Islândia, Luxemburgo 
e Suécia também aboliram seus impostos que visavam tributar 
as chamadas “grandes fortunas”, de modo que, atualmente, na 
OCDE, restam somente Noruega, Espanha e Suíça como países 
que mantêm essa tributação. O caso francês possui particulari-
dades notáveis, pois, um ano após a abolição do “Impôt sur la 
Grosse Fortune”, em 1988, foi criado o “Impôt de Solidarité sur la 
Fortune” (ISF) que incidia apenas sobre ativos financeiros e imo-
biliários. Em 2018, o ISF foi substituído “pelo Impôt sur la Fortu-
ne Immobilière”, que, como seu próprio nome diz, incide somen-
te sobre o patrimônio imobiliário dos contribuintes franceses.

No Brasil, o imposto nunca foi instituído, apesar de 
sua previsão constitucional que o coloca dentro da com-
petência tributária da União. Atualmente, todavia, segun-
do levantamento realizado pelo JOTA134, existem ao me-

134 <https://www.jota.info/legislativo/imposto-sobre-grandes-fortu-
nas-9-projetos-no-congresso-pretendem-criar-taxa-28052020>.
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nos nove projetos em andamento no Congresso Nacional 
visando à criação do IGF. Dentre os projetos, existe o PLP  
nº 77/2020135, de autoria do deputado Luis Miranda (DEM-DF), 
que considera grande fortuna o patrimônio total do contribuinte 
que exceda vinte milhões de reais. As alíquotas do tributo pro-
posto são progressivas: um por cento, para o patrimônio de va-
lor de vinte a cinquenta milhões de reais; dois por cento, para o 
patrimônio de valor de cinquenta a cem milhões de reais, e três 
por cento, para o patrimônio cujo valor supere os cem milhões 
de reais. 

Outro projeto que merece menção é o PL 924/2020136, de 
autoria do deputado Assis Carvalho (PT-PI). Esse projeto prevê a 
criação do IGF com a finalidade especial do combate à pandemia 
da COVID-19 e começa a incidir sobre os patrimônios que supe-
rem os cinco milhões de reais, com alíquotas iniciais e progres-
sivas de 0,5% e que podem chegar a 5%. De antemão, vê-se que 
eventual lei que considerasse como grande fortuna patrimônios 
de cinco milhões de reais poderia padecer de inconstitucionali-
dade, por contrariar o próprio artigo 153 da Constituição Federal 
— pois se poderia alegar que um patrimônio de cinco milhões 
de reais, ainda que considerável, jamais poderia configurar uma 
“grande fortuna” para os fins constitucionais. Ainda que o con-
ceito constitucional de grande fortuna permita, a nosso ver, certa 
discricionariedade por parte do legislador infraconstitucional na 
sua definição, deve haver limites. Nesse sentido, a Constituição 
previu como grandeza tributável pelo IGF não as “fortunas”, mas 
sim as “grandes fortunas”. Entendemos, assim, que o imposto 
não poderia incidir sobre um patrimônio qualquer, que poderia 
ter sido acumulado em uma vida de trabalho de um cidadão de 
classe média, ainda que bem-sucedido. Portanto, pensar-se que 
cinco milhões de reais constituem uma fortuna seria controverso 

135 <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?i-
dProposicao=2242866>.

136 <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2241837>.
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— e pensar-se que cinco milhões de reais constituem uma grande 
fortuna claramente violaria o sentido do inciso VII do artigo 153 
da Constituição Federal.137

Na linha do que foi dito na introdução, e como pôde ser 
visto no PL 924/2020, a crise econômica da COVID-19 foi um fa-
tor responsável por reacender as discussões sobre a instituição do 
IGF. No entanto, mesmo antes da pandemia, a obra do economis-
ta francês Thomas Piketty, autor do livro “O Capital no Século 
XXI”, teve grande impacto nas discussões sobre a tributação das 
grandes fortunas como solução ao problema da crescente desi-
gualdade no mundo — o que, segundo Piketty, é inexorável dado 
o cenário de baixo crescimento da economia mundial, que nos 
estaria conduzindo a uma sociedade profundamente desigual, e 
com pouca mobilidade, comparável à sociedade europeia da vira-
da dos séculos XIX e XX, sociedade profundamente transforma-
da pelas duas grandes guerras.

Piketty, considerando experiências fracassadas dos países 
ocidentais na instituição da tributação das grandes fortunas (o 
que levou a que vários países abolissem esses tributos), diz que tal 
tributo somente seria possível se fosse instituído de forma global 
— pois a fuga de capitais é um dos fatores que dificultam a ma-
nutenção da tributação sobre fortunas — e reconhece: [o] imposto 
mundial sobre o capital é uma utopia: seria difícil acreditar que as 
nações do mundo pudessem concordar com essa ideia, estabelecer 
um cálculo de tributação para ser aplicada a todas as fortunas do 

137 Além das duas propostas citadas, anote-se também que o PLP 
50/2020, de autoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania/MA), pre-
vê a instituição do IGF em conjunto com um empréstimo compulsório 
sobre grandes fortunas, sendo os valores arrecadados pelo empréstimo 
compulsório posteriormente compensados com o IGF que será devido. 
Vide <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/mate-
ria/141223>. 
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mundo e depois redistribuir harmoniosamente essas receitas entre 
os países138. 

Tendo sido feitas essas breves considerações históricas, 
e sobre o estado atual do debate público sobre o tema, vejamos 
quais são as reais dificuldades que desaconselham a instituição 
de um IGF no Brasil e que demonstram que tal tributo dificil-
mente atenderá à redução das desigualdades e à arrecadação efi-
ciente de receitas públicas.

3. o iGf reduziria as desiGualdades e seria 
ferreaMente eficiente para a arrecadação 
de receitas públicas?

Os impostos sobre grandes fortunas criados pelos países da 
OCDE — que em sua maior parte já foram abolidos — mostra-
ram-se extremamente ineficientes para a arrecadação de receitas 
públicas. Pelo fato de o tributo ter uma base tributária limitada, 
as receitas que os países auferiram com a tributação de grandes 
fortunas sempre foi módica. Em 2016, a Espanha arrecadou so-
mente 0,2% do seu PIB com o seu imposto sobre fortunas; a Suí-
ça — que é o país da OCDE que mais arrecada com esse tipo 
de tributação —, por sua vez, não conseguiu ultrapassar o 1%139. 
A ineficiência na arrecadação ocorre, principalmente, porque 
os contribuintes do imposto, notoriamente dotados de recursos 
para investir e implementar estratégias que busquem uma situa-
ção econômica mais favorável, têm a possibilidade de “escolher” 
a sua jurisdição de efetivo domicílio, inclusive a que lhe seja mais 
vantajosa sob o ponto de vista fiscal. O caso francês é notório 
nesse aspecto, tendo o país perdido milionários ilustres como 
o ator Gerard Depardieu e os membros da família Mulliez, que 

138 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrín-
seca, 2014. p. 501.

139 OECD. The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. 
OECD Tax Policy Studies, nº 26. Paris: OECD Publishing, 2018.
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controla a Decathlon e a Leroy Merlin. Essa relativamente fácil 
migração de capitais entre jurisdições faz com que os países pos-
sam perder mais do que ganhar com a tributação das fortunas. 
Édouard Philippe, primeiro-ministro da França, disse que “os 
que não pagam mais ISF também deixam de pagar o Imposto de 
Renda, o que provoca um empobrecimento dos recursos fiscais e, 
por consequência, do País”.140

Além das módicas receitas, e dos possíveis prejuízos que 
o IGF traria à riqueza nacional, some-se o fato de que os custos 
para a administração desse tributo são geralmente muito altos se 
comparados com as receitas auferidas pelo ente tributante. Sobre 
essas dificuldades, vale destacar o parecer do relator do PLP 202-
B, projeto que visava instituir o IGF em 1989:

A grande dificuldade prática — a vexata quaestio — da 
imposição de imposto sobre grandes fortunas, observada 
em todos os países que tentaram cobrar esse imposto, é a 
avaliação dos bens que compõem o patrimônio das pessoas 
físicas. Teoricamente o critério ideal seria o valor de mer-
cado desses bens,  mas a observação demonstra que grande 
parte dos bens possuídos, tanto pelas pessoas físicas como 
pelas pessoas jurídicas, não têm valor de mercado bem de-
finido, e, para muitos bens, é impossível determinar um 
valor sem elevado grau de subjetividade, pois diferentes 
avaliadores chegam a valores diversos.141

Há outros argumentos que também podem ser levantados 
contra a instituição do IGF. Comumente fala-se da bitributação 
econômica que o IGF ensejaria, pois a riqueza que foi acumulada 
já foi tributada, em um ou em vários momentos. Os ganhos do 
140 <https://exame.abril.com.br/economia/por-queestes-economis-

tas-nao-apoiam-um-imposto-sobre-fortunas/>.
141 Citado em CORSATTO, Olavo Nery. Imposto sobre grandes for-

tunas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 37 n. 146 abr./jun. 
2000.
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trabalho e do capital são em regra tributados pelo imposto de 
renda antes de serem poupados e de constituírem uma “grande 
fortuna” que seria, novamente, tributada pelo IGF. Mais impor-
tante, os próprios bens que seriam considerados para a compo-
sição da “grande fortuna”, tais como automóveis e imóveis, já 
vêm sendo tributados por outros tributos sobre a propriedade: 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores (IPVA). Caso o patrimônio te-
nha sido amealhado por doação ou herança, já houve também a 
incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação 
(ITCMD). Nesse sentido, teríamos um imposto novo que incide 
sobre a mesma base tributável que outros tributos. 

Ainda, a criação do IGF é extremamente nociva como po-
lítica econômica, na medida em que se cria uma cunha fiscal, um 
desincentivo a que os agentes econômicos procurem desenvolver 
atividades e constituir patrimônios sólidos que permitam que a 
sociedade, como um todo, possa empreender. Ou seja, o IGF seria 
uma penalidade para aquele contribuinte que foi bem-sucedido 
economicamente (e no caminho de seu sucesso contribuiu para 
toda a sociedade, pagando diversos tributos) ao gerar patrimônio. 
Trata-se de um desincentivo à poupança privada, tão cara à ne-
cessidade de investimentos com que hoje nos deparamos.

Por fim, deve-se mencionar que o IGF pode causar um sé-
rio problema de liquidez aos contribuintes, que podem ter que 
se desfazer de seus ativos para conseguirem pagar o tributo, já 
que muitos dos bens e direitos não possuem a liquidez necessária 
para que, a cada ano, uma parcela sua sirva ao pagamento do IGF.

Portanto, todas essas dificuldades que envolvem o IGF, 
além de torná-lo um tributo ineficiente, acabam por impossibili-
tar seu uso como mecanismo redutor das desigualdades sociais, 
pois sua arrecadação é baixa, seus custos são altos e seus prejuí-
zos à economia nacional são evidentes.
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4. considerações finais

A inviabilidade do IGF não significa que o sistema tribu-
tário seja incapaz de contribuir com a redução das desigualda-
des sociais e que não seja possível que um sistema tributário seja 
progressivo — onerando mais do que proporcionalmente os con-
tribuintes com maior capacidade econômica. Entretanto, outros 
caminhos são aconselháveis para que se atinja esse fim. No con-
texto brasileiro, em que o sistema tributário é claramente regres-
sivo (onerando mais intensamente os mais pobres), há medidas 
mais eficientes que poderiam ser tomadas — se nos espelharmos 
na maioria dos países da OCDE.

Infelizmente, enquanto a maioria dos países desenvolvidos 
encontra na renda sua principal fonte de tributação, o Brasil in-
siste em tributar de forma mais acentuada o consumo — o que 
faz com que, inevitavelmente, os contribuintes com menor ren-
da acabem por pagar mais impostos proporcionalmente. Dessa 
forma, as propostas de reforma tributária no Brasil devem focar 
na renda e no consumo, seguindo os bons exemplos que pode-
mos encontrar nos países desenvolvidos e abandonar as soluções 
mágicas e populistas, que, ao fim e ao cabo, nos deixariam em 
situação mais desigual e, o que é pior, mais pobres como Nação.
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irpj e csll: disponibilidade jurídica 
do direito ao crédito contra a 
fazenda pública decorrente de 

decisão transitada eM julGado: caso 
pis/cofins sobre icMs

andré luiz da silVa Gomes142

João Paulo VelKis bio143

1. introdução

Talvez uma das discussões mais importantes do direito 
tributário é a definição do “quando” ocorre o fato gerador do tri-
buto — alguns podem defender até a sua prevalência às questões 
relativas a “qual” é o fato gerador e o “quanto” ele representa, 
já que a determinação do momento de sua ocorrência estabelece 
quais serão as normas vigentes a serem aplicadas para responder 
a essas duas últimas questões. No caso do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL), a resposta à primeira questão vincula-se a verificar 
quando nasce a renda e quando nasce o lucro, de forma concreta 
e efetiva.

O debate aqui proposto visa identificar “quando” haveria o 
nascimento da renda e do lucro resultantes do trânsito em julga-
do de decisão específica que reconhece genericamente o direito 

142 Economista (1993) e advogado (1999), com especialização em di-
reito tributário (2000). É sócio integrante da área tributária de Souto 
Correa desde 2003.

143 Advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2019) e aluno da Pós-Graduação em Direito Tributário da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). É integrante da equipe tributária do Souto Cor-
rea Advogados desde 2017.

o
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de o contribuinte reaver tributo pago a maior, por meio de com-
pensação ou repetição, cuja dedutibilidade das bases do IRPJ e 
da CSLL fora anteriormente reconhecida. Tal discussão é parti-
cularmente corrente em virtude do trânsito em julgado de uma 
contínua série de decisões que concedem o direito ao crédito de 
valores relativos à contribuição para o Programa de Integração 
Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social (COFINS) pagos sobre o ICMS, na esteira da tese de 
repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário n. 574.706 
(“[o] ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS 
e da COFINS”). 

São várias as pessoas jurídicas que vêm enfrentando na 
prática tal questionamento, e, muitas vezes, compelidas por au-
ditores e/ou contadores, registram na “certidão de nascimento” 
da renda e do lucro a data do trânsito em julgado da decisão que 
concedeu o direito à compensação ou à repetição, incluindo nas 
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL tal renda/lucro e consequen-
temente oferecendo-os à tributação. 

A questão colocada aqui é: afinal, quando “nasce” a renda/
lucro resultante de uma decisão transitada em julgado que de-
clara o direito à restituição ou à compensação de valores pagos 
a maior?

2. discussão

2.1 a Hipótese de incidência do irpj

Como é cediço, a hipótese de incidência do imposto de ren-
da — e nele compreendido o IRPJ — é a aquisição da disponibili-
dade econômica ou jurídica da renda e de proventos de qualquer 
natureza, de acordo com o estabelecido no caput do artigo 43, 
incisos I e II, da Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional - 
CTN). Tal hipótese de incidência está em conformidade com a re-
gra de competência constitucional instituída (art. 153, inciso III). 
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A hipótese de incidência do IRPJ, por sua vez, mais con-
cretamente, está tipificada como apurar o “lucro real, presumido 
ou arbitrado” (art. 1º da lei n. 9.430/1996144). O conceito de lucro 
real, por sua vez, está estabelecido na legislação como o “lucro 
líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compen-
sações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária” (art. 6º 
do Decreto-Lei nº 1.598/1976), sendo o “lucro líquido do exercício 
(…) a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados 
não operacionais, (…), e deverá ser determinado com observância 
dos preceitos da lei comercial” (parágrafo 1º do art. 6º do Decre-
to-Lei nº 1.598/1976).

De uma maneira bastante ampla e genérica, pode-se notar 
que: a) os preceitos da lei comercial acerca da determinação do 
lucro líquido do exercício — leia-se regras contábeis — determi-
nam a primeira base imponível; b) a legislação tributária incide 
sobre essa primeira base de cálculo, indicando quais itens não 
podem ser considerados como redutores da primeira base impo-
nível, determinando para esses fins a sua reversão (ou a adição do 
componente renda negativo), indicando quais itens não podem 
ser considerados como renda, determinando também a sua re-
versão (ou a exclusão da renda), para se alcançar o lucro real — o 
lucro tributável.

Nesse contexto, é de se esperar que a legislação tributá-
ria, ao determinar o que deve ser adicionado e excluído do lucro 
contábil — eleito como a primeira base de cálculo —, observe 
incondicionalmente a hipótese de incidência determinada pelo 
CTN. É a “aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da 
renda” condição necessária para qualquer incidência do imposto 
de renda.

144 Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das 
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou 
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de 
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calen-
dário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
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A questão mais relevante aqui é quando é possível se de-
terminar a existência dessa “disponibilidade”, quer econômica, 
quer jurídica.

Segundo o jurista Zuudi Sakakihara, no tocante à aqui-
sição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos, 
esta “caracteriza-se tão-logo sejam incorporados ao patrimônio. 
Para que haja a disponibilidade econômica, basta que o patrimô-
nio resulte economicamente acrescido por um direito, ou por um 
elemento material, identificável como renda ou como proventos de 
qualquer natureza. Não importa que o direito ainda não seja exi-
gível (um título de crédito ainda não vencido), ou que o crédito seja 
de difícil e duvidosa liquidação (contas a receber). O que importa é 
que possam ser economicamente avaliados e, efetivamente, acres-
çam ao patrimônio”. Em relação à “disponibilidade jurídica, por 
seu turno, pressupõe que o adquirente tenha a titularidade jurídi-
ca da renda ou dos proventos que acrescem ao seu patrimônio. (…). 
A aquisição da disponibilidade jurídica tem como conseqüência a 
aquisição também da disponibilidade econômica, pois a renda ou 
os proventos, juridicamente adquiridos, acrescem necessariamente 
o patrimônio.”145.

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou 
acerca de seu entendimento sobre os contornos jurídicos da dis-
ponibilidade jurídica e econômica da renda:

Aplica-se à apuração do IRPJ o regime de competência. Se-
gundo esse regime, basta a disponibilidade jurídica para 
caracterizar o ingresso de renda no patrimônio do con-
tribuinte, independentemente do efetivo recebimento da 
quantia (disponibilidade econômica, essencial à tributa-
ção das pessoas físicas). Embora o efetivo recebimento dos 
valores seja irrelevante para incidência do imposto, é im-
prescindível que ocorra a disponibilidade jurídica. A dis-

145 “Código Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir 
Passos de Freitas, Ed. RT, p. 133.
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ponibilidade jurídica se caracteriza pela presença de todos 
os elementos do ato ou do negócio jurídico que motivará 
a transferência dos valores. A disponibilidade econômica 
significa a obtenção de renda, significa ingresso real no 
patrimônio da pessoa, de moeda ou seu equivalente, ou a 
possibilidade de a pessoa dispor da renda. Já a disponibi-
lidade jurídica significa ou traduz a possibilidade, tendo 
em vista disposições jurídicas ou contratuais, de o sujeito 
dispor de uma renda posta a sua disposição. A disponibi-
lidade jurídica não ocorre apenas com o aperfeiçoamento 
do direito à percepção do rendimento, sendo, mais do que 
isso, configurada somente quando o seu recebimento 
em moeda ou quasi-moeda dependa somente do contri-
buinte.146 (grifos inexistentes no original)

Portanto, e resumidamente, adquire-se a disponibilidade 
jurídica da renda (e econômica) quando esta está definitivamente 
em poder do contribuinte, livre e sem qualquer condição para 
a sua realização, podendo dispô-la da melhor maneira que lhe 
aprouver — transformá-la em moeda, entregá-la para obtenção 
de outra mais valia, compensá-la com uma renda negativa (des-
pesas e custos).

