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O	direito	não	socorre	aos	que	dormem.	
	
	
	
	
	



 

 

Capı́tulo 1 
A�inal, o que são Teses Tributárias? 
 

 
eses tributárias são assuntos, proposições, que os 

contribuintes (pessoas jurıd́ icas e fıśicas) levantam para 

discutir a validade, legalidade ou constitucionalidade de 

uma norma tributária. Geralmente as teses tributárias resultam 

na redução do tributo devido, ou mesmo, sua integral supressão. 

Algumas pessoas têm preconceito com a expressão “teses 

tributárias”,  pois, de alguma forma, entendem que isso 

depreciaria os pro�issionais que lidam com tributação como 

advogados, contadores, administradores e economistas.  

Mas o fato é que, independentemente da nomenclatura que se 

utilize, nada tem de errado ou de condenável ao contribuinte 

buscar pagar apenas o tributo que é devido. Nada mais nada 

menos. Muito pelo contrário. O contribuinte tem o direito de 

pagar apenas o que é certo. E com isso o dever de combater 

qualquer forma de arbitrariedade. 

EE� notório que nosso sistema tributário é complexo. Um dos 

mais complexos do planeta. E um dos motivos que mais 

contribuem com a complexidade é a imensa quantidade de 

normas tributárias nas suas mais variadas espécies: leis 

ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos, 

instruções normativas, circulares, portarias, regulamentos, etc.  

Todas essas diferentes espécies de normas devem, ou 

deveriam, guardar coerência jurıd́ica entre si. Cada uma 

dispondo sobre aquilo que lhe cabe, e, mais importante, 

respeitando as regras e princıṕios previstos na Constituição 

Federal e nas leis que lhe são hierarquicamente superiores. 

Quando essas mesmas regras e princıṕios são desrespeitados 

por uma norma, o sistema todo apresenta uma falha, que deve 
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ser corrigida por aqueles que tem poder para tanto, ou na esfera 

administrativa ou pelo Poder Judiciário.  

Nesse exato momento que nascem as discussões tributárias. 

As quais, de forma técnica e metódica, irão combater as falhas 

do sistema visando afastar todas as inconsistências que acabam 

por tornar determinadas obrigações inconstitucionais ou 

ilegais.  

Ora, se o Imposto sobre Serviços (ISS) deve ser pago apenas 

sobre o que é considerado serviço, por qual motivo ele foi 

cobrado sobre a locação de bens? Locação não consiste em uma 

prestação de serviços, portanto, o ISS cobrado está em 

desacordo com o sistema e deve ser afastado. 

Teses,  nada mais são, portanto, que discussões, 

fundamentadas em argumentos jurıd́icos sólidos, que visam 

fazer com que o contribuinte pague apenas o que é 

corretamente devido, de acordo com o sistema tributário 

nacional.  

Daı́ que surge a função primordial do estudioso de direito 

tributário. E�  esse pro�issional que irá detectar as inconsisten̂ cias 

na legislação e apontá-las para os contribuintes. Esse 

pro�issional é essencial para o desenvolvimento da economia 

justamente pois é ele que está na linha de frente de proteção do 

pagador de tributos. EE� ele que utilizará os instrumentos legais a 

sua disposição para fazer com que todas as pessoas recolham os 

tributos da forma mais e�iciente possıv́el e ao mesmo tempo da 

forma mais correta. 

Ao analisar especi�icamente a operação de determinada 

empresa e analisar cuidadosamente a legislação tributária 

aplicada para aquele caso especıf́i� co, o pro�issional poderá 

detectar determinada inconsistência na legislação e, assim, criar 

e manejar uma “tese tributária” para buscar aquele direito para 

seu cliente. 



 

 

Acontece que esse processo já vem sendo feito por diversos 

pro�issionais ao longo do tempo e, como consequência, já 

existem diversas teses tributárias sendo atualmente discutidas 

na esfera administrativa ou na Justiça. Algumas dessas teses já 

são consagradas, como por exemplo, a chamada “tese do século”,  

que consistem em buscar o afastamento da parcela 

relativamente ao ICMS da base de cálculo das contribuições 

PIS/COFINS. 