2.2 Hipótese de incidência da csll

A CSLL incide sobre o “lucro” ou resultado apurado de 
acordo com a legislação comercial, antes da provisão para o im-
posto de renda, ajustado por determinados itens considerados 
não tributáveis (renda positiva excluída da base de tributação) ou 
não dedutíveis (renda negativa não considerada como redutora 
da base de tributação), conforme dispõe os artigos 1º e 2º da Lei 

146 STF. RE 611586, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, julga-
do em 11/04/2014, Dje: 10/10/2014.
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nº 7.689/1988147. Tem sua regra de competência constitucional 
prevista no artigo 195, I, “c”.

Em que pese a CSLL apresentar regime jurídico comple-
tamente distinto do IRPJ, tendo bases de cálculo distintas sob o 
ponto de vista legal, a mecânica de apuração do lucro subsumível 
à contribuição, partindo da mesma grandeza utilizada para se 
identificar a “renda”, apurada de acordo com as regras de conta-
bilidade vigentes na forma da legislação comercial, bem como a 
quase identidade dos itens considerados como não tributáveis e 
não dedutíveis, faz com que, em termos práticos e quantitativos, 
o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição seja 
muito semelhante ao do imposto. Nesse sentido, a jurisprudência 
empresta o conceito de “acréscimo patrimonial” e “disponibili-
dade da renda” como sinais necessários para a formação do “lu-
cro” para a incidência da contribuição148. 

2.3 leGislação aplicável

Considerando os contornos jurídicos acima apresentados, 
fica claro que o binômio renda/lucro nasce quando estes são ca-
racterizados como “disponíveis” ao contribuinte, isto é, quando 
ele detém efetivamente toda a faculdade de gozar dos seus atribu-
tos essenciais, conforme apresentado no item 1 acima.

147 Art. 1º Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas 
jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social. Art. 2º A base 
de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da 
provisão para o imposto de renda. § 1º Para efeito do disposto neste arti-
go: a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de 
dezembro de cada ano; (…) c) o resultado do período-base, apurado com 
observância da legislação comercial, será ajustado pela: (…)  

148 A título meramente ilustrativo: STF. RE n° 591.340, Ministro Rela-
tor Marco Aurélio, Plenário, julgado em 27/07/2019, Dje: 03/02/2020; 
STJ. REsp 859.322/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 14/09/2010; AgRg no REsp 1.266.868/PR, Segun-
da Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/04/2013.
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De qual forma a legislação avalia tal condição, a fim de 
identificar o que é renda disponível? E o que seria renda indispo-
nível, para fins de tributação?

Em primeiro lugar, devemos buscar as regras da legislação 
comercial que determinam como a renda deve ser reconhecida. 
Afinal, tanto o IRPJ quanto a CSLL têm suas bases de cálculo 
vinculadas precipuamente no que a ciência contábil determina 
como sendo renda e como sendo lucro, ao menos como ponto de 
partida.

O reconhecimento contábil da renda (receita) decorrente 
do trânsito em julgado de decisão específica que reconhece ge-
nericamente o direito de o contribuinte reaver tributo pago a 
maior, por meio de compensação ou repetição, cuja dedutibilida-
de das bases do IRPJ e da CSLL fora anteriormente reconhecida, 
está previsto no pronunciamento nº 25 do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC)149, que assim dispõe: “33. Os ativos 
contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, 
uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser 
realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente 
certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o 
seu reconhecimento é adequado”. Ou seja, a realização do ganho é 
praticamente certa aqui, uma vez que há o trânsito em julgado da 
sentença que declara o direito ao contribuinte de reaver o crédito. 

Fundamental aqui, para o deslinde da questão, primeira-
mente contábil, é a quantificação precisa de qual exatamente é o 
valor da renda que está sendo atribuída pelo título judicial. Nos 
casos em que o dispositivo sentencial é genérico, há poucos ele-

149 Criado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 
1.055/05, atendendo ao disposto na legislação comercial (art. 5º da 
Lei nº 11.638/2007), o CPC tem como objetivo “o estudo, o preparo e 
a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade 
e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão 
de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização 
e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta 
a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais”.
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mentos concretos para a aferição do valor do crédito e consequen-
temente da renda. Mais. Considerando-se a existência de pen-
dência de decisão em embargos de declaração para definir uma 
série de questões levantadas pela União, em especial no tocante 
à quantificação do crédito, a existência de Solução de Consulta 
emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da forma de 
quantificação dos referidos créditos (Solução de Consulta Interna 
n°13/2018), disposição expressa para a apuração do montante de 
crédito devido pela União que pode confrontar o conteúdo das 
decisões transitadas em julgado (parágrafo único do art. 27 da 
Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.911/19), restringindo sobre-
maneira a forma de quantificação, há dificuldades concretas para 
se definir se uma decisão favorável ao contribuinte transitada em 
julgado gerará benefícios econômicos efetivos. 

A contabilidade não recomenda o reconhecimento de ren-
da ou receita sem que existam elementos concretos para uma es-
timativa confiável de seu valor150.

Mas, mesmo que a contabilidade informasse pela necessi-
dade de contabilização, ainda assim há, por parte da legislação 
tributária, regras específicas para os casos em que não há defini-
ção concreta do valor a ser restituído. Assim dispõe o Ato Decla-
ratório Interpretativo nº 25/2003 (ADI nº 25):

150 Dispõe o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) – Estrutura Con-
ceitual para Relatório Financeiro: “2.16 A neutralidade é apoiada pelo 
exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julga-
mentos sob condições de incerteza. O exercício de prudência significa que 
ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão 
subavaliados. Da mesma forma, o exercício de prudência não permite 
a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou 
despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou 
subavaliação de receitas ou despesas em períodos futuros.”.
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Art. 1º Os valores restituídos a título de tributo pago in-
devidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, ti-
verem sido computados como despesas dedutíveis do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL.
(…)
Art. 4º No caso de reconhecimento das receitas pelo regime 
de caixa, o indébito e os juros passam a ser receita tribu-
tável do IRPJ e da CSLL no momento do pagamento do 
precatório.
Art. 5º Pelo regime de competência, o indébito passa a ser 
receita tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado 
da sentença judicial que já define o valor a ser restituído.
§ 1º No caso de a sentença condenatória não definir o valor 
a ser restituído, o indébito passa a ser receita tributável 
pelo IRPJ e pela CSLL:
I - na data do trânsito em julgado da sentença que jul-
gar os embargos à execução, fundamentados no excesso de 
execução (art. 741, inciso V, do CPC); ou
II - na data da expedição do precatório, quando a Fazenda 
Pública deixar de oferecer embargos à execução.
(…) (grifos inexistentes no original)

Em linha com o que está insculpido no artigo 43 do CTN, 
e de acordo com o conceito de renda previsto constitucionalmen-
te, a disponibilidade da renda, para sua plena caracterização, re-
quer liquidez — em outras palavras, a potencialidade da renda 
somente se concretiza com a sua exata quantificação —, o que 
a torna, ao fim e ao cabo, disponível. Nesse contexto, o ADI nº 
25 é bastante claro ao afirmar as hipóteses nas quais serão ofe-
recidos à tributação os créditos mencionados, sendo elementos 
fundamentais em todas elas a existência de valor definido e lí-
quido para o reconhecimento. Ou seja, de acordo com o ADI nº 
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25/2003, enquanto não houver valor definido, não há que se falar 
em tributação.

Entretanto, a RFB já expressou entendimento parcialmen-
te divergente, afirmando a existência da disponibilidade da ren-
da em decisões transitadas em julgado que declaram o direito à 
compensação, afirmando que, por força do artigo 170 do CTN151, 
é necessário um título líquido e certo para que se proceda à 
compensação:

42. Logo, a sentença que declara o direito à compensação 
se constitui em título líquido e certo, uma vez que declara a 
existência de créditos compensáveis e já define o seu mon-
tante. Do que, então, concluímos que é na data do trânsito 
em julgado da sentença declaratória do direito à compen-
sação que os créditos compensáveis passam a ser receitas 
tributáveis do IRPJ e da CSLL — logicamente, quando tais 
valores tiverem sido reconhecidos anteriormente como 
despesas dedutíveis das bases tributáveis desses tributos. 
(Solução de Divergência COSIT n. 19, de 12 de novembro 
de 2003.)
9.4. Note-se que é exatamente o fato de já estar incorpora-
do ao patrimônio do sujeito passivo, como direito exigível, 
o crédito passível de compensação, isto é, de já estar con-
figurada a disponibilidade de rendas ou proventos — por-
tanto, ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL —, que 
possibilita ao sujeito passivo exigir do fisco a prática do 
ato vinculado de habilitação de seu crédito para efeito de 
compensação. E, conforme já exposto, é na data do trânsi-
to em julgado da sentença judicial que reconheça o direito 
à compensação que ocorre a incorporação desse direito ao 

151 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou 
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, auto-
rizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, 
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
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patrimônio do sujeito passivo, isto é, que se configura a 
disponibilidade de rendas ou proventos. (Solução de Con-
sulta n. 233 - SRRF/10ª RF/Disit.)

De fato, caso haja definição, com decisão transitada em 
julgado, do valor a ser compensado, temos a disponibilidade 
jurídica, assim como um crédito de um cliente a vencer. Trata-
-se de uma questão indisputada.

Entretanto, a condição insculpida pelo artigo 170 para que 
se efetue a compensação (existência de créditos líquidos e certos) 
não pode, por si só, emprestar à decisão transitada em julgado 
essa característica — liquidez — quando ela efetivamente não 
apresenta. No momento do trânsito em julgado não há quan-
tum determinado formalmente, mas, na melhor das hipóteses, 
determinável.

Veja-se que essa é a lógica insculpida no próprio ADI nº 
25: enquanto não houver a definição do valor, não há tributação. 
Ou seja, da mesma forma que a sentença que determina gene-
ricamente o valor a ser repetido, a sentença que genericamente 
determina o valor a ser compensado somente pode gerar efeitos 
tributários — ver o surgimento da disponibilidade da renda — 
no momento em que definida, sem mais disputas, a liquidez do 
crédito.

Ocorre que, nos casos em questão, a decisão transitada em 
julgado apenas gera a potencialidade (potestas), caso efetivamen-
te apurado dentro dos parâmetros estabelecidos (em geral, tribu-
to pago a maior decorrente da indevida inclusão do ICMS na base 
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS), de determinado 
valor, a ser apurado. Em nenhum momento do processo judicial 
tal valor é ventilado, mas apenas os contornos de sua apuração.
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Cabe ao contribuinte, dentro do procedimento administra-
tivo previsto legalmente152 para fins de compensação de créditos 
tributários administrados pela RFB153, informar o valor do crédi-
to passível de compensação, atualmente no Anexo V da IN RFB 
1.717/2008. Somente nesse momento é que formalmente aparece 
o valor do crédito passível de compensação, a que o contribuinte 
faz jus, inobstante o ulterior crivo da RFB acerca do reconheci-
mento efetivo do direito creditório (apuração)154.

Nesse sentido, tendo o contribuinte adentrado ao procedi-
mento administrativo de compensação, munido de uma decisão 
com trânsito em julgado, apresentando o valor do crédito que jul-

152 O artigo 74, parágrafo 14, da Lei n. 9.430/1996 assim dispõe: Art. 74. 
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em 
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria 
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá uti-
lizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos 
e contribuições administrados por aquele Órgão. (…) § 14. A Secretaria da 
Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto 
à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de resti-
tuição, de ressarcimento e de compensação.

Ao seu turno, a RFB expediu a IN RFB n. 1.717/2018, que assim dispõe: 
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada 
em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB so-
mente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição 
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. § 1º A habilitação de que 
trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formaliza-
do em processo administrativo instruído com: I - o formulário Pedido de 
Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Jul-
gado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa; II - certidão de 
inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal; (…)

153 Para um estudo aprofundado sobre a legalidade do procedimento 
de habilitação, ver Parecer Normativo COSIT n. 11, de 19 de dezembro 
de 2014.

154 IN RFB n. 1.717/2018: Art. 101. O pedido de habilitação do crédito 
será deferido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mediante 
a confirmação de que: (…) Parágrafo único. O deferimento do pedido de 
habilitação do crédito não implica reconhecimento do direito creditório ou 
homologação da compensação.
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ga, de acordo com a sua apuração, devido pela União, inicia-se a 
liquidação do crédito e, por conseguinte, da disponibilização da 
renda.

Considerando o efeito declaratório que o pedido de habi-
litação traz consigo, o deferimento do pedido de habilitação pela 
RFB155 pode ser considerado, na prática, como exame prévio do 
crédito156. Veja-se que é somente nesse exato momento que se há, 
concomitantemente, um direito certo, líquido e exigível contra 
a União Federal, passível de compensação. É aqui que se pode, 
caso o contribuinte assim entender, declarar as compensações 
tributárias.

Aqui nasce a disponibilidade jurídica da renda decorren-
te do crédito constante da decisão judicial transitada em julgado 
que determinou a existência e a possibilidade da compensação 
dos créditos, ainda que em termos genéricos. Somente quando há 
o deferimento da habilitação é que o contribuinte poderá dispor 
dos créditos. Anteriormente a tal ato da RFB, há apenas um direi-
to ilíquido, que não pode, portanto, ser tributado.

155 IN RFB n. 1.717/2017: Art. 101. O pedido de habilitação do crédito 
será deferido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mediante a 
confirmação de que: I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação; II - 
a ação refere-se a tributo administrado pela RFB; III - a decisão judicial 
transitou em julgado; IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) 
anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologa-
ção da desistência da execução do título judicial; e (…)

156 TRF da 3ª Região. Agravo de Instrumento n. 5033080-
78.2019.4.03.0000. Relator Desembargadora Marli Ferreira. Data de 
julgamento 01/06/2020.
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3. considerações finais

O nascimento da renda e do lucro resultantes do trânsito 
em julgado de decisão específica que reconhece genericamente o 
direito de o contribuinte reaver tributo pago a maior, por meio 
de compensação ou repetição, cuja dedutibilidade das bases do 
IRPJ e da CSLL fora anteriormente reconhecida, somente ocorre 
quando há uma determinação formal do valor desse crédito. An-
teriormente a tal momento, há somente um direito ilíquido, que 
não é passível de tributação.

O valor do crédito nasce após a formalização ou deferi-
mento da habilitação do crédito, ato necessário para a disponi-
bilização da renda ou acréscimo patrimonial, materializado na 
possibilidade da compensação administrativa. 
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Marketplaces e duas questões 
tributárias atuais: definição do 

local do recolHiMento do iMposto 
sobre serviços (iss)a responsabilização 

indireta pelo recolHiMento do 
iMposto sobre circulação de 
Mercadorias e serviços (icMs)

fernando Gomes de souza ayres157

1. introdução

Não há dúvidas de que a tecnologia progride de forma ace-
lerada, e o direito, geralmente com baixa propensão a rápidas 
mudanças, permanece defasado. Em outras palavras, “no mo-
mento em que a legislação e os tribunais descobrem uma forma 
de lidar com um novo produto ou serviço, a tecnologia já terá 
progredido”158.

E no campo do Direito Tributário, some-se a tal fato a ne-
cessidade de arrecadação (diga-se de passagem, cada vez maior, 
para fazer frente a gastos inesgotáveis) por parte de estados e mu-
nicípios em um sistema federativo com relevante autonomia le-
gislativa, além de confusões conceituais na definição de relações 
jurídicas (confusões essas propositais ou não).

157 Advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(1997), MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC 
– São Paulo (atual Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER) (2003). É 
sócio da área tributária do Souto Correa Advogados em São Paulo desde 
2015.

158 ROBINSON, William Jeremy, Free at What Cost? Cloud Compu-
ting Privacy Under the Stored Communications Act. April 1, 2010. 
Georgetown Law Journal, Vol. 98, No 4, 2010.

o
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O resultado dessa combinação são inúmeras discussões en-
tre Fisco e empresas, o que tem gerado um enorme contencioso 
administrativo e judicial, permeando as atividades econômicas 
com razoável insegurança jurídica.

Aqui, especificamente, vamos abordar duas dessas discus-
sões enfrentadas pelas empresas que têm como atividade propor-
cionar plataformas de aproximação, entre vendedores e compra-
dores, seja de serviços ou produtos. Os chamados Marketplaces 
digitais ou on-line.

Mas, inicialmente, algumas definições são imprescindíveis.
Na tradução literal do inglês, a palavra Marketplace sig-

nifica simplesmente mercado, ou seja, o local onde vendas são 
realizadas. Aliás, se buscarmos a definição da palavra no Mer-
rian-Webster Dictionary (<https://www.merriam-webster.com/
dictionary/marketplace>), encontraremos a seguinte indicação: 
“an open square or place in a town where markets or public sales 
are held”.

E essa definição é especialmente importante, pois servirá 
como base para a construção das relações jurídicas estabelecidas 
e, consequentemente, para a definição dos reflexos tributários de 
tais relações. Isso porque nada muda na caracterização das rela-
ções, quando pensamos no Marketplace digital.

Ainda estaremos diante da disponibilização de um espaço 
aberto (mesmo que mediante uma plataforma digital), aproxi-
mando vendedores e compradores.

De forma mais técnica e específica, vale trazer a definição 
de Marketplace em ambiente virtual/digital e algumas de suas va-
riações (e que podem ser perfeitamente estendidas também para 
a intermediação de venda de serviços), apresentada em estudo 
realizado para a Escola de Administração de Empresas da Fun-
dação Getúlio Vargas:
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“O marketplace é um modelo de negócio no qual um 
site agrega a oferta de diferentes lojas virtuais das 
mais diversas categorias, unificando a experiência 
de compra, o carrinho, o pagamento e até a entrega, 
em muitos casos. A diferença deste modelo para os 
demais agregadores está no conceito de one-stop-
-shop, ou seja, concentra as operações e a experiên-
cia de compra, desde a busca até o checkout, numa 
mesma plataforma. O marketplace não redireciona 
os consumidores ao site de terceiros, e por concen-
trar toda a experiência na sua plataforma, o consu-
midor torna-se um cliente do marketplace, já que é 
com ele que se relaciona diretamente, mesmo que o 
lojista terceiro realize a entrega do produto (E-com-
merce News, 2012). O marketplace híbrido é aquele 
que possui, além das ofertas de lojistas terceiros, a 
sua operação própria. Este é o caso da líder Ama-
zon.com, por exemplo, e do modelo estudado neste 
caso. O marketplace puro oferece apenas produtos 
de terceiros, mas continua responsável pelo paga-
mento e pelo cliente. Já o marketplace C2C permite 
que pessoas físicas também vendam através da pla-
taforma, como é o caso do Mercado Livre e do eBay, 
por exemplo.”159

Definido então o modelo de negócio, que tem como base o 
milenar mercado aberto de produtos e serviços, passamos a tratar 
de duas questões que atualmente têm gerado discussões para as 
empresas em âmbito tributário.

159 GRANDES, Luisa A. Relacionamentos no varejo eletrônico: Um 
estudo de caso sobre o marketplace e seus parceiros. FGV, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, 2013. p. 54. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11022/
Dissertacao_MPGI_Luisa_Grandes_Final.pdf;jsessionid=E686773D-
8C665A7CE32CE16DC6D98396?sequence=1)>.
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2. iss e o local do recolHiMento do iMposto

O ISS, segundo o artigo 156, inciso III, da Constituição 
Federal, é um imposto municipal devido quando se verificar a 
prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviço de-
finido em lei complementar, não compreendido na competência 
tributária dos Estados (ICMS).

Dessa forma, os Municípios, para instituírem os serviços 
que estarão sujeitos ao ISS, devem obedecer a dois requisitos: (i) 
que o serviço não seja tributado pelo ICMS e (ii) que o serviço 
seja previsto em lei complementar, atualmente a Lei Complemen-
tar nº 116, de 31/07/2003 (“Lei Complementar nº 116/2003”). Os 
serviços sujeitos ao ISS foram definidos pela lista contida na Lei 
Complementar 116/2003. Como a lista anexa à Lei Complemen-
tar nº 116/2003 é taxativa, em tese nenhum Município poderá 
tributar novos serviços que extrapolem aqueles indicados na lista 
(embora, é importante aguardarmos os desdobramentos com a 
aplicação do posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 
RE 784439 em julgamento ocorrido em junho de 2020160, que 
passa a permitir alguma flexibilização).

Nesse contexto, a primeira questão que abordaremos trata 
da definição do local do recolhimento do ISS, no caso da ativi-
dade de prestação de serviços realizada pelos Marketplaces. E o 
interesse sobre esse tema vem justamente da pretensão de diver-
sas prefeituras em passarem a exigir o ISS dos Marketplaces, por 
entender que os serviços que são intermediados ocorrem em seus 
territórios.

160 Sobre esse tema, ficou definida a seguinte tese pelo STF  no RE 
784439, Relatora Min. Rosa Weber, com repercussão geral – Tema 296: 
“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, 
da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo 
sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da 
interpretação extensiva.”
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Tal posicionamento vem sendo notado, especialmente de 
forma mais latente, para aqueles Marketplaces que intermediam 
serviços de mobilidade urbana, seja envolvendo passageiros ou 
mesmo entrega de bens. Ao notarem um aumento no trânsito de 
bens e passageiros, muitas prefeituras decidiram simplesmente 
exigir o ISS relacionado à intermediação de tais serviços realiza-
da pelos Marketplaces.

Se considerarmos que tais Marketplaces intermediam ven-
das de serviços por todo o País, seriam 5.570 municípios ávidos 
pela arrecadação do ISS sobre tal serviço. Ocorre que, como 
passaremos a ver a seguir, tal exigência não encontra base legal 
mínima.

Em sua maioria (senão todas), as empresas gestoras de 
Marketplaces utilizam o seguinte Código Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE) principal: 74.90-1-04 - Atividades de inter-
mediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 
imobiliários.

No que se refere ao enquadramento no código do serviço 
utilizado para definição da tributação pelo ISS, de acordo com a 
lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003 (que define 
as regras gerais da tributação do ISS), temos pouca variação. Em 
geral, os Marketplaces têm se enquadrado nos códigos 10.02 (que 
trata da intermediação de contratos em geral) ou 10.05 (interme-
diação de bens móveis, especialmente utilizados pelas empresas 
que aproximam usuários e entregadores).

Por evidente falta de item específico (clara evidência da 
lentidão do direito frente à evolução tecnológica), tais atividades 
vêm sendo enquadradas em descrições de atividade de interme-
diação genérica, o que vem sendo aceito pelos Fiscos municipais 
(especialmente o Município de São Paulo).161

161 A esse respeito, ver como exemplo a “SOLUÇÃO DE CONSULTA 
SF/DEJUG nº 32, de 10 de dezembro de 2014, relacionada à intermedia-
ção de serviços de transporte individual privado.
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Pois bem. O artigo 3º da Lei Complementar n° 116/2003 
determina que o ISS é devido para o município do local do esta-
belecimento prestador, com exceção das hipóteses previstas nos 
incisos I a XXV do referido artigo:

“Art. 3° O serviço considera-se prestado, e o imposto, de-
vido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta 
do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, 
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quan-
do o imposto será devido no local.”

As atividades desempenhadas pelos Marketplaces, conside-
radas como intermediadoras (ou mesmo, em alguns casos, como 
licenciadoras de software — a depender dos agentes da relação), 
são habitualmente centralizadas em um de seus estabelecimen-
tos — em geral em suas sedes, até por uma questão operacional/
organizacional.

Como visto, o artigo 3º da Lei Complementar 116/2003 
determina que o serviço será considerado prestado — e, conse-
quentemente, o imposto devido — no local do estabelecimento 
prestador. No caso em exame, o estabelecimento responsável por 
gerir e manter a plataforma digital — é esse estabelecimento que 
deve ser identificado, para fins de definição do local do recolhi-
mento do ISS.

Para a definição do estabelecimento responsável pela ges-
tão e manutenção da plataforma, é preciso examinar a estrutura 
técnica e humana, necessária e capaz para realizar essa gestão e 
manutenção. Aqui, principalmente, é preciso avaliar a função dos 
colaboradores e sua relevância para a prestação do serviço (que 
permitam que o serviço — intermediação — seja realizado).

A localização dos profissionais (entendido como o local fí-
sico de vinculação com a empresa), especialmente desenvolvedo-
res, engenheiros de software, engenheiros de dados ou designers, 
analistas de monitoramento das operações, entre outros, é um 
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elemento definidor do estabelecimento responsável pela gestão 
e manutenção do sistema, portanto do estabelecimento presta-
dor do serviço. Some-se a isso a presença de times de compliance, 
vendas e das lideranças da empresa detentora da plataforma.

Assim, o estabelecimento prestador de serviços de inter-
mediação por meio de plataformas digitais, sobre os quais inci-
dirá o ISS, deve ser aquele que mantém estrutura apta para tanto, 
enquadrada no conceito de estabelecimento prestador indicado 
também no artigo 4º da Lei Complementar nº 116/2003.162

É importante considerar que é comum que empresas de 
Marketplace mantenham estabelecimentos em outras cidades 
diferentes do local da sede (especialmente para fins de apoio a 
clientes e usuários). Contudo, tal fato não descaracteriza o es-
tabelecimento efetivamente prestador e, por consequência, não 
autoriza os Fiscos locais a exigirem o ISS sobre os serviços de 
licenciamento ou intermediação. 

Ademais, não se deve confundir o local do estabeleci-
mento prestador com o local em que se estabeleceu o negócio 
jurídico. Esse entendimento foi adotado pelo Colendo Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração 
no Recurso Especial n° 1.380.710/SC. No referido julgamento, o 
Ministro Relator Og Fernandes foi claro ao afirmar que:

“(…) o ISS não incide sobre relação jurídica, mas sobre 
a prestação de serviços, embora esta se dê sempre no bojo 
de uma relação jurídica a ela subjacente. Dizer que o ISS 
incide sobre a relação jurídica é falsear a estrutura desse 
tributo, é pô-lo como um imposto sobre negócios jurí-
dicos e não sobre o fato bruto (a expressão é de Geraldo 

162 Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o con-
tribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo perma-
nente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissio-
nal, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representa-
ção ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
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Ataliba) prestar serviço. Aliás, se o ISS incidisse sobre a 
relação jurídica, bastaria contratar a prestação de serviço 
para incidir o imposto, independentemente da sua efetiva 
realização. O ISS passaria a ser um imposto sobre contra-
tos e não sobre fatos, como inequivocamente o é (…)”163

O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede 
de Recurso Repetitivo164, que, para definição do serviço e, con-
sequentemente, também para definição do local de prestação, o 
fato relevante é o núcleo das atividades envolvidas na prestação 
do serviço.

Por fim, é bem verdade que, fruto de pressão exercida por 
diversos municípios, recentemente ocorreram alterações na Lei 
Complementar n° 116/2003, especialmente para ampliar a lista de 
exceções à regra da incidência do ISS exclusivamente no local do 
estabelecimento prestador.

A mais conhecida e de operacionalização extremamente 
discutível veio com a Lei Complementar 157/2016, que transferiu 
a competência para cobrança do ISS, incidente sobre alguns ser-
viços (serviços de planos de saúde em geral, arrendamento mer-
cantil e administração de cartões de débito/crédito, de fundos 
quaisquer e de consórcio, entre outros), do município em que está 
localizado o estabelecimento prestador para aquele, ou aqueles, 
em que estão localizados os tomadores dos serviços.

Tão discutível, que atualmente está com sua vigência sus-
pensa, em medida cautelar concedida em março de 2018 pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5.835. Por total au-
sência de preceito básico da proporcionalidade, consubstanciado 
no atendimento aos seus três elementos essenciais (adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

163 Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.380.710/SC, STJ, 
2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03/04/2014, DJe 09/04/2014.

164 Recurso Especial n° 1.060.210/SC, STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, j. 28/11/2012, DJe 05/03/2013.
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Aliás, apenas para fins ilustrativos, o Supremo Tribunal 
Federal, analisando a criação de modalidade de regime de subs-
tituição tributária, na ADI 1.851/AL, estabelece limites com base 
no critério da proporcionalidade. 

É necessário respeitar a proporcionalidade, que envolve o 
atendimento dos requisitos de necessidade, adequação e proibição 
do excesso. E nas palavras do Ministro Celso Mello, na ADI-MC-
-QO 2551/MG (ao analisar a abusividade de Taxa de Expediente 
de seguradoras para o DPVAT), “princípio da proporcionalida-
de, nesse contexto, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os 
abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualifican-
do-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade 
material dos atos estatais. A prerrogativa institucional de tributar, 
que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga 
o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fun-
damental constitucionalmente assegurados ao contribuinte. É que 
este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de 
proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometi-
dos pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis 
veiculadas em diplomas normativos editados pelo Estado”.

Outras tentativas no mesmo sentido estão em curso, in-
clusive pretendendo atingir especificamente empresas de inter-
mediação de transporte individual privado. É o caso do Projeto 
de Lei Complementar (“PLS”) n° 493/2017, atualmente nº 521 na 
Câmara dos Deputados.

O referido PLS busca alterar a Lei Complementar 
n°116/2003, de modo a incluir um novo subitem (nº 1.10), que 
abarcaria a intermediação por meio eletrônico de serviço de 
transporte privado individual de passageiros. Além disso, pre-
tende incluir um novo inciso ao artigo 3º da Lei Complementar 
n° 116/2003, o qual prevê que, para esse serviço, o ISS seria devido 
ao município do local de embarque do passageiro.

É interessante notar a própria exposição de motivos do 
PLS n° 493/2017 — Complementar foi explícita ao afirmar que, 
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na atual legislação em vigor, o ISS é devido ao município no qual 
a empresa que intermedia os serviços de transporte por meio de 
aplicativo tem sede:

“Ora, atualmente, nos termos da Lei Complementar nº 
116, de 2003, para fins de incidência do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal, no caso dos serviços de 
transporte de passageiros, a norma é clara em estabele-
cer como local do fato gerador aquele do Município onde 
está sendo executado o transporte (art. 3º, inc. XIX). E, 
nos demais casos, o “local do estabelecimento prestador 
ou, na falta do estabelecimento, local do domicílio do 
prestador” — o que fatalmente implica arrecadação tri-
butária do serviço digital somente onde a empresa de 
tecnologia tem sede.”

Portanto, sob a vigência da atual legislação, o ISS incidente 
sobre os serviços de intermediação (nesse caso, especificamente 
de transporte de passageiros por meio de aplicativos) permanece 
sendo devido ao município em que se encontra o estabelecimento 
prestador do serviço. Qualquer exigência de ISS imputada por 
outro município, que não aquele em que se encontra o estabeleci-
mento prestador, deve ser questionada e afastada.

3. icMs: responsabilização tributária indireta 
das eMpresas de Marketplace

Outro tema que tem atraído profundo debate é a exi-
gência do ICMS, por vias indiretas, de empresas gestoras de 
Marketplaces.
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Recentemente, a Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico - OCDE divulgou relatório165 sobre tri-
butação da economia digital, tratando do dever/responsabilidade 
das plataformas digitais de obter informações sobre a renda da-
queles que, por meio delas, oferecem serviços (ex. acomodações, 
transportes e outros) e compartilhar tais informações com as au-
toridades fiscais.

Os Marketplaces, em outras palavras, passariam a ser co-
laboradores da fiscalização tributária no que se refere aos tribu-
tos devidos por seus usuários (seja de forma solidária do próprio 
tributo devido, seja pelo cumprimento de obrigações acessórias). 
Portanto, tal posicionamento mostra-se como uma tendência que 
merece ser examinada com cautela.

Também recentemente, os estados do Rio de Janei-
ro (Lei 8.795/2020), Mato Grosso (Lei 11.081/2020), Bahia (Lei 
14.183/2018), Ceará (Lei 16.904/2019) e, não tão recentemente, 
São Paulo (Lei 13.918/2009) editaram atos normativos atribuindo 
responsabilidade tributária às empresas que operam tais plata-
formas, nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributá-
rias (principais e acessórias) pelos comerciantes que ali anunciam 
e vendem suas mercadorias, ou pela ausência de prestação de in-
formações ao fisco.

Esse movimento pode ser explicado tanto pela ausência de 
compreensão exata do modelo de negócio — na medida em que, 
não raro, os Fiscos Estaduais têm certa predisposição a confun-
dir operações de intermediação e venda — quanto por uma mera 
tentativa de transferência do dever de fiscalização (que deveria 
ser do Estado) ao particular.

No primeiro caso, conceitualmente não há ligação entre 
os compradores e vendedores com o gestor do Marketplace que 
justifique responsabilização pelo recolhimento do ICMS, o que 

165 <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/model-
-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-
-the-sharing-and-gig-economy.pdf>.
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contraria a rígida sistemática de responsabilização tributária 
autorizada pela Constituição Federal e cujas regras encontram-
-se dispostas no Código Tributário Nacional. No segundo caso, 
constitui um entrave que, além de elevar os custos de compliance, 
atribui função de fiscalização que não é das empresas (extrapo-
lando, e muito, o seu dever de diligência).

Como se sabe, na relação jurídica tributária, o sujeito pas-
sivo é aquele de quem se exige o cumprimento da obrigação, sen-
do que este, geralmente, é quem pratica o fato imponível166. No 
entanto, há situações em que outra pessoa — que não aquela que 
praticou o fato previsto na hipótese de incidência — é escolhida 
pelo legislador para assumir os efeitos da obrigação tributária167.

Neste contexto, vale recordar que a Constituição Federal, 
em seção que trata sobre os princípios gerais do Sistema Tributá-
rio Nacional, especifica que cabe à lei complementar legislar so-
bre normas gerais de matéria tributária, incluindo expressamente 
neste rol a disciplina da obrigação tributária (artigo 146, III, “b”).

Por sua vez, é no Código Tributário Nacional — norma 
recepcionada na forma do artigo 146, III, “b”, da Constituição 
Federal — onde se encontram as hipóteses dos possíveis respon-
sáveis tributários.

166  (…) Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencio-
nalmente chamado de contribuinte. É a pessoa que fica na continência 
legal de ter o comportamento da obrigação, em detrimento do próprio 
patrimônio e em favor do sujeito ativo. (…) Em regra, uma pessoa que 
está em conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) 
da hipótese de incidência.” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência 
Tributária. 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 77).

167 Nesse sentido, referindo-se à sujeição passiva indireta, Geraldo Ata-
liba destaca que “o legislador muitas vezes dispõe que seja sujeito passivo 
pessoa que não corresponde rigorosamente” à relação de fato do aspecto 
material da hipótese de incidência, de modo que “a sujeição passiva des-
loca-se, por força de lei, para outra pessoa” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese 
de Incidência Tributária. 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 80).
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Entre tais hipóteses, há expressa previsão de que poderão 
ser solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação 
tributária “as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal”, bem como 
“as pessoas expressamente designadas por lei” (artigo 124, CTN).

Complementando a redação do artigo 124 do CTN, é im-
portante recordar que, versando sobre a possibilidade de atribui-
ção de responsabilidade a terceiros, o artigo 128 do CTN168, além 
de exigir expressa previsão legal, impõe que o terceiro em ques-
tão tenha ligação com o fato imponível ensejador da obrigação 
tributária.

No que concerne à responsabilização dos Marketplaces, re-
força-se a necessária compreensão dos referidos dispositivos do 
CTN, sobretudo no que diz respeito à correta interpretação da 
hipótese de atribuição de responsabilidade tributária com base 
em eventual “interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal”, já que este é, supostamente, o 
fundamento invocado pelos estados ao editar atos normativos.

Sobre esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, interpre-
tando as disposições acerca da matéria, consolidou entendimento 
no sentido de que o referido “interesse comum” necessariamente 

168 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir 
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter su-
pletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
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condiciona que as pessoas solidariamente obrigadas “sejam su-
jeitos da relação que deu azo à ocorrência do fato imponível”169.

Do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, 
se extrai que, para fins de configuração de “interesse comum” e 
consequente responsabilização solidária, não basta a verificação 
de eventual interesse econômico entre empresas na situação que 
constitui fato gerador do tributo, mas sim o efetivo interesse jurí-
dico manifestado em uma atuação conjunta dos sujeitos na situa-
ção que gera a obrigação tributária.

Em outras palavras, em consonância com o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça, sob nenhuma perspectiva have-
ria que se cogitar a responsabilização dos Marketplaces ao reco-
lhimento do ICMS, uma vez que atuam como meros intermedia-
dores, não participam da operação de compra e venda tributada 
pelo imposto — a qual tem como sujeitos apenas o vendedor e o 
comprador. 

169 “(…) Conquanto a expressão ‘interesse comum’ encarte um concei-
to  indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática 
das  normas tributárias, de modo a alcançar a  ratio essendi  do referi-
do dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na si-
tuação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as 
pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que 
deu azo à ocorrência do fato imponível.  Isso porque feriria à lógica jurídi-
co-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém 
que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador 
da obrigação.” (STJ, Recurso Especial nº 884.845/SC, Relator Ministro 
Luix Fux, Primeira Turma, j. 05/02/2009.)

“(…) O ‘interesse comum’ de que trata o preceito em destaque refere-se às 
pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à 
situação jurídica  ensejadora  da  exação,  no  caso, a venda da mercado-
ria.” (STJ, Agravo em Recurso Especial nº 1198146/SP, Relator Ministro 
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/12/2018.)

“(…) A jurisprudência desta Corte entende que para fins de responsabilida-
de solidária não basta o interesse econômico entre as empresas, mas, sim, 
que todas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gera-
dor.” (STJ, Recurso Especial nº 1.840.920/PB, Relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/02/2020.)
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O que o Marketplace proporciona é, tão somente, as con-
dições para a aproximação dos efetivos agentes da obrigação 
tributária.

Vale mencionar o entendimento manifestado pelo Plená-
rio do Supremo Tribunal Federal, o qual, ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº 562.276/PR170, firmou importantes diretrizes 
sobre responsabilização tributária em casos similares. Foi esta-
belecido que o terceiro só pode ser responsabilizado pelo impos-
to se tiver “contribuído para a situação de inadimplemento como 
contribuinte”, bem como que a possibilidade de atribuição de res-
ponsabilidade a terceiros “não autoriza o legislador a criar novos 
casos de responsabilidade tributária, sem a observância dos requi-
sitos exigidos pelo artigo 128 do CTN”.

Portanto, também por esse aspecto, a responsabilização de 
terceiros deve condicionar-se à existência de vínculo com o fato 
imponível, o que, como já dito, não ocorre em relação aos usuá-
rios no ambiente dos Marketplaces.

170 DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA 
CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. 
ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL 
E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO 
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. (…) 3. O preceito do art. 124, II, no 
sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente 
designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de res-
ponsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo 
art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de res-
ponsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 
e 135 do mesmo diploma. (…) O “terceiro” só pode ser chamado res-
ponsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de 
colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda 
que a contrário sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e 
desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo 
contribuinte (…). (STF, Recurso Extraordinário nº 562.276, Relatora 
Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 03/11/2010.)
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Em acórdão mais antigo, o Superior Tribunal de Justiça 
analisou a responsabilidade tributária de administradoras de 
cartão de crédito quanto ao ISS decorrente dos serviços presta-
dos por empresas filiadas. Nessa hipótese, foi considerada ilegal a 
responsabilização. Alguns argumentos presentes naquela decisão 
poderiam ser utilizados para sustentar a ausência de hipótese de 
responsabilização dos Marketplaces pelo ICMS eventualmente 
inadimplido em operações ocorridas em seu mercado virtual. 

Em síntese, a administradora de cartões tão somente esta-
belece condições para o pagamento, no caso analisado pelos ser-
viços prestados em relação firmada entre estabelecimento filiado 
e o usuário do cartão. O Ministro César Asfor Rocha, que elabo-
rou o voto condutor, considerou o seguinte:

“Como visto, a questão posta em debate está em que se de-
fina se uma empresa administradora de cartão de crédito 
está vinculada ao fato gerador originado do serviço presta-
do por um estabelecimento que é seu filiado a um usuário 
deste, quando o pagamento tiver sito efetuado com cartão 
de crédito. 
(…)
Conforme destacado pelo r. aresto hostilizado, “para que 
possa ocorrer a transferência para uma terceira pessoa, da 
responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre servi-
ço, é condição indispensável que esta pessoa esteja vin-
culada ao fato gerador”.
Ora, o fato gerador na hipótese dos autos é a prestação 
do serviço ocorrente entre o estabelecimento filiado e o 
usuário, com o qual nada tem a ver a administradora 
do cartão.”171

171 RESP 55346/RJ – Relator Min. Milton Luiz Pereira – j. 25/10/1995.
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Para ilustrar ainda mais a definição dos parâmetros que 
devem determinar a vinculação de terceiro e sua responsabili-
zação, vale trazer o entendimento de Luis Eduardo Schoueri172:

“Sujeito passivo não é, portanto, um qualquer. É alguém 
cujo vínculo com o fato jurídico tributário permita ser ele 
escolhido para a relação jurídica estabelecida. Se este vín-
culo não é o contribuinte, não se justifica, insista-se, seja 
ele chamado a pagar o tributo. Por tal razão, impõem-
-se a conclusão de que terceiro (substituto ou responsá-
vel stricto sensu) é pessoa que deve ter tido uma chance 
de legalmente se ver ressarcida do montante devido pelo 
contribuinte.

Ou seja: não poderia o legislador apontar um qualquer 
como responsável stricto sensu ou substituto. Fosse isso possível, 
essa pessoa iria, legitimamente, repudiar a exigência, sob o forte 
argumento de que não há fundamentação (constitucionalmente 
justificada) para que fosse ela e nenhum outro, responsável pelo 
pagamento. Se o débito não é seu, não há como justificar sua res-
ponsabilidade, senão pela possibilidade de ressarcimento ou re-
tenção do contribuinte.”

Se buscarmos, no início deste trabalho, a definição do mer-
cado como local físico aberto, disponibilizado para a realização 
de compra e venda de mercadorias, é fácil verificar a ausência de 
conexão com o fato gerador do ICMS, restrito aos agentes que 
efetivamente realizam as operações de compra e venda de merca-
dorias e serviços em tal espaço físico.

Seria como tentar responsabilizar entrepostos de compra e 
venda de produtos de hortifruti (nos moldes de uma Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP, por 
exemplo, caso não fosse entidade pública), por irregularidades no 

172 SCHOUERI, Luis Eduardo – Direito Tributário – 9ª Edição – págs. 
592-594.
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recolhimento do ICMS eventualmente devido em transações co-
merciais ocorridas em suas dependências físicas.

Retire o ambiente físico e coloque no lugar um espaço vir-
tual, e a responsabilização pela ausência de recolhimento ou de 
emissão de documentos fiscais por parte do vendedor tecnolo-
gicamente transformado em ambiente virtual de aproximação 
das pessoas continua sem qualquer fundamento legal ou mesmo 
lógico. Trata-se de instituição de responsabilização que esvazia, 
como bem alertado pela doutrina, o desenho das limitações cons-
titucionais ao poder de tributar173.

Em que pese os argumentos indicados já serem suficientes 
para fundamentar a conclusão pela inconstitucionalidade e ile-
galidade de atos normativos de responsabilização pelo ICMS dos 
Marketplaces em transações realizadas no ambiente virtual que 
gerenciam, há, ainda, mais um ponto a ser considerado. Embora 
a discussão da responsabilidade dos Marketplaces no âmbito tri-
butário seja um tema consideravelmente novo, cujas demandas 
ainda não chegaram aos Tribunais Superiores, em direito privado 
a realidade já foi enfrentada e está mais bem adiantada.

Nesse sentido, vale destacar que o Superior Tribunal de 
Justiça, analisando matéria atinente aos direitos do consumidor, 
já se manifestou no sentido de que a empresa administradora do 
Marketplace não participa da relação jurídica firmada entre o 
vendedor do produto e o cliente final, cuja reponsabilidade en-

173 “(…) Pudesse o legislador atribuir a pessoa estranha ao fato gerador 
de um tributo a condição de devedor solidário deste, restaria amesquinha-
da a garantia constitucional consubstanciada no desenho das limitações 
constitucionais do Poder de Tributar, ou, dito com outras palavras, no 
desenho das competências tributárias atribuídas às pessoas jurídicas de 
direito público, às quais são constitucionalmente atribuídas parcelas da-
quele importantíssimo Poder do Estado.” (MACHADO, Hugo de Brito. 
Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2004, 
vol. II, p. 465).
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contra limite nas disposições da Lei 12.965/2014174 (Marco Ci-
vil da Internet), exclusivamente no que concerne à atividade de 
intermediação.

Assim, se sob a diretriz do Superior Tribunal de Justiça 
“não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra 
a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anun-
ciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao 
serviço prestado”, justamente porque a disciplina de sua respon-
sabilidade está prevista no Marco Civil da Internet, o mesmo ra-
ciocínio lógico poderia ser feito sobre a vinculação e a respon-
sabilização a quem não participa do fato imponível do ICMS, 
inclusive sob pena de violar o preceito do artigo 110 do CTN175.

174  CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOL-
TADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE 
PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO 
DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA 
DO SERVIÇO. PROVEDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALI-
ZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNE-
CESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA 
EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZA-
ÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DE-
VER. 1. (…) 2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra 
de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteú-
do, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de ge-
renciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos 
usuários. 3. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda 
e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos 
anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao 
serviço prestado. (…) (STJ, Recurso Especial nº 1383354/SP, Relatora 
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2013)

175 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e 
o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constitui-
ções dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
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Por todos os argumentos expostos, entendemos que a res-
ponsabilização indireta atribuída aos Marketplaces pelo ICMS, 
de cuja operação não há sua participação, é inconstitucional, na 
medida em que fere a reserva de Lei Complementar para regular 
normas gerais de direito tributário, e é ilegal, por contrariar a 
rígida disciplina de responsabilidade tributária prevista no CTN, 
além de inovar em conceitos de relações jurídicas definidos no 
Direito Privado.
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Métodos alternativos de resolução 
de conflitos tributários

Giácomo Paro176

Pedro demartini177

1. introdução

Como é de conhecimento notório da comunidade jurídica, 
o contencioso tributário do Brasil é desordenado e com brechas 
interpretativas inadmissíveis, ocasionando aberrações jurídicas e 
interpretações jurisdicionais diversas sobre um mesmo tema (in-
clusive no mesmo tribunal, seja ele administrativo ou judicial).

Somado a isso, temos os 12 milhões de execuções fiscais 
apenas no Estado de São Paulo, as quais perduram por 9 anos 
(em média) até uma conclusão, com uma absurda probabilidade 
de recuperação de crédito próxima de 25%178 por parte do Fisco, 
o que contribui para os gastos estimados de 1,3% do PIB com o 
Poder Judiciário. 

Pois bem. Esse cenário causa, basicamente, dois problemas 
aos envolvidos, e em polos distintos. Por um lado, ratifica-se uma 
insegurança jurídica há muito confrontada pelos contribuintes (e 
também por aqueles investidores que um dia pretendiam se tor-
nar contribuintes). Por outro, um fortalecimento da ineficiência 
arrecadatória, impactando a sociedade de modo geral. 

176 Sócio de Souto Correa Advogados. Mestre em Direito Tributário 
pela USP. Conselheiro do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tribu-
tária - IBAT. 

177 Sócio de Souto Correa Advogados. Mestre em Direito Tributário 
pela FGV. Especialista em Direito Tributário pela USP.

178 Dados extraídos da Justificativa apresentada em conjunto com o PL 
4.257/2019.

o
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Por tais questões serem de amplo conhecimento, a atual es-
trutura tributária nacional — tanto legislativa como dos próprios 
modelos de arrecadação — segue em constante debate. E tudo 
isso evidencia uma necessária intervenção que permita alterar os 
modelos até então utilizados. 

Essas melhorias do contencioso tributário envolvem não 
apenas mudanças no sistema tributário de repartição de compe-
tências, aceleração de julgamentos ou capacitação técnica de jul-
gadores, mas, principalmente, um aprimoramento no regime de 
resolução de conflitos, ampliando a comunicação entre as partes, 
garantindo o efetivo direito à tutela jurisdicional e, consequente-
mente, o acesso à justiça.

E não é de hoje que as autoridades fiscais buscam alterna-
tivas de redução do contencioso tributário. Muitas medidas de 
resolução antecipada de conflitos foram adotadas pelas autori-
dades fiscais nas últimas décadas, de certa forma visando evitar 
o nascimento de um contencioso. O que, em um primeiro olhar, 
pareceria louvável e não ocasionaria qualquer objeção.

Entretanto, tais medidas não visavam aprimorar a comu-
nicação entre as partes; possibilitar um pagamento fracionado de 
acordo com a viabilidade financeira do contribuinte; ou permitir 
que as partes optassem por uma análise aperfeiçoada do tema. 
Diferentemente do que temos nos dias de hoje, essas medidas 
buscavam basicamente coagir o contribuinte ao pagamento do 
tributo, encerrando o assunto.
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Porém, tais medidas de coação acabaram por aumentar 
ainda mais o contencioso tributário, o que fica evidenciado pelas 
diversas Súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF)179, consoli-
dadas após um grande número de julgados sobre o mesmo tema. 

E outras ferramentas de arrecadação seguiram o mes-
mo racional, tratando bons e maus pagadores da mesma for-
ma, tais como o protesto extrajudicial de dívida ativa; o arresto 
de bens; o canal de denúncias do contribuinte; ou a averbação 
pré-executória.

Nosso entendimento é que as sanções políticas, restritivas 
do regular exercício das atividades do contribuinte, devem ser 
adotadas somente em última instância, sob pena de aumentar 
ainda mais as demandas judiciais. A Fazenda Pública já possui 
instrumentos suficientes para garantir a quitação do crédito tri-
butário, sem que seja necessário restringir o regular exercício das 
atividades do contribuinte.

Nessa linha, é possível vislumbrar uma mudança de com-
portamento do governo federal e dos entes federativos, que têm 
adotado práticas de aproximação do Fisco com os contribuin-
tes180, promulgando medidas visando desburocratizar as práticas 
tributárias e societárias, bem como impondo maior liberdade às 

179 Nesse sentido:
Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio 

coercitivo para cobrança de tributo.
Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coer-

citivo para pagamento de tributos.
Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito 

adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas 
atividades profissionais.

180 Como exemplo, a Lei Complementar nº 1.320/2018, publicada em 
07 de abril de 2018, que instituiu no Estado de São Paulo o Programa de 
Estímulo à Conformidade Tributária, denominado “Nos Conformes”, 
definindo princípios para o relacionamento entre os Contribuintes e o 
Fisco estadual, bem como regras de conformidade tributária e autorre-
gulação dos contribuintes.
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decisões empresariais181. E, nessa mesma caravana, encontramos 
alguns recentes e essenciais métodos alternativos de resolução de 
conflitos tributários.

Há, de fato, alguma resistência doutrinária na aplicação 
desses métodos alternativos. Os argumentos para tanto seriam 
uma suposta inobservância da isonomia e a indisponibilidade do 
interesse público. De pronto, poderíamos afirmar que esse enten-
dimento não é compatível com o sistema processual estabelecido 
pela Constituição Federal ou pelo Código de Processo Civil.

Mas não é só. Primeiro, porque o respeito à isonomia não 
exige um tratamento idêntico aos contribuintes em todos os ce-
nários, mas sim um tratamento diferenciado com base nas di-
ferentes situações fáticas encontradas, inclusive a partir de um 
tratamento diferente do bom e do mau pagador. 

Além disso, a indisponibilidade do interesse público não 
exige um engessamento da máquina pública. A premissa deve ser 
a de que os interesses coletivos devem prevalecer sobre o interesse 
da administração pública. E o interesse coletivo na aplicação dos 
métodos alternativos pode ser facilmente apurado, seja a partir 
do fomento à manutenção empresarial, seja a partir do aumento 
na arrecadação. 

Assim, devemos manter o foco no interesse público envol-
vido, que, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, seria 
“o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indiví-
duos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade 
de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem”182.

181 Nesse sentido, podemos citar a Lei 13.874/19 (Lei da Liberdade 
Econômica).

182 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrati-
vo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 61.
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Por fim, é importante ressaltar que, amparando a adoção 
de medidas alternativas, a OCDE183 entende que a atual crise fi-
nanceira deve ser combatida pelas autoridades fiscais conside-
rando “a possibilidade de permitir uma segurança jurídica rá-
pida aos contribuintes no que diz respeito ao seu passivo fiscal, 
nas situações nas quais isto possa desbloquear f luxo de caixa ou 
liberar recursos”.

Diante desse cenário, abordaremos no presente ensaio, ain-
da que brevemente, três vertentes que de certa forma fogem desse 
modelo obsoleto adotado nas últimas décadas. São elas: (i.) a já 
vigente Transação Tributária; (ii.) a possibilidade de celebração 
do Negócio Jurídico Processual; e (iii.) a aguardada Arbitragem 
Tributária.

2. transação tributária

Após aprovação pela comissão mista, o Senado Federal 
aprovou a Lei 13.988/2020, também chamada de Lei do Contri-
buinte Legal. A nova Lei validou a transação tributária entre Fis-
co e contribuintes, possibilitando uma renegociação de créditos 
tidos como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, bem como 
uma consequente redução de litígios.

Nossa legislação, aliás, já contemplava o instituto da tran-
sação tributária184, presumindo a existência de um litígio judicial 
que pode ser encerrado por meio de um acordo autorizado por 
lei. 

183 OCDE Tax Administration Responses to Covid-19: Measures Taken 
to Support Taxpayers. 21 de abril de 2020. p. 46. Disponível em:

<https://read.oecd-ilibrary.org/view/?re=126_126478=29-4crpr3byttitle-
Tax_administration_responses_to_COVID-9_Measures_taken_to_su-
pport_taxpayers>.

184 Código Tributário Nacional, Artigo 171: “A lei pode facultar, nas 
condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tribu-
tária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em 
determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário”.
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Ou seja, a partir de concessões mútuas entre contribuinte e 
Administração Pública.

Podem ser objeto de transação: (i.) créditos não judiciali-
zados sob a administração da Receita Federal do Brasil; (ii.) cré-
ditos inscritos em dívida ativa da União, administrados pela Pro-
curadoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); e (iii.)  créditos 
inscritos em dívida ativa das Autarquias e Fundações Públicas, 
administrados tanto pela PGFN como pela Procuradoria Geral 
da União (PGE).

De fato, o cenário atual impõe medidas menos tímidas e 
mais efetivas, como a validação legal da transação tributária, bem 
como a manutenção no texto legal da possibilidade de negociação 
de débitos do Simples Nacional e do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS)185, além da possibilidade de transação de 
débitos de pequeno valor.

Em relação aos créditos que já são passíveis de transação, 
a lei aprovada prevê que poderão ser concedidos benefícios como 
descontos nas multas, juros de mora e encargos legais em rela-
ção a créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil re-
cuperação, bem como prazos e formas de pagamento especiais, 
incluindo diferimentos e moratórias, além da possibilidade de 
substituição ou alienação de garantias e de constrições.

No geral, a Lei aprovada trouxe importantes mudanças na 
relação entre Contribuintes e Fisco, com novos instrumentos e 
reformas que tendem a trazer mais equilíbrio para essa relação. 
Além disso, instituiu-se premissa de que a concessão de benefí-
cios fiscais deverá atender ao interesse público.

É importante ressaltarmos que a transação difere dos par-
celamentos federais a que estamos acostumados, tais como os 
REFIS. O modelo de transação brasileiro teve como inspiração 

185 Ressaltamos que a transação envolvendo créditos relativos ao FGTS 
depende de autorização do Conselho Curador do FGTS e que a inclusão 
de débitos do Simples Nacional foi recentemente autorizada pela Lei 
Complementar 174/2020.



155

o modelo americano, observado a partir de diversos estudos rea-
lizados pela PGFN. O objetivo é que o benefício seja concedido 
de acordo com a capacidade econômica de pagamento do contri-
buinte, o que não ocorre em parcelamentos ordinários. 

Aliás, de acordo com a PGFN, no Brasil quem mais se be-
neficia dos REFIS é justamente o contribuinte que tem total capa-
cidade de arcar com os tributos em dia. E esse é um ponto que a 
transação busca alterar, avaliando cada situação específica.

Justamente nesse momento delicado, com o temor de uma 
crise financeira decorrente da Covid-19186, a regulamentação da 
transação em Lei representa, de imediato, uma importante ferra-
menta para aumento (ou, ao menos, manutenção) de arrecadação, 
bem como uma opção de saída louvável para o empresário que 
pretende manter suas contas em dia. Além de ser, no longo prazo, 
um forte instrumento de resolução de disputas, com o condão de 
redução do contencioso fiscal.

3. o neGócio jurídico processual

Antecipando uma tendência de negociações tributárias, a 
Portaria PGFN 742/2018 disciplinou a possibilidade de celebra-
ção de negócio jurídico processual (NJP) em sede de execução 
fiscal, permitindo o agendamento de reuniões para discussão de 
propostas e contrapropostas entre credor e devedor.

A Portaria tomou como preceito o artigo 190 do Código de 
Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admi-
tam autocomposição, é lícito às partes plenamente capa-
zes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo 

186 Duas modalidades de transação tributária já foram implementadas 
em decorrência da pandemia: a transação extraordinária, regulamenta-
da a partir da Portaria PGFN 9.924/2020, e, mais recentemente, a tran-
sação excepcional, regulamentada na Portaria PGFN 14.402/2020.
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às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou 
durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz con-
trolará a validade das convenções previstas neste artigo, 
recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulida-
de ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de 
vulnerabilidade.

Com base na Portaria, a Fazenda Nacional e os contribuin-
tes poderão negociar assuntos relacionados (i.) à calendarização 
da execução fiscal; (ii.) ao plano de amortização do débito fiscal; 
(iii.) à aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; 
e (iv.) ao modo de constrição ou alienação de bens.

O objetivo crucial é buscar uma eficiência maior na recu-
peração de créditos tributários, além de eliminar a dificuldade 
encontrada pela PGFN em localizar os contribuintes executados 
e seus ativos, permitindo que esses contribuintes (espontanea-
mente) entrem em contato com a Fazenda Pública para resolução 
de questões relacionadas a seus débitos e garantias.

Vale dizer que as condições adversas e engessadas enfren-
tadas pelos contribuintes em execuções fiscais acabam por impe-
dir a manutenção de suas atividades econômicas, prejudicando, 
consequentemente, o poder de arrecadação da própria Fazenda. 
Assim, a Portaria busca aproximar essa relação entre as partes e 
facilitar a resolução de conflitos.

4. arbitraGeM tributária

Dentre as hipóteses de solução de conflitos, encontramos 
ainda a arbitragem tributária e mediação. Tais métodos passaram 
a ser debatidos pelos tributaristas a partir da promulgação do Có-
digo de Processo Civil, em 2015, bem como da lei de mediação e 
algumas mudanças na legislação de arbitragem.
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O procedimento arbitral, tradicionalmente, destina-se a 
tratar de causas mais complexas, entregando às partes a melhor 
deliberação quanto ao tema, o que decorre da expertise dos ár-
bitros no que diz respeito ao direito material e ao procedimento 
adotado.

Trata-se de uma ferramenta ainda não implementada no 
Brasil187, mas que certamente permitiria uma melhora no desor-
denado contencioso brasileiro. Nesse sentido, o Projeto de Lei 
4.257/2019 visa alterar a Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fis-
cais), para, entre outras medidas, permitir a adoção de procedi-
mento arbitral no âmbito da defesa às execuções fiscais188. 

Em síntese, o Projeto visa permitir que os executados, ofe-
recendo depósito, fiança bancária ou seguro garantia, possam 
optar pela via da arbitragem para julgamento dos embargos à 
execução.

Atualmente, está suspensa a votação quanto à implemen-
tação da arbitragem tributária no Brasil, sob o argumento de que 
o momento exigiria outros esforços, especialmente dedicados a 
amenizar os impactos financeiros da pandemia. Discordamos 
desse ponto, já que a implementação dessa ferramenta poderia 
auxiliar empresas e ocasionar aumento na arrecadação. 

Pois bem. Como tratamos em artigo189 publicado em 10 de 
junho de 2020, entendemos que alguns pontos do Projeto de Lei 
poderiam ser aperfeiçoados.

Primeiramente, deve-se ater à qualificação dos árbitros e 
da composição do tribunal arbitral. Nada há no projeto sobre isso 
— exceto pela impossibilidade de o mesmo árbitro decidir mais 

187 Vale citar que Portugal já adota a arbitragem para solução de deter-
minados litígios tributários, colhendo ótimos resultados. 

188 Também tramita no Congresso o Projeto de Lei Complementar 
469/2009, que visa incluir no Código Tributário Nacional a adoção da 
arbitragem para resolução de conflitos.

189 <https://www.migalhas.com.br/depeso/328677/arbitragem-
-tributaria-uma-alternativa-necessaria-algumas-reflexoes-sobre-o-
-pl-4257-19>. 
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de um processo por ano do mesmo contribuinte particular ou 
grupo econômico. Assim, ficam pendentes algumas definições, 
tais como a viabilidade de a Fazenda eleger árbitros do quadro de 
seus servidores, o que — pela regra geral do artigo 14 da Lei de 
Arbitragem, incorporada pelo artigo 16-A do projeto — estaria 
vedado.

Um segundo tema diz respeito à escolha das câmaras de 
arbitragem que decidirão as controvérsias tributárias. Isso por-
que o artigo 16-C do projeto faz referência apenas ao conceito de 
“órgão arbitral institucional” (mesmo conceito do artigo 5º da 
Lei de Arbitragem), mas sem dispor sobre como se dará a escolha. 
Assim, cabendo ao executado decidir por ofertar os embargos à 
execução perante o Juízo Arbitral, remanesce a dúvida se a esco-
lha da câmara incumbirá exclusivamente a ele. E o impacto dessa 
escolha é relevante, já que dela depende, por exemplo, a aplicação 
de regras processuais, de despesas e de honorários — esses últi-
mos dois temas, aliás, recebem ingerência direta pelo projeto.

Um terceiro ponto de atenção é a possibilidade de as par-
tes pleitearem a anulação da sentença arbitral caso ela contra-
rie súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado 
de constitucionalidade, ou acórdão proferido em julgamento de 
incidentes de demandas repetitivas e repercussão geral. O dis-
positivo vincularia os árbitros aos precedentes e às decisões de 
controle concentrado de constitucionalidade, impossibilitando 
que o debate geral sobre a questão adentre a seara da arbitragem 
tributária.

Finalmente, conforme consta da redação proposta para o 
artigo 16-A, a opção pela arbitragem só seria possível quando a 
execução for garantida por depósito, fiança bancária ou seguro 
garantia, deixando de fora situação muito comum que é o ofe-
recimento de bens em garantia. Também não é viabilizada, pela 
proposta, a possibilidade de o contribuinte propor, antes da Exe-
cução Fiscal, o debate da questão tributária na arbitragem, como 
seria possível fazer por meio de ações ordinárias.
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Esses pontos citados, quando avaliados conjuntamente, 
tendem a restringir os casos que serão sujeitos ao procedimento 
arbitral. Assim, seja por esses pontos, seja pela natureza do pro-
cedimento arbitral, não nos parece que a promoção da arbitra-
gem tributária nos termos propostos seja uma medida suficiente 
à promoção de expressiva redução das execuções fiscais levadas 
ao Poder Judiciário. 

Porém, entendemos que, certamente, servirá como impor-
tante instrumento de solução mais célere de litígios tributários 
complexos, proporcionando uma análise especializada e mais efi-
ciente de documentos, fatos e questões jurídicas envolvidas. Por 
isso, é essencial a retomada dos trâmites de aprovação do Proje-
to de Lei, especialmente considerando o potencial de solução de 
conflitos nesse período de crise econômica.

5. considerações finais

Diante de todo esse cenário, concluímos que os referidos 
meios alternativos de resolução de conflitos tributários podem 
trazer ao sistema judiciário maior eficiência, funcionalidade e 
economia (para pagadores e para os cofres públicos). 

Entretanto, muito ainda pode ser feito visando a um siste-
ma dotado de maior certeza tributária, tanto para o Fisco como 
para os contribuintes. O sistema tributário deve ter estabilidade e 
clareza nos seus projetos, políticas fiscais e regulatórias, além de 
proporcionar condições favoráveis ao contribuinte ou investidor, 
por meio de estruturas menos burocráticas e mais claras.

A previsibilidade na conduta das autoridades fiscais, a con-
fiança depositada nas políticas fiscais e a estabilidade da legisla-
ção tributária são essenciais nas decisões de qualquer empresário 
ou investidor. 

Considerando a atual conjuntura político-econômica na-
cional, temos certeza quanto à efetividade de medidas de trans-
parência fiscal, da abertura de canais oficiais e transparentes de 
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diálogo entre Fisco e contribuintes, de orientação interpretativa 
da legislação tributária, de desburocratização das obrigações 
acessórias e também de aprimoramento de mecanismos eficazes 
e céleres de resolução de conflitos tributários.

Esses fatores, somados, certamente trarão maior segu-
rança jurídica e impactarão positivamente a sociedade, a partir 
de investimentos e crescimento econômico, redução da taxa de 
desemprego e, consequentemente, aumento do produto final da 
arrecadação.
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o cenário atual das controvérsias 
a respeito de contribuições 

previdenciárias sobre a folHa de 
paGaMento

anGela selencoVich Padilla190

auGusto bercht191

Joel Gallo192

1. introdução

O presente artigo pretende traçar um panorama sobre o 
estado atual das discussões existentes a respeito das verbas “não 
remuneratórias” e a sua não inclusão na base de cálculo das Con-
tribuições Previdenciárias previstas no artigo 195, incisos I, alí-
nea “a”, e II, da Constituição Federal (CFRB). Para tanto, após 
uma breve introdução, serão analisadas as principais verbas cuja 
natureza tem sido discutida pelos Tribunais ou pela própria Re-
ceita Federal, apontando o atual estágio da discussão e as possí-
veis oportunidades para empresas, que delas decorrem.

É importante destacar que o artigo 195, inciso I, da Consti-
tuição Federal prevê a incidência de Contribuições Previdenciá-
rias sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
(…)”, razão pela qual verbas que não se enquadrem no conceito de 
rendimentos do trabalho ou salários não podem ser incluídas na 
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias. 

190 Bacharel em direito pela UFRGS, sócia de tributário no Souto 
Correa Advogados

191 Bacharel em direito pela UFRGS, sócio de tributário no Souto Cor-
rea Advogados

192 Mestre em Direito pela PUC-RS e sócio da área trabalhista do 
escritório Souto Correa Advogados

o
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O art. 201, § 11, da CFRB, por sua vez, estabelece que “os 
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorpo-
rados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e con-
sequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”. 
Ao analisar esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
fixou o entendimento que “somente as parcelas incorporáveis ao 
salário sofrem a incidência da contribuição previdenciária193” e, 
julgando o Tema 20 da Repercussão Geral194, concluiu que “a 
contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos 
habituais do empregado a qualquer título, quer anteriores, quer 
posteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998”.

Dessa forma, a análise a respeito das verbas que devem ou 
não ser incluídas na base de cálculo das Contribuições Previden-
ciárias deve se pautar pelos dispositivos constitucionais e prece-
dentes do Supremo Constitucional Federal, em especial os acima 
mencionados.

Nesse sentido,  convém observar que o art. 28, inciso I, da 
Lei n° 8.212/1991, no artigo 28, inciso I, define como salário de 
contribuição do empregado a remuneração auferida, entendida 
como o total dos rendimentos pagos “destinados a retribuir o 
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial”. 

Nesse contexto, uma decisão emblemática para a contro-
vérsia foi o julgamento do Recurso Especial n° 1.230.957195 pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos 

193 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 603.537, STF, 2ª 
turma, Rel. Min, Eros Grau, DJe 30/03/2007 e Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário n° 587.941, STF, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJe 21/11/2008, e Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
n° 710.361, STF, 1ª turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08/05/2009.

194 Recurso Extraordinário n° 565.160, STF, 1ª turma, Rel. Min. Marco 
Aurélio Melo, DJe 23/08/2017.

195 Recurso Especial n° 1.239.957, STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Cam-
pbell Marques, DJe 18/03/2014.
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repetitivos196, no qual a referida Corte decidiu que uma série de 
verbas não possuía natureza remuneratória nem constituía ga-
nho habitual dos empregados, não podendo estas, portanto, ser 
incluídas na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias. 
As verbas assim definidas pelo STJ no referido julgado foram: 
(i.) o terço constitucional de férias; (ii.) o aviso prévio indenizado 
e (iii.) os valores pagos em relação aos quinze primeiros dias de 
afastamento do empregado do trabalho por incapacidade.

Apesar dos efeitos de tal decisão no ordenamento jurídico, 
como se verá adiante, há uma série de discussões que ainda per-
manecem a respeito das referidas verbas e uma resistência por 
parte da Receita Federal (RFB) e da Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), o que contribui para a incerteza sobre 
a matéria.

Via de regra, o Supremo Tribunal Constitucional (STF) 
tem entendido que a discussão a respeito da natureza remunera-
tória ou não é matéria infraconstitucional. Contudo, em relação 
a alguns direitos trabalhistas originados de disposições consti-
tucionais, como são os casos do adicional de férias197 e do sa-
lário-maternidade198, o STF tem entendido que as discussões a 
respeito da inclusão de tais verbas na base de cálculo das Contri-
buições Previdenciárias têm natureza constitucional e, portanto, 
a decisão a respeito da sua natureza está sob sua competência, nos 
termos do art. 102 da CFRB.

É importante lembrar que, além dos dispositivos da Cons-
tituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
ainda é preciso levar em consideração, no que tange às Contribui-
ções Previdenciárias, extenso material legislativo legal e infrale-
gal, ou seja, a legislação tributária e previdenciária, a legislação 
trabalhista, instruções normativas e soluções de consulta da RFB, 
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

196 Artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
197 Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.
198 Artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. 
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(CARF) e portarias da PGFN, todas essas fontes que nem sempre 
(como se verá abaixo) estão em harmonia. 

Nesse aspecto, cabe apontar que diversas das decisões do 
CARF sobre temas relacionados às Contribuições Previdenciá-
rias foram tomadas por voto de qualidade, sistemática na qual, 
em caso de empate, a decisão cabe ao Presidente da Turma, pos-
to sempre ocupado por Conselheiro representante da Fazen-
da Nacional. Tal sistemática, contudo, foi alterada pela Lei n° 
13.988/2020, determinando que, havendo empate entre os votos 
proferidos pelos Conselheiros, a matéria será resolvida em favor 
do contribuinte. Desse modo, conforme serão indicados abaixo, 
alguns temas cuja jurisprudência do CARF era considerada como 
desfavorável aos contribuintes poderão, caso as alterações legisla-
tivas mantenham-se, uma vez que já existem ações questionando 
a sua constitucionalidade199, ser revistos em breve. 

Portanto, com base em tais considerações, parte-se para a 
análise das verbas trabalhistas cuja natureza tem sido reconhe-
cida como não remuneratória, seja por meio de alterações legis-
lativas a partir da Reforma Trabalhista200, seja por meio de pre-
cedentes, ocasionando oportunidades para os contribuintes de 
redução da carga tributária e, inclusive, possibilidade de restitui-
ção ou compensação das contribuições já recolhidas. 

2. verbas cuja natureza não reMuneratória 
é coMuMente debatida

2.1 aviso prévio indenizado

O aviso prévio indenizado está previsto no art. 487, § 1º, 
da CLT e nada mais é do que a indenização devida pela parte 
que optar pela imediata rescisão, de forma imotivada (sem justa 
causa), do contrato de trabalho celebrado a prazo indeterminado.

199 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.415.
200 Lei nº 13.468/2017.
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Em relação a essa parcela, não há maiores controvérsias, 
pois o aviso prévio indenizado possui natureza indenizatória re-
conhecida judicial e administrativamente e, por consequência, 
não sofre incidência das Contribuições Previdenciárias. Isso por-
que o STJ assim decidiu no julgamento do Recurso Especial nº 
1.230.957/RS e, a partir de então, a PGFN201 e a RFB202 reconhe-
ceram a natureza não remuneratória da verba, afastando-a do sa-
lário de contribuição. Esse também é o entendimento prevalente 
na Justiça do Trabalho203.

Sinale-se, contudo, que o mesmo não ocorre em relação 
ao aviso prévio trabalhado, uma vez que a contraprestação pelos 
serviços prestados possui natureza salarial e, por consequência, 
integra a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias. 

2.2 adicional de uM terço sobre férias (“terço 
constitucional”)

O art. 7º, inciso XVII, da CFRB estabelece como direito 
dos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 

Ocorre que a natureza dessa parcela para fins previden-
ciários, apesar de já ter sido objeto de análise pelo STJ por meio 
do Recurso Especial n° 1.230.957, ainda pende de uma definição, 

201 Nota PGFN/CRJ n° 485/2016.
202 Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014; Solução de Consulta 

COSIT nº 4.023/2019; Solução de Consulta COSIT n° 158/2019; Solu-
ção de Consulta COSIT nº 292/2019. 

203 Cita-se, por exemplo, o seguinte julgado do Tribunal Superior do 
Trabalho: “A natureza jurídica do aviso prévio indenizado não se destina 
a remunerar trabalho prestado nem a retribuir o empregado pelo tempo 
à disposição do empregador, e sim a indenizar o empregado em razão da 
rescisão do contrato. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido 
de que os valores pagos a esse título não se enquadram no conceito de sa-
lário de contribuição, e, portanto, não estão sujeitos a recolhimento previ-
denciário” (TST; RR 0000392-57.2012.5.04.0009; Segunda Turma; Relª 
Min. Delaide Miranda Arantes; DEJT 13/12/2019; Pág. 1870).
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tendo em vista que, em face da previsão constitucional acima re-
ferida, a questão foi levada ao STF, sendo objeto do Tema n° 985 
da Repercussão Geral. 

Para a correta compreensão a respeito da controvérsia 
existente, convém observar, inicialmente, que no julgamento, em 
sede de recurso repetitivo, o STJ afastou a incidência das contri-
buições previdenciárias sobre o terço constitucional do salário 
de contribuição. Para o Tribunal, a incidência das Contribuições 
Previdenciárias sobre o adicional das férias indenizadas é resolvi-
da por previsão legal expressa, uma vez que o art. 28, § 9º, alínea 
“d”, da Lei n° 8.212/1991 exclui a verba da base de cálculo. Já em 
relação ao adicional incidente sobre as férias gozadas, a parcela, 
segundo a Corte, não constitui ganho habitual e tampouco re-
munera o trabalho, devendo também estar excluída da base de 
cálculo das Contribuições Previdenciárias.

A Receita Federal, por sua vez, expressou entendimento de 
que somente o adicional sobre as férias indenizadas não integra 
o salário de contribuição, mas seriam devidas as Contribuições 
Previdenciárias sobre o adicional das férias gozadas pelos traba-
lhadores204. Isso por entender que o recebimento do acréscimo de 
férias seria remuneração do trabalhador, nos termos do artigo 7º, 
inciso XVII, da Constituição Federal. 

O CARF vem mantendo as cobranças previdenciárias so-
bre a parcela, em decisões proferidas recentemente por voto de 
qualidade. Contudo, com o fim do voto de qualidade e em não 
havendo mudança de entendimento pelos Conselheiros, a ten-
dência é de que o posicionamento do órgão administrativo seja 
revisto, afastando-se, assim, a incidência das Contribuições Pre-
videnciárias sobre tal verba. 

204 Solução de Consulta COSIT nº 292/2019; Solução de Consulta CO-
SIT nº 310/2018; Solução de Consulta COSIT nº 362/2017; Solução de 
Consulta COSIT nº 99014/2017; Solução de Consulta Disit/SRRF07 nº 
7015/2015; Solução de Consulta Disit/SRRF 01 nº 1013/2015; Solução 
de Consulta Interna nº 8/2015; Solução de Consulta COSIT nº 188/2014.
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A PGFN inicialmente havia reconhecido a natureza não 
remuneratória da verba, mas alterou o seu posicionamento205, a 
despeito do precedente em sede de recurso repetitivo do STJ, jus-
tamente em virtude da pendência de uma decisão final a respeito 
do tema pelo STF.

Na Justiça do Trabalho, o entendimento jurisprudencial 
predominante, em interpretação ao art. 28, § 9º, alínea “d”, da 
Lei nº 8.212/1991, é no sentido de que os valores percebidos pelos 
empregados a título de férias usufruídas têm natureza salarial e 
devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, 
o que não inclui o terço constitucional pago sobre eles, por se 
tratar de parcela de natureza indenizatória206. 

Como visto, ao fim e ao cabo, coube ao STF, no julgamento 
do Tema n° 985 da Repercussão Geral determinar o entendimen-
to que será seguido pelos demais tribunais e órgãos administra-
tivos, pois a matéria afetada pela Corte em Repercussão Geral 
abrange tanto o adicional das férias gozadas como o adicional das 
férias indenizadas. 

No julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 985, al-
guns ministros, encerrado em 28 de agosto de 2020, a maioria 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal seguiu o voto do 
Ministro Relator Marco Aurélio, que entendeu que os valores 
relativos ao terço constitucional de férias referente a férias goza-
das possuem natureza remuneratória e são percebidos pelos em-
pregado de forma habitual, que, no entendimento do Ministro, 
constituem os pressupostos para a incidência de contribuições 
previdenciárias sobre determinada verba. A única divergência na 
corte foi do Ministro Edson Fachin, que, alinhado com a juris-
prudência fixada pelo STJ, manifestou-se no sentido que o terço 

205 Nota PGFN/CRJ nº 115/2017 e Nota PGFN/CRJ n° 981/2017.
206 TST; E-RR 0113500-82.2009.5.06.0019; Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais; Rel. Min. João Batista Brito Pereira; DEJT 
06/10/2017; Pág. 116.
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constitucional de férias, ainda que relativo a férias gozadas, teria 
caráter indenizatório.

Por derradeiro, no que diz respeito ao terço constitucional 
incidente sobre as férias indenizadas, deve ser dado o mesmo en-
tendimento já adotado por norma legal expressa que exclui essa 
verba da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias (art. 
28, § 9º, alínea “d”, da Lei 8.212/1991). Essa, inclusive, foi a deci-
são expressa do STF no Tema n° 985 da Repercussão Geral

Portanto, após o julgamento do Tema n° 985 da Repercus-
são Geral, a tendência é que os demais tribunais apliquem as ra-
zões da referida decisão e, em âmbito administrativo, valide-se 
a resistência por parte da RFB quanto à exclusão do adicional 
constitucional de férias da base de cálculo das Contribuições 
Previdenciárias. 

2.3 priMeiros quinze dias do afastaMento por 
doença

A importância paga pelo empregador ao empregado du-
rante os primeiros quinze dias consecutivos ao afastamento da 
atividade por motivo de doença207 foi considerada pelo STJ, no 
julgamento do Recurso Especial nº 1.230.957/RS, sob a sistemá-
tica dos recursos repetitivos, uma verba de natureza não remu-
neratória e, portanto, afastada do campo de incidência da Con-
tribuição Previdenciária. Já o STF, no âmbito do RE 611.505/SC, 
reconheceu que a matéria é de caráter infraconstitucional. 

Logo, no que diz respeito à esfera judicial, considerando a 
estabilidade proporcionada pelo precedente do STJ com base no 
art. 1.040 do Código de Processo Civil (CPC), pode-se concluir 
que a matéria esteja pacificada, isto é, não há incidência de Con-

207 Vale lembrar que, para o segurado empregado doméstico, trabalha-
dor avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, o benefício 
previdenciário é concedido a contar da data do início da incapacidade 
ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem 
mais de trinta dias. Nesse sentido é o art. 60 da Lei nº 8.213/1991.
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tribuições Previdenciárias sobre a remuneração paga pelo empre-
gador durante os primeiros quinze dias consecutivos ao afasta-
mento da atividade por motivo de doença.

Por outro lado, no âmbito administrativo, a questão ainda 
suscita controvérsia. Isso porque a Receita Federal mantém seu 
entendimento de que a verba remunera o trabalho e, portanto, in-
tegra o salário de contribuição208. A PGFN editou a Nota PGFN/
CRJ n° 115/2017, por meio da qual dispensou os procuradores de 
contestarem ações cujo tema fosse a natureza indenizatória das 
verbas pagas em relação aos quinze primeiros dias de afastamen-
to do empregado por doença. Contudo, em sequência, editou a 
Nota PGFN/CRJ n° 520/2017, na qual explicitou que a RFB não 
está vinculada à Nota PGFN/CRJ n° 115/2017, uma vez que há 
resistência por parte da Receita Federal sobre o assunto. Dessa 
forma, ainda que em âmbito judicial os procuradores da Fazenda 
Nacional estejam dispensados de recorrer em ações versando so-
bre o tema, administrativamente, a Receita Federal ainda entende 
ser exigível a Contribuição Previdenciária sobre o pagamento fei-
to pelo empregador dos primeiros quinze dias de afastamento do 
empregado por motivos médicos.

No mesmo sentido, o CARF tem mantido as autuações re-
ferentes à Contribuição Previdenciária incidente sobre a verba 
em decisões recentes proferidas por voto de qualidade209, o que, 
como visto anteriormente, tende a ser revisto em breve, de modo 
que o posicionamento do Tribunal seja alterado, afastando-se, as-
sim, a incidência sobre a importância paga nos primeiros quinze 
dias de afastamento por doença. 

Portanto, em que pese o entendimento desfavorável em 
sede administrativa, atualmente o entendimento prevalente no 
judiciário favorece os contribuintes. Assim, para que o empre-
208 Solução de Consulta COSIT nº 4.023/2019; Solução de Consulta 

COSIT nº 143/2019; Solução de Consulta DISIT/SRRF 05 5.008/2018; 
Solução de Consulta COSIT nº 99101/2017; Solução de Consulta CO-
SIT nº 126/2014.

209 10540.7 21355/2013-13, 10783.722724/2011-62.
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gador deixe de recolher as Contribuições Previdenciárias sobre a 
verba sem o risco de autuações, considerando o posicionamento 
da Receita Federal, é recomendável a propositura de uma ação ju-
dicial. Diante do precedente do STJ, o prognóstico de êxito, tanto 
para a obtenção da tutela de urgência como para a procedência da 
ação, é favorável aos contribuintes. Além disso, deve-se conside-
rar que, por conta das mudanças na sistemática do voto de qua-
lidade, o posicionamento do CARF tende a ser revisto em breve. 

2.4 salário-Maternidade

O tema foi recentemente analisado pelo STF, nos autos do 
Recurso Extraordinário n° 576.967, que entendeu inconstitucio-
nal a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o salá-
rio-maternidade, considerando que se trata de um benefício da 
Previdência Social e que não constitui remuneração paga pela 
empresa em decorrência de trabalho prestado, além de inexistir 
habitualidade.

Até o referido julgamento, o entendimento que prevalecia 
era de que a parcela possuía natureza salarial, conforme decisão 
proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 1.230.957/RS, ainda 
que no período de afastamento não houvesse prestação de servi-
ços ou disponibilidade, bem como a transferência do encargo à 
Previdência Social, uma vez que a importância paga pelo empre-
gador se torna um crédito para fins de compensação. Nesse sen-
tido, há normas da Receita Federal210 que incluem o salário-ma-
ternidade na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias. 
No entanto, se consolidada a declaração de inconstitucionalida-
de por meio do trânsito em julgado do julgamento do STF, essas 
normas deverão ser alteradas.

210 Artigo 57, § 1º, e artigo 58, inciso I, da Instrução Normativa RFB 
971/2009.
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Após a publicação do Acórdão do Recurso Extraordinário 
n° 576.967, a decisão do STF deve ser observada em toda e qual-
quer discussão judicial atual e futura sobre o assunto. Já a adoção 
desse entendimento no âmbito administrativo ainda dependerá 
de ato da Receita Federal, ressalvada a hipótese do art. 52, inciso 
X, da Constituição Federal211 sobre a suspensão das normas de-
claradas inconstitucionais pelo STF por ato do Senado Federal. 

Assim, para que a empresa não fique sujeita a elevado risco 
de autuação e tampouco tenha que aguardar o trânsito em julga-
do da decisão do STF e a edição de norma pela Receita Federal, 
recomenda-se que seja ajuizada ação judicial buscando obter de-
claração que desobrigue a empresa de incluir o salário-materni-
dade na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.

2.5 ajuda de custo eM decorrência da 
transferência

A legislação previdenciária define que, quando paga em 
parcela única em decorrência da transferência de local de traba-
lho que implique a mudança de domicílio do empregado, a ajuda 
de custo não integra o salário de contribuição212. 

O art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) es-
tabelece que “As despesas resultantes da transferência correrão por 
conta do empregador” e, desde a Reforma Trabalhista213, vigente 
a partir de 11 de novembro de 2017, foi inserida previsão expressa 
no art. 457, § 2º, da CLT determinando que as importâncias pa-
gas a título de ajuda de custo, ainda que com habitualidade, não 
constituem base de incidência de encargos previdenciários. 

211 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(…)
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconsti-

tucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
212 Artigo 28, § 9º, alínea “g”, da Lei 8.212/1991.
213 Lei nº 13.467/2017.
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Note-se, ainda, que com a alteração na legislação traba-
lhista, a Receita Federal também promoveu alterações em suas 
normas em janeiro de 2019. A previsão anterior, com o mesmo 
teor do que está definido na legislação previdenciária, passou a 
se aplicar apenas às importâncias pagas até 10 de novembro de 
2017214. Para as importâncias pagas após o marco temporal, a 
previsão é tão somente que a ajuda de custo não integra a base 
de cálculo da Contribuição Previdenciária215. Isto é, por um lado, 
a Receita Federal não mais impõe que a ajuda de custo deve ser 
paga em parcela única, mas tampouco prevê que poderá ser paga 
com habitualidade sem sofrer incidência previdenciária. 

Em outras palavras, as legislações previdenciária e traba-
lhista possuem previsões conflitantes, e, em um meio-termo, a 
Receita Federal retirou de sua norma a previsão com mesmo teor 
da legislação previdenciária, mas sem incluir a redação inseri-
da na legislação trabalhista. A falta de uma definição clara pelo 
órgão administrativo, diante da divergência entre as normas, dá 
margem para eventuais discussões futuras sobre a incidência ou 
não de Contribuições Previdenciárias sobre as parcelas pagas (ou 
seja, em mais de uma oportunidade) a título de ajuda de custo 
pelo empregador por ocasião da mudança de domicílio, amplian-
do, assim, a insegurança jurídica para os contribuintes. 

Portanto, o tema ainda pende de uma definição, seja pela 
própria via legislativa, seja pela via judicial. As alterações promo-
vidas na Instrução Normativa RFB nº 971/2009 permitem susten-
tar que a previsão inserida na CLT pela Reforma Trabalhista foi 
acatada pela Receita Federal e, com isso, a ajuda de custo pode ser 
paga com habitualidade (isto é, em mais de uma oportunidade) 
sem sofrer incidência da Contribuição Previdenciária. Contudo, 
não se pode descartar a possibilidade de autuações administrati-
vas e eventuais condenações judiciais no caso de não recolhimen-
to do tributo.

214 Artigo 58, § 2º, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
215 Artigo 58, VII, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
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Por derradeiro, convém destacar que a ajuda de custo não 
pode ser confundida com auxílio para habitação. Nesse sentido, 
cumpre destacar que o CARF entende que, quando há mudança 
de domicílio, os custos pagos para moradia do empregado têm 
natureza remuneratória216. Além disso, é comum na jurispru-
dência trabalhista o entendimento de que o fato de não ser paga 
em parcela única e também não ser a  moradia  imprescindível 
ao desempenho da atividade do beneficiado, resta desnaturado 
o enquadramento da parcela como ajuda de custo, constituindo, 
conforme doutrina prevalecente, salário  in natura. A pedra de 
toque, nesse tipo de discussão, portanto, é saber se os valores pa-
gos a título de ajuda de custo eram ou não indispensáveis para a 
realização do trabalho217.

Diante de tal cenário, caso o contribuinte opte pela não in-
clusão da ajuda de custo no salário de contribuição, sujeitando-se 
aos riscos de autuação, é importante que a verba se atenha aos 
custos no momento de transição após mudança do empregado e, 
de preferência, seja paga em parcela única.

2.6 auxílio-aliMentação

Segundo a legislação previdenciária218, o auxílio-alimenta-
ção não integra o salário de contribuição quando pago in natura 
por empregadora cadastrada no Programa de Alimentação do 

216 Processo Administrativo nº 11040.720465/2012-72, Acórdão nº 
2201 004.568 – CARF, 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, j. 06/06/2018; 
Processo Administrativo nº 19515.720655/2015-11, Acórdão nº 2301-
005.771 – CARF, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, j. 05/12/2018; Proces-
so Administrativo nº 10580.729061/2010-11, Acórdão nº 2301 005.197 
– CARF, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, j. 07/03/2018.

217 Nesse sentido, merece destaque o item I da Súmula nº 367 do TST: 
“A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao 
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não 
têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado 
pelo empregado também em atividades particulares”.

218 Artigo 28, § 9º, alínea “c”, da Lei nº 8.212/1991.
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Trabalhador (PAT). Contudo, a legislação trabalhista219, a partir 
da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, passou a prever que o 
auxílio-alimentação, desde que não seja pago em dinheiro, não 
está sujeito a encargos previdenciários, independentemente de 
cadastro do empregador no PAT. 

Cumpre esclarecer, a esse respeito, que até a referida mu-
dança legislativa o entendimento que prevalecia na Justiça do Tra-
balho era de que o vale alimentação, fornecido pelo empregador 
por mera liberalidade ou por força do contrato de trabalho, tinha 
caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para 
todos os efeitos legais, salvo se o empregador estivesse inscrito 
no PAT220 ou, com alguma margem para discussão, se houvesse 
coparticipação do trabalhador no custeio221 ou previsão em nor-
ma coletiva disciplinado à concessão e à natureza do benefício222.

Além disso, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-I 
do TST, editada em 16/02/2012 e ainda não revisada e/ou revo-
gada pela Corte após a Reforma Trabalhista, estabelece que “A 
pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à 
verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador 
ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não alte-
ra a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para 

219 Artigo 457, § 2º, da CLT.
220 Nesse sentido, inclusive, é a Súmula nº 241 do TST.
221 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  NATUREZA  JURÍDICA.  O caráter 

oneroso do auxílio-alimentação, consistente na coparticipação do Re-
clamante em seu custeio, é suficiente para afastar a natureza salarial da 
parcela. Precedentes do TST e desta Turma Revisora. (TRT 3ª R.; ROT 
0011599-04.2019.5.03.0052; Quarta Turma; Relª Desª Maria Cristina 
Diniz Caixeta; Julg. 29/07/2020; DEJTMG 31/07/2020; Pág. 681.)

222 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  NATUREZA  JURÍDICA. PREVI-
SÃO EM NORMA COLETIVA.  Deve prevalecer a  natureza  jurídica 
do auxílio-alimentação  prevista em norma coletiva da categoria vi-
gente à época da admissão do empregado. (TRT 3ª R.; ROT 0010062-
41.2020.5.03.0018; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Danilo Siqueira 
de Castro Faria; Julg. 27/07/2020; DEJTMG 28/07/2020; Pág. 1787.)
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aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, 
a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”. 

Contudo, entendemos que o referido entendimento deve 
ser revisto, sobretudo após a edição da Lei nº 13.467/2017, uma 
vez que o art. 8º, § 2º, da CLT passou a prescrever que “Súmulas 
e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não 
poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obriga-
ções que não estejam previstas em lei”, ao passo que o art. 611-A 
da CLT estabelece que as normas coletivas têm prevalência sobre 
a lei. Essa previsão, aliás, vai ao encontro do disposto no art. 7º, 
incisos VI e XXVI, da CFRB, que autoriza, em síntese, a redução 
salarial mediante acordo ou convenção coletiva.

Enfim, em que pese as alterações promovidas pela Reforma 
Trabalhista na CLT não terem sido refletidas de forma expressa 
na legislação previdenciária, a própria Receita Federal ratificou, 
por meio de alterações normativas223 e de Solução de Consulta224, 
o teor previsto na legislação trabalhista, excluindo, a partir de 11 
de novembro de 2017, o auxílio-alimentação da base de cálculo 
da Contribuição Previdenciária, desde que não pago em dinhei-
ro, mas sim em vales ou vouchers. 

Portanto, independentemente dos aspectos trabalhistas 
controversos a respeito da existência ou não de direito adquirido 
pelos empregados, o entendimento atualmente prevalente é no 
sentido de que não há incidência de Contribuições Previdenciá-
rias sobre o auxílio-alimentação fornecido pelo empregador, in-
dependentemente da inscrição da empresa no PAT, desde que o 
benefício não seja pago em dinheiro. Logo, considerando o con-
texto atual, o empregador pode deixar de efetuar o recolhimento 
e requerer a compensação dos valores eventualmente recolhidos 
a partir de 11 de novembro de 2017.

223 Artigo 58, III, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
224 Solução de Consulta COSIT nº 35/2019. 
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2.7 diárias para viaGens

A Lei nº 13.467/2017 promoveu alterações tanto na CLT225 
quanto na legislação previdenciária (Lei nº 8.212/1991)226, o que 
também restou refletido nas normas infralegais da Receita Fe-
deral227. Assim, desde 11 de novembro de 2017, as importâncias 
pagas a título de diárias para viagens de trabalho não integram 
o salário de contribuição e, portanto, não sofrem a incidência de 
Contribuição Previdenciária, ainda que excedam 50% da remu-
neração mensal e ainda que pagas habitualmente. 

Entretanto, do ponto de vista do Direito do Trabalho, o 
empregador deve ter atenção na forma de estabelecer o proce-
dimento para pagamento da “ajuda de custo”, a fim de que não 
seja caracterizado posteriormente pela Justiça do Trabalho como 
salário. Nesse sentido, citamos como exemplo um recente julgado 
do Tribunal Regional do Trabalho do estado do Rio de Janeiro: 
“O pagamento de valores invariáveis, desacompanhados de com-
provantes das despesas realizadas, inclusive em datas em que não 
realizadas viagens, indicam a natureza salarial da contrapresta-
ção das diárias, as quais, por quitadas fora dos recibos, não foram 
consideradas pela Ré mas devem ser integradas para fins de apu-
ração das verbas contratuais e rescisórias”228.

Portanto, ainda que para fins previdenciários não haja dú-
vidas quanto à natureza não remuneratória da parcela a partir de 
11 de novembro de 2017, o empregador, para minimizar riscos 
com eventuais questionamentos futuros, em especial em recla-
matórias trabalhistas, deve ter atenção na forma de concessão do 
benefício aos seus empregados.

225 Artigo 457, § 2º, da CLT. 
226 Artigo 28, § 9º, alínea “h”, da Lei nº 8.212/1991. 
227 Artigo 58, VIII, e § 2º, III, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
228 TRT  1ª  R.; ROT 0101344-25.2016.5.01.0482; Sétima Turma; Rel. 

Des. Rogerio Lucas Martins; Julg. 29/01/2020; DEJT 12/02/2020.
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2.8 assistência Médica ou odontolóGica 

A legislação previdenciária, até a Reforma Trabalhista, 
afastava do salário de contribuição as importâncias pagas ou 
reembolsadas pelo empregador a título de assistência médica ou 
odontológica, desde que a cobertura fosse estendida para a totali-
dade dos empregados e dirigentes da empresa229.

A interpretação da norma, contudo, não era unânime, 
pois até então o CARF, por exemplo, entendia que a assistência 
de saúde não só deveria abranger a totalidade dos empregados 
e dirigentes, como também o plano de coberturas deveria ser o 
mesmo para todos, e, nesse sentido, manteve ao longo do tempo 
autuações de empresas que mantinham planos com cobertura 
diferentes230. 

Entretanto, a partir da Reforma Trabalhista, a CLT231 pas-
sou a prever expressamente que a assistência médica ou odon-
tológica não integra o salário de contribuição, mesmo quando 
concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. 
Além disso, a previsão de que a cobertura deveria abranger todos 
os empregados e dirigentes foi retirada da legislação previdenciá-
ria232, evitando-se, assim, a confusão interpretativa sobre os di-
ferentes planos. Por fim, as referidas alterações legislativas foram 
refletidas nas normas da Receita Federal233. 

Portanto, desde 11 de novembro de 2017 não são mais de-
vidas Contribuições Previdenciárias sobre as importâncias pagas 
ou reembolsadas a título de assistência médica ou odontológica 

229 Lei nº 8.212/91, artigo 28, § 9°, “q”.
230 Processo Administrativo nº 10860.720741/2011-03, Acórdão nº 

9202003.846 – CARF, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2ª Tur-
ma, j. 09/03/2016. Processo Administrativo nº 10830.011996/2008-25, 
Acórdão nº 2401004.067 – CARF, 4ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, j. 
27/01/2016.

231 Artigo 458, § 5º, da CLT. 
232 Artigo 28, § 9º, alínea “q”, da Lei 8.212/1991.
233 Artigo 58, XVI, e § 2º, IV, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
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pelo empregador, ainda que concedida aos empregados e dirigen-
tes em diferentes modalidades. 

Dado que as alterações promovidas após a Reforma Traba-
lhista são recentes, não há decisões referentes a autuações de pe-
ríodo posterior. Como visto acima, por conta da literalidade dos 
dispositivos e das alterações feitas na Instrução Normativa RFB 
nº 971/2009, o entendimento dado parece ser de que não seria 
necessário conceder a assistência a todos os empregados. Entre-
tanto, não houve, até o momento, manifestação inequívoca nesse 
sentido por parte da Receita Federal. 

2.9 prêMios ou bônus

A Lei nº 13.467/2017 promoveu alterações no art. 457, §§ 
2º e 4º, da CLT e no art. 28, § 9º, alínea “z”, da Lei nº 8.212/1991 
para fazer constar, respectivamente, que prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado e não compõem a base de 
cálculo das Contribuições Previdenciárias. 

Para a correta compreensão do alcance das referidas nor-
mas, convém observar que o § 4º do art. 457 da CLT define prê-
mios como sendo “as liberalidades concedidas pelo empregador 
em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a 
grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordi-
nariamente esperado no exercício de suas atividades”.

A definição de prêmios trazida pela nova redação da CLT 
foi interpretada pela Receita Federal na Solução de Consulta n° 
151/2019234, que definiu que, para caracterização de determinado 
valor como prêmio e o consequente afastamento de tais valores 
da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, os requisi-
tos são: (i.) que o pagamento seja realizado para segurados em-
pregados de forma individual ou coletiva; (ii.) que o pagamento 
não decorra de obrigação legal ou de ajuste expresso — esse pon-
to foi superado, como se verá adiante; e (iii.) que o pagamento 
decorra de desempenho superior ao esperado.

234 Solução de Consulta COSIT n° 151/2019.
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Permanecendo incertezas sobre o tema, a Medida Provisó-
ria n° 905/2020, que acabou revogada pela Medida Provisória n° 
955/2020, trazia alterações na Lei n° 10.101/2000 e introduzia re-
quisitos mais claros para consideração de que determinado valor 
fosse caracterizado como um prêmio, quais sejam: (i.) que os va-
lores fossem pagos exclusivamente a funcionários; (ii.) que o pa-
gamento decorresse de desempenho superior, sendo este defini-
do discricionariamente pelo empregado, desde que fosse definido 
previamente o que seria um desempenho ordinário; (iii.) que o 
pagamento de prêmios ou antecipações ocorresse no máximo 
quatro vezes por ano e uma vez por trimestre; (iv.) que as regras 
para definição dos prêmios fossem estabelecidas previamente; e 
(v.) que as regras que disciplinam o prêmio fossem arquivadas 
pelo prazo de seis anos. 

Muito embora, como já dito, a referida Medida Provisória 
n° 905/2020 tenha sido revogada, ela trouxe balizas importantes 
sobre a forma como o poder executivo visava considerar os prê-
mios, em especial a necessidade de que a concessão fosse feita a 
empregados (funcionários), restrição que, apesar de não constar 
no art. 28, § 9º, alínea “z”, da Lei nº 8.212/91, é prevista na le-
gislação trabalhista e é considerada no entendimento da Receita 
Federal.

Convém esclarecer que essa não foi a primeira Medida 
Provisória editada sobre o tema na tentativa de impor condições 
mais rígidas para o pagamento de prêmios. À época da Reforma 
Trabalhista, a Medida Provisória nº 808/ 2017 alterava a redação 
da CLT para limitar o pagamento de prêmios em até duas ve-
zes ao ano. Sem a aprovação pelo Congresso Nacional, a Medida 
Provisória teve sua vigência encerrada em 23 de abril de 2018. 
Como não se trata de revogação, a norma teve seus efeitos produ-
zidos pelo período de vigência, razão pela qual, entre o período 
de 14/11/2017 e 22/04/2018, os prêmios por desempenho superior 
somente podem ser excluídos da base de cálculo das Contribui-
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ções Previdenciárias se não excederem o limite máximo de dois 
pagamentos ao ano235.

No entanto, atualmente, os únicos dispositivos que versam 
sobre prêmios são os artigos 457, § 4º, da CLT e 28, § 9º, alínea 
“z”, da Lei n° 8.212/91, conforme a redação dada pela Reforma 
Trabalhista, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 

Assim, considerando a legislação vigente, nos parece equi-
vocado o entendimento da Receita Federal de que somente esta-
riam excluídos da base de cálculo das Contribuições Previden-
ciárias prêmios concedidos a empregados (ou seja, com vínculo 
regido pela CLT) por conta de desempenho superior, uma vez que 
tal definição decorre da legislação trabalhista, não abrangendo a 
totalidade de formas de relações de trabalho que, assim como na 
relação celetista, geram verbas que integram a base de cálculo das 
Contribuições Previdenciárias, a exemplo do contribuinte indi-
vidual. Em outras palavras, a definição da CLT de que prêmios 
só poderiam ser pagos a empregados está adstrita ao seu escopo, 
qual seja regular as relações com vínculo de emprego, mas não 
pode ser extrapolado, para fins previdenciários, para as demais 
relações de trabalho igualmente sujeitas à incidência das Contri-
buições Previdenciárias. 

Por fim, no que concerne aos aspectos trabalhistas, é im-
portante destacar a necessidade de não desvirtuamento da parce-
la intitulada como prêmios, sob pena de restar caracterizada a sua 
natureza salarial. A Justiça do Trabalho pauta-se pelo Princípio 
da Primazia da Realidade, de modo que a eventual nomenclatura 
de determinado título trabalhista não altera sua natureza jurí-
dica, a exemplo de atribuição de prêmio a determinado valor de 
nítido caráter salarial, eis que, nos termos do art. 9º da CLT, são 
nulos os atos jurídicos que visam desvirtuar a aplicação da legis-
lação trabalhista.

235 Nesse sentido, reconheceu a Receita Federal por meio da Solução de 
Consulta COSIT n° 151/2019. 
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Dessa forma, para fins de instituição da parcela de forma 
segura, isto é, a fim de mitigar os riscos com eventuais questiona-
mentos futuros a respeito da natureza da parcela, é fundamental 
que o empregador observe rigorosamente o disposto no § 4º do 
art. 457 da CLT, ou seja, que premie apenas os empregados com 
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício 
de suas atividades e, de preferência, estabeleça previamente em 
regulamento as condições necessárias para fazer jus ao pagamen-
to da parcela.

Portanto, a despeito do atual entendimento da Receita a 
respeito do tema, há espaço para eventuais questionamentos ju-
diciais por parte dos contribuintes a respeito da não incidência 
de Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos a traba-
lhadores não empregados a partir da entrada em vigor da Lei nº 
13.467/2017. Já em relação ao abono, expressamente desvinculado 
do salário, não há essa divergência, de modo que a natureza não 
remuneratória resta pacificada desde 11 de agosto de 2017.

3. das possíveis alternativas

Diante do panorama apresentado, a avaliação sobre a ten-
tativa de se buscar, em procedimento administrativo, a compen-
sação ou a restituição de valores pagos a título de Contribuições 
Previdenciárias incidentes sobre parcelas de natureza não remu-
neratória deve levar em consideração a posição da Receita Fede-
ral sobre o tema. Isso porque, ainda que haja jurisprudência afas-
tando a natureza remuneratória da verba e, por consequência, a 
incidência de Contribuições Previdenciárias, qualquer tentativa 
administrativa de compensação ou restituição provavelmente 
será negada pela RFB, resultando no lançamento dos valores.

Conforme exposto no presente artigo, as verbas passíveis 
de procedimento administrativo para fins de compensação ou 
restituição das Contribuições Previdenciárias pagas pelos con-
tribuintes, considerando o entendimento atual da RFB, são as 
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seguintes: (i.) aviso prévio indenizado, (ii.) auxílio-alimentação 
(não pago em dinheiro), (iii.) diárias para viagens e (iv.) assistên-
cia médica, observadas as condições acima mencionadas. 

Em relação à (iv.) ajuda de custo e aos (v.) prêmios ou 
bônus, é necessário ter cuidado com a correta classificação de 
tais verbas; isso porque, em relação à primeira, o pagamento deve 
decorrer de transferência do local de trabalho, e, ainda assim, 
a habitualidade implicará maiores riscos. Quanto à segunda, é 
necessário observar os requisitos indicados pela Receita Federal, 
especialmente em relação a desempenho superior, conforme ex-
posto anteriormente. 

Ainda, no que tange às verbas cuja não incidência é prove-
niente de alteração normativa pós-reforma trabalhista (ajuda de 
custos, auxílio-alimentação, diárias para viagens, assistência mé-
dica e prêmio ou bônus), a possibilidade de compensação ou res-
tituição limita-se a períodos a partir de 11 de novembro de 2017.

Nos casos em que os contribuintes optarem por realizar a 
compensação administrativa de valores decorrentes de Contri-
buições Previdenciárias sobre verbas não remuneratórias, é im-
portante observar as obrigações acessórias cumpridas na compe-
tência do recolhimento. Isso porque, de acordo com a legislação 
tributária236, os créditos de Contribuições Previdenciárias pagas 
a maior a partir de declaração GFIP/SEFIP só podem ser com-
pensados com outros débitos de Contribuições Previdenciárias 
declaradas pelo mesmo sistema. 

Entretanto, em relação aos créditos apurados a partir dos 
lançamentos no eSocial e declarados em DCTF-Web, aplica-se237 
o procedimento disposto nos artigos 74 e seguintes da Lei n° 
9.430/1996, isto é, os créditos podem ser compensados com dé-
bitos de outros tributos administrados pela RFB (desde que re-

236 Instrução Normativa n° 1.717/2017 com redação dada pela Instru-
ção Normativa n° 1.810/2018, artigos 84 a 87-A). 

237 Lei n° 11.457/2007, Art. 26-A. 
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ferentes a período posterior ao uso do eSocial pelo contribuinte), 
por meio de PER/DCOMP.

Em ambos os casos será necessário que a empresa corrija 
as informações da base de cálculo declaradas incorretamente. Ou 
seja, será necessário apresentar a declaração retificadora — seja 
GFIP, com remissão pelo SEFIP, seja DCTF-Web, a partir dos 
lançamentos alterados no eSocial. 

Por fim, vale destacar que se restar confirmada a constitu-
cionalidade da alteração legislativa em relação ao fim do voto de 
qualidade no CARF (Lei n° 13.988/2020) e, com isso, confirme-se 
a expectativa de que as matérias que estavam sendo decididas por 
voto de qualidade tenham desfecho favorável aos contribuintes, o 
aproveitamento de algumas das verbas acima mencionadas na via 
administrativa será sensivelmente facilitado. 

Por outro lado, em relação a verbas cuja não inclusão na 
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias não é reconhe-
cida pela Receita Federal e o posicionamento do CARF não estava 
sendo firmado por voto de qualidade, o caminho mais adequado 
a seguir é a obtenção de reconhecimento judicial da natureza não 
remuneratória das verbas e a sua consequente não inclusão na 
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.

Em relação ao (i.) pagamento dos primeiros quinze dias de 
afastamento do empregado por razões médicas e (ii.) ao salário-
-maternidade, ainda se faz necessário o ajuizamento de ação, em 
que pese haja reconhecimento pelo STJ e pelo STF, respectiva-
mente, a respeito da não inclusão de tais verbas na base de cálculo 
das Contribuições Previdenciárias. Isso se deve, respectivamente, 
à resistência da Receita Federal e aos efeitos ainda desconhecidos 
da declaração de inconstitucionalidade no Recurso Extraordiná-
rio n° 576.967, uma vez que pendente de publicação o acórdão.

Especificamente quanto ao (iii.) adicional constitucional 
de férias, embora ainda penda de publicação o acórdão da de-
cisão do STF (Tema de Repercussão Geral n° 985) e possa haver 
eventuais recursos, a tendência é que em âmbito judicial e admi-
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nistrativo se aplique tal decisão, incluindo tais verbas na base de 
cálculo das contribuições previdenciárias. 

Além disso, em relação a verbas cujo reconhecimento pela 
Receita Federal é datado a partir da Reforma Trabalhista nos 
termos acima discutidos (auxílio-alimentação, ajuda de custos e 
assistência médica), caso se busque discutir recolhimentos ante-
riores à Lei nº 13.467/2017, o caminho mais adequado também é 
o da via judicial.

4. considerações finais

Em face do exposto, em que pese a divergência ainda exis-
tente em torno de determinadas verbas, não temos dúvidas de 
que as recentes alterações legislativas e as mudanças de enten-
dimentos nos âmbitos administrativo e judicial oferecem opor-
tunidades aos contribuintes no que diz respeito às parcelas que 
efetivamente devem compor a base de cálculo das Contribuições 
Previdenciárias. 

Para tanto, contudo, faz-se necessária uma análise deta-
lhada da situação específica de cada contribuinte, pois empresas 
que busquem discutir a incidência ou não de Contribuições Pre-
videnciárias e obtenção de benefícios com tal discussão devem 
se atentar que a matéria é regulada por diversas normas cons-
titucionais, legais e infralegais e por posições de diversos tribu-
nais administrativos e judiciais, que por diversas vezes acabam, 
inclusive, por conflitarem. É importante observar as diferentes 
interpretações referentes a cada uma das verbas para escolher o 
caminho mais adequado para obtenção dos benefícios. 

Por fim, vale destacar que, salvo pelas verbas cujo reconhe-
cimento da natureza não remuneratória depende de algum mar-
co temporal, como a Reforma Trabalhista, o prazo prescricional 
para se pleitear a restituição (seja por via administrativa ou judi-
cial) é de cinco anos contados da data do efetivo pagamento.
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plano de recuperação judicial: 
questões tributárias

Giácomo Paro238

luis feliPe sPinelli239

1. introdução

A recuperação judicial, regulada na Lei nº 11.101/2005 
(“LREF”), é ação judicial que possibilita ao devedor uma rene-
gociação coletiva do seu passivo. Uma vez distribuído o pedido 
de recuperação, as execuções em face do devedor são suspensas 
pelo prazo de 180 dias (usualmente prorrogado pelo Poder Ju-
diciário)240, protegendo o devedor do ataque de credores e, as-
sim, possibilitando a elaboração e a negociação de um plano de 
recuperação judicial. Nesse contexto, as medidas recuperatórias 
(parcelamentos, venda de ativos, entre outras) são livremente es-
tabelecidas, sendo o plano de recuperação judicial apreciado pe-
los credores. 

Aprovado o plano, as obrigações por ele abrangidas são 
novadas. O devedor permanece em recuperação até que se cum-
pram as obrigações que vencerem até dois anos depois da sua 
concessão, sendo que, durante esse período, o descumprimento 
das obrigações previstas no plano ensejará a convolação da re-
cuperação judicial em falência. Restando obrigações ainda por 
vencer, estas serão cumpridas extrajudicialmente.

238 Sócio de Souto Correa Advogados. Mestre em Direito Tributário 
pela USP. Conselheiro Fiscal do IBAT.

239 Sócio de Souto Correa Advogados. Doutor em Direito Comercial 
pela USP. Professor de Direito Empresarial da UFRGS.

240 Nesse sentido caminha o Enunciado 6 da Edição 35 da Jurisprudên-
cia em Teses do STJ.

o
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Entretanto, em que pese se tratar de interessante mecanis-
mo para a superação de crise econômico-financeira de relativa 
gravidade, a recuperação judicial não serve para reestruturar 
todas as obrigações do devedor. Nesse sentido, o passivo fiscal 
não está sujeito à recuperação judicial, e o art. 6º, § 7º, da LREF 
determina que as execuções que tratam de créditos tributários 
não serão suspensas pelo deferimento da recuperação judicial241.

Isso significa, então, que a adoção do instituto da recupe-
ração judicial por empresa enfrentando dificuldades financeiras 
não servirá como um instrumento de controle e gestão de seu 
passivo fiscal, que seguirá sendo um problema — em que pese, na 
prática, os atos de execução patrimonial, por serem de competên-
cia do juízo recuperacional, usualmente não serem permitidos, 
considerando que prejudicariam o esforço recuperatório242. Ou 
seja: a execução fiscal continua, mas, na prática, raras vezes o 
Fisco efetivamente consegue satisfazer o seu crédito. 

Diante disso, parece-nos que deveria haver uma alteração 
da legislação. Isso porque a experiência nos mostra que empresas 
que optam por adotar a recuperação judicial enfrentam proble-
mas diversos; todavia, é lugar comum a existência de passivo fis-
cal entre os devedores em recuperação judicial. 

Ou seja, deixar as cobranças tributárias de fora da recupe-
ração, negando-lhes seus efeitos, prejudica em demasia a capaci-
dade de uma empresa recuperar-se, já que as dívidas tributárias 
acabam funcionando como um limitador de sua capacidade de 
recuperação e demandam da empresa gastos de energia, foco e 
recursos, que poderiam estar mais bem direcionados. 

241 Também nessa linha, vale citar o artigo 187 do Código Tributário 
Nacional: Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita 
a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, 
concordata, inventário ou arrolamento.

242 Enunciado 8 da Edição 37 da Jurisprudência em Teses do STJ.
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É importante notar, ainda, que muitas empresas têm como 
requisito para seguir com uma série de suas operações a obtenção 
de Certidões Negativas de Débitos Fiscais — em que pese a exis-
tência de decisões, por exemplo, dispensando a exigibilidade de 
tais certidões para a contratação com o poder público243. 

Mas muito mais grave do que isso, bem como da exigên-
cia legal de apresentação de Certidão Negativa de Débitos para 
a concessão da recuperação judicial e a sua constante dispensa 
pelos tribunais pátrios244, é o tratamento dispensado pelo Direito 
Tributário às diversas modalidades de recuperação judicial. Infe-
lizmente, o impacto fiscal nos meios de soerguimento usualmen-
te previstos nos planos de recuperação judicial pode ser grande 
— apesar de ser, muitas vezes, desconsiderado.

2. iof/crédito e a novação da dívida

O artigo 7º, §§ 7º e 10, do Decreto nº 6.306/2007 determina 
o seguinte:

§  7o  Na prorrogação, renovação, novação, composição, 
consolidação, confissão de dívida e negócios assemelha-
dos, de operação de crédito em que não haja substituição 
de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não li-
quidado da operação anteriormente tributada, sendo essa 
tributação considerada complementar à anteriormente 
feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da opera-
ção inicial.
(…)

243 V.g., Processo nº 0035171-19.2017.8.26.0100, 1ª Vara de Falência 
e Recuperação Judiciais de São Paulo, juiz Tiago Henriques Papaterra 
Limongi.

244 Cf. SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência. 3 ed. São Paulo: Almedi-
na, 2018. p. 478 ss.
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§  10.    No caso de novação, composição, consolidação, 
confissão de dívida e negócios assemelhados de operação 
de crédito em que haja substituição de devedor, a base de 
cálculo do IOF será o valor renegociado na operação. 

Ainda sobre o mesmo tema, vale citar os artigos 3º-A e 3º-B 
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“RFB”) nº 
907/2009:

Art. 3º - A Nas operações de crédito com prazo igual 
ou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
as parcelas não liquidadas no vencimento ficarão 
sujeitas à incidência de imposto complementar, cal-
culado na forma prevista nos §§ 2º e 3º do art. 7º do 
Decreto nº 6.306, de 2007, exceto se a operação já foi 
integralmente tributada pelo prazo de 365 dias. 
Parágrafo único. A prorrogação, a renovação, a no-
vação, a composição, a consolidação, a confissão de 
dívida e os negócios assemelhados das operações 
de créditos a que se refere o caput estarão sujeitos a 
incidência de IOF complementar sobre o saldo não 
liquidado da operação anteriormente tributada, ex-
ceto se a tributação tiver atingido o limite previsto 
no § 1º do art. 7º do Decreto referido no caput.
Art. 3º-B Nas hipóteses previstas nos arts. 3º e 3º-A, 
se novos valores forem entregues ou colocados à dis-
posição do interessado, estes constituirão nova base 
de cálculo e serão tributados à alíquota em vigor na 
data em que foram entregues ou colocados à dispo-
sição do interessado.  
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses a que se 
refere o caput, eventual substituição do devedor será 
considerada nova concessão de crédito.
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Como se pode extrair dos dispositivos legais referidos, a 
novação é tratada como fato gerador do Imposto sobre Operações 
Financeiras na modalidade crédito (“IOF/Crédito”), assim como 
operações a ela assemelhadas. O IOF/Crédito devido nesses ca-
sos, no entanto, deve obedecer ao limite colocado no artigo 7º, §§ 
1º e 2º, do Decreto nº 6.306/2007, qual seja a aplicação da alíquota 
diária por um prazo de 365 dias somada à alíquota adicional de 
0,38%, prevista no parágrafo 15 do mesmo artigo 7º. 

Em outras palavras, havendo novação da dívida, como 
ocorre no caso da aprovação e homologação do plano de recupe-
ração judicial — por determinação legal para as obrigações rees-
truturadas pelo plano de recuperação (LREF, art. 59, caput), em 
que pese a novação tenha como condição resolutiva a não ocor-
rência de convolação em falência (LREF, art. 61, §2º) —, deve ser 
observado se, à época da concessão dos créditos novados, foi re-
colhido o IOF/Crédito calculado pela aplicação da alíquota diária, 
considerando um prazo de 365 dias, mais 0,38% sobre o valor do 
crédito cedido. Tendo isso ocorrido, a mera novação resultante da 
aprovação e homologação do plano de recuperação judicial não 
deve acarretar qualquer recolhimento adicional de IOF/Crédito. 

3. juros incorridos entre o pedido de 
recuperação e a aprovação do plano e 
Haircut das dívidas

O artigo 49, § 2º, da LREF determina que as obrigações 
anteriores à recuperação judicial observarão as condições origi-
nalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz 
respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido 
no plano de recuperação judicial.

Assim, em linhas gerais, as empresas que ingressam com 
pedido de recuperação judicial continuam a registrar a despesa 
com juros atrelados às suas dívidas, seguindo os parâmetros de-
finidos nos contratos firmados com os credores. Tais despesas, 
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em regra, são tratadas como dedutíveis para fins de apuração do 
IRPJ e da CSLL. 

Ocorre que, como determina o supracitado artigo 49, § 2º, 
da LREF, no plano aprovado deverá constar o tratamento a ser 
dado aos juros incorridos entre o ingresso com o pedido de re-
cuperação judicial e a aprovação do plano. Em linhas gerais, são 
três as possibilidades, a depender da negociação com os credores: 
(i) são devidos os juros calculados à taxa originalmente prevista 
nos contratos, (ii) são devidos juros, porém calculados de acordo 
com uma nova taxa prevista no plano, ou (iii) não são devidos 
juros nesse período.  

Cada uma dessas possibilidades leva a impactos contábeis 
e fiscais distintos. 

Caso fique estabelecido que, entre o pedido de recuperação 
judicial e a aprovação do plano, os juros originalmente previstos 
são devidos e comporão o principal (dívidas novadas), não há que 
se falar em qualquer alteração ou procedimento adicional a ser 
adotado em relação às despesas registradas.

Por outro lado, na hipótese de ser estabelecido que os juros 
devidos entre o ingresso com o pedido de recuperação judicial 
e a aprovação do plano devem ser calculados aplicando-se uma 
nova taxa negociada com os credores, assumindo que essa taxa 
seja inferior à então aplicada, parte das despesas registradas pela 
empresa em recuperação não será, de fato, devida.

Por fim, caso fique definido o perdão dos juros incorridos 
nesse período, toda a despesa registrada deverá ser revertida.

Há que se falar, ainda, da possibilidade de constar no plano 
de recuperação judicial a ser analisado por credores e juiz a pre-
visão de perdão parcial das dívidas (haircut). 

Esse perdão total ou de parte dos juros devidos (diferença 
entre os juros originalmente contratados e registrados contabil-
mente e a taxa acordada no plano) e das dívidas acarreta o reco-
nhecimento de um registro a crédito em conta de resultado, sen-
do esse valor tratado pela jurisprudência como receita tributável 
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. 
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Os descontos obtidos representam acréscimo patrimonial 
efetivo, uma vez que há a redução do passivo da empresa, sem 
sacrifício de ativos. O seu reconhecimento deve ser feito no pe-
ríodo em que tenha se consolidado a renegociação da dívida com 
a redução do saldo devedor, observando, portanto, o regime de 
competência.

A Receita Federal já estabeleceu, por meio de ato declara-
tório (em situação similar à relativa ao crédito rural, nos termos 
da Lei nº 9.138/1995), que o valor correspondente à dívida objeto 
de renegociação deve ser classificado como receita financeira e, 
como tal, computado na apuração do lucro real, presumido ou 
arbitrado e na base de cálculo da CSLL245. 

Quanto ao tratamento para fins do IRPJ e da CSLL, não 
nos parece haver maiores dúvidas. À medida que esses valores 
foram tratados como devidos e, portanto, registrados como des-
pesas dedutíveis, devem ser submetidos à tributação caso reste 
confirmado que não serão, de fato, devidos.  

Ocorre que o maior problema para empresas nesse cenário 
acaba não sendo o IRPJ e a CSLL, já que elas normalmente en-
contram-se em cenário de prejuízos correntes que neutralizam 
o impacto, mas sim a tributação desse acréscimo pelo PIS e pela 
COFINS. 

A RFB e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”) já se manifestaram pela tributação dessa receita pelo 
PIS e pela COFINS. Vejamos:

A redução desses encargos que já foram baixados como 
custos ou despesas e que foram revertidos (…) são incluí-
dos na base de cálculo das contribuições em seus regimes 
de apuração não-cumulativa, dado que se constituem em 
redução de obrigações (…), configurando-se receita da pes-
soa jurídica246. 

245 Acórdão 1302001.965, da 2ª Turma Ordinária, da 3ª Câmara, da 
Primeira Seção de Julgamento do CARF. 

246 Solução de Consulta nº 65/2019.
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A redução do passivo sem uma contrapartida do ativo, 
em razão de remissão parcial de dívida, aumenta o pa-
trimônio da pessoa jurídica e como tal, representa receita 
operacional sujeita à incidência do PIS e da COFINS, in-
dependentemente da denominação da operação que pro-
porcionou o ganho247.

A despeito do entendimento já manifestado nas decisões 
referidas, somos da opinião de que há argumentos para afastar 
essa caracterização como receita passível de tributação pelo PIS 
e COFINS. 

Isso porque, inicialmente, entendemos que o conceito de 
receita firmado recentemente pelos tribunais superiores pode ser 
utilizado para sustentar que o registro em conta de resultado, 
ocasionado pela definição acerca dos juros devidos, não repre-
senta ingresso novo e positivo no patrimônio das empresas, mas 
apenas ajuste de um elemento negativo.

Ainda nessa linha, pode-se sustentar que as despesas re-
gistradas originalmente não foram utilizadas para fins de apu-
ração de créditos de PIS e COFINS e, assim, não influenciaram 
na apuração dessas contribuições, pelo que o registro de uma re-
ceita (crédito em conta de resultado) relacionada ao perdão des-
sas despesas não deveria ser objeto de tributação pelo PIS e pela 
COFINS.

Outra importante discussão diz respeito à natureza finan-
ceira (ou não) dessa suposta receita. Vejamos posição já adotada 
pela RFB:

Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao trans-
porte rodoviário de carga, o perdão de dívida referente a 
empréstimo bancário deve ser classificado como receita 
financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Co-
fins à alíquota de 4%.248

247 Acórdão nº 9303-008.34. 
248 Solução de Consulta nº 176/2018.
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Analisando o inteiro teor da referida Solução de Consulta, 
não resta dúvida de que o entendimento adotado pela Receita Fe-
deral, com fundamento no artigo 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 
e no Ato Declaratório SRF nº 85/2009, é pelo tratamento como 
receita financeira dos valores registrados em resultado por conta 
do perdão de dívidas relacionadas a empréstimos. 

Em prevalecendo a natureza de receita financeira, ressalta-
mos que, até julho de 2015, as receitas financeiras auferidas pelas 
pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não cumulatividade esta-
vam sujeitas ao PIS e à COFINS à alíquota zero. A partir de 1º de 
julho de 2015, com a edição do Decreto nº 8.426/2015, passou a 
ser aplicável a alíquota conjunta de 4,65% para fins de apuração 
das referidas contribuições sobre receitas financeiras. 

Vale destacar, ainda, o efeito perverso da tributação do 
perdão dos juros e/ou haircut da dívida. Ora, parece-nos que cre-
dores e devedores acordam sobre a necessidade de algumas per-
das para que a empresa seja preservada e as dívidas possam ser 
pagas (ainda que não integralmente). A opinião do Fisco sobre a 
tributação desse perdão, entretanto, acaba trabalhando no senti-
do contrário desse acordo entre credores e devedores, pois impõe 
ao devedor uma obrigação de recolher tributos imediatamente, 
em um cenário de clara ausência de capacidade contributiva.

É importante lembrar que estão em discussão no Congres-
so Nacional alterações na legislação que trata da recuperação ju-
dicial. Entre os pontos debatidos está a não tributação do per-
dão de dívidas no contexto da recuperação judicial, bem como a 
possibilidade de utilização de prejuízos fiscais de maneira mais 
benéfica, permitindo um alívio no fluxo de caixa das empresas 
em Recuperação Judicial.
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4. responsabilidade por débitos fiscais da 
eMpresa eM recuperação

O artigo 133 do Código Tributário Nacional trata da res-
ponsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou estabeleci-
mento comercial, industrial ou profissional por débitos tributá-
rios relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento adquirido. 
Essa responsabilidade do adquirente é integral, caso o alienante 
encerre suas atividades, ou subsidiária, caso o alienante continue 
com suas atividades ou inicie novas atividades dentro de seis me-
ses após a alienação. 

No entanto, o inciso II, § 1º, do artigo 133 — em linha com 
o previsto no artigo 60, parágrafo único, da LREF — determina 
que essa responsabilização pelos créditos tributários não se aplica 
nos casos de alienação judicial de filial ou unidade produtiva iso-
lada, em processo de recuperação judicial. 

Tal previsão, cuja constitucionalidade já foi reconheci-
da249, é de extrema relevância, dado que a alienação de uma filial 
ou unidade produtiva isolada é comumente prevista em planos de 
recuperação judicial como medida tendente a auxiliar na recupe-
ração da empresa. 

Aqui, é importante estarmos atentos ao debate acerca do 
conceito de unidade produtiva isolada, já que, como dito acima, 
a exceção à regra de responsabilidade, tão valiosa para o adqui-
rente, estará condicionada à configuração de alienação judicial 
de uma filial (de mais fácil visualização) ou unidade produtiva 
isolada250. 

249 STF, Tribunal Pleno, ADI 3934-2/DF, Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski, j. 27/05/2009.

250 TELLECHEA, Rodrigo; CORRÊA JUNIOR, Gilberto Deon. A Uni-
dade Produtiva Isolada na Lei 11.101/05. Disponível em: <https://www.
soutocorrea.com.br/noticias-e-imprensa/a-unidade-produtiva-isolada-
-na-lei-11-10105/>. Acesso em: 22 jun. 2020.
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Sobre o conceito de unidade produtiva isolada:

pode-se interpretar que, no caso da UPI, o processo de afe-
tação dos bens utilizados à atividade econômica explora-
da adquire ares mais f lexíveis e variáveis conforme o caso, 
ajustando-se à necessidade da recuperanda. Acredita-se 
que o devedor possui liberdade para agregar e desagregar 
bens sociais com o intuito de formar novas células isoladas 
que poderão ser, segundo previsão do plano de recupera-
ção judicial, alienadas a terceiros com o objetivo de arre-
cadar recursos para a recuperação da sociedade, sem risco 
de sucessão. Assim, a formação e posterior alienação de 
UPIs, como medidas recuperatórias previstas em plano de 
recuperação judicial, devidamente aprovado pelos credo-
res, serão isentas de responsabilidade sucessória, mesmo 
que o complexo de bens tenha sido reunido, organizado 
e afetado pelo devedor de forma patrimonial e economi-
camente distinta daquela anteriormente utilizada. De-
fende-se, portanto, que a segregação do estabelecimento 
empresarial originário em complexos de bens diversos é 
possível e estes se enquadram perfeitamente no conceito 
indeterminado de UPI.251

Adicionalmente, é importante respeitar o procedimento de 
alienação previsto em lei, para que se evitem discussões a respeito 
da existência de sucessão por passivos (inclusive tributários)252.

251 SACALZILLI, João Pedro. SPINELLI, Luis Felipe. TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência. 3 ed. São Paulo: Almedi-
na, 2018. p. 493.  

252 Cf. SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, 
Rodrigo. Recuperação de Empresas e Falência. 3 ed. São Paulo: Almedi-
na, 2018. p. 495-497.
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5. considerações finais

Os comentários tratados nos itens antecedentes levam à se-
guinte conclusão: o cenário legislativo tributário brasileiro não 
colabora com as empresas que pretendem fazer uso do instru-
mento da recuperação judicial. 

O que se vê, na prática, é que os contribuintes que necessi-
tam valer-se da recuperação judicial acabam obrigados a assumir 
riscos de enfrentar mais discussões fiscais, como a relacionada à 
tributação do haircut, ou mesmo continuar a incorrer em custos 
excessivos para tratar do passivo fiscal, não submetido à recupe-
ração judicial. 

Nesse contexto, especialmente considerando o delicado ce-
nário econômico enfrentado por nosso país, seria extremamente 
relevante que as mudanças atualmente em debate no Congres-
so Nacional, no âmbito da LREF, englobassem questões tributá-
rias relacionadas à recuperação judicial, como as citadas aqui, de 
forma a garantir aos contribuintes maior segurança na adoção 
desse instituto, que, certamente, será muito relevante para que 
os empresários brasileiros possam sobreviver a essa grave crise 
financeira. 
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A complexidade da legislação tributária brasileira 
e a alta carga suportada pelas pessoas jurídicas são 
rapidamente constatadas por qualquer um que 
decida empreender no Brasil.

Esse cenário desafia os departamentos jurídicos e 
fiscais das empresas, que precisam buscar cada vez 
mais conhecimento especializado para manter com-
petitividade. E, para assegurar esse objetivo, é 
essencial que esse conhecimento seja voltado à 
prática, sempre com vistas a encontrar soluções que 
possibilitem a perenidade dos negócios, dentro dos 
contornos da legislação tributária.

Os advogados da área tributária de Souto Correa 
Advogados têm auxiliado departamentos jurídicos e 
fiscais, sempre com uma visão empreendedora e 
voltada à solução dos complexos problemas 
tributários compartilhados por seus clientes.

Esta obra reflete alguns dos recentes debates 
enfrentados pelos advogados da área tributária de 
Souto Correa e pretende servir como um instrumento 
para auxiliar a atuação cotidiana dos integrantes dos 
departamentos jurídicos e fiscais das empresas.
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