Dessa tese, surgiram diversas outras, com argumentação 

jurıd́ica muito semelhante, e, portanto, chamadas de “teses 

�ilhotes”,  por alguns. Como exemplo se tem o afastamento do ISS 

da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, afastamento 

do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando calculados 

no regime do lucro presumido. 

Existem por outro lado teses especıf́i� cas de alguns setores, e 

que não interessam à maioria dos contribuintes, mas que se 

levadas para os players do setor especıf́i� co podem gerar grandes 

impactos positivos. 

Há, também, diversas teses que inclusive já estão de�inidas 

favoravelmente  aos contribuintes. Das quais a Procuradoria da 

Fazenda Nacional (PGFN) tem autorização expressa para não 

contestar nem recorrer nos processos. 

Por �im, importante referir que as teses tributárias podem ser 

manejadas de formas diferentes. Seja utilizada (aproveitada) 

como revisão �iscal, diretamente pelas empresas, ou por meio de 

diferentes instrumentos na Justiça, como por exemplo, por meio 

do Mandado de Segurança ou da Ação Declaratória. 

Cabe, portanto, ao pro�issional pesquisar e estudar cada tese 

e veri�icar a quem elas podem ser úteis e qual a melhor forma 

de serem manejadas.  



 

 

́Capıtulo 2 
As últimas decisões do STF acabaram com 
as Teses Tributárias? 
 
 

Supremo Tribunal Federal (STF) ultimamente tem 

utilizado muito a técnica da modulação de efeitos das 

decisões em relação às matérias tributárias. Há diversas 
́crıticas sobre a aplicação da modulação contra o contribuinte, e 

não está no objetivo desse e-book entrar nessa discussão (De 

qualquer forma, abaixo iremos transcrever artigo publicado no 

jornal Valor Econômico, pelo Maurıćio Maioli sobre o tema, para 

queles que se interessam sobre o tema). 

Diante disso há aqueles que entendem que as discussões de 

teses estariam chegando ao �inal. Entretanto, é fato que por 

meio da técnica de modulação, o STF tem utilizado um critério 

recorrente para “dividir” aqueles que podem se bene�iciar da 

solução dada pelo Tribunal e aqueles que não podem.  

O critério é, para os casos ativos, “o momento de ajuizamento 

de ação tributária”.  Ou seja, somente se bene�icia da decisão 

favorável  ao contribuinte aqueles que ajuizaram demanda na 

Justiça até a data de julgamento de�initivo pelo Pleno do STF.  

Vejam-se o caso do ICMS na base de cálculo das contribuições 

PIS/COFINS (RE 574.706), o critério foi exatamente esse. O 

Pleno do STF �inalizou o julgamento do mérito do processo em 

15/03/2017 e modulou os efeitos a partir dessa data. Todos 

aqueles que ajuizaram ações até essa data, podem aproveitar a 

decisão favorável  para o passado, ou seja, para até 5 anos 

anteriores ao ajuizamento da ação. 

Esse é o critério utilizado recorrentemente, com algumas 

exceções. Portanto, a mensagem que o STF passa é que apenas 

se bene�iciará integralmente de uma tese tributária bem-
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sucedida, aqueles que se anteciparem e ajuizarem ações. 

Aqueles que efetivamente forem buscar seus direitos. 

A�inal, como aprendemos desde os bancos da faculdade, “o 

Direito não socorre aos que dormem”.   

 

O	Fim	do	Direito	Tributário	

 

(Artigo publicado no Valor Econômico na edição de 

16/03/2021) 

 

Há mais de 30 anos, Fukuyama decretou o �im da história. 

Teria sido atingido o �inal da evolução ideológica da 

humanidade, com a universalização da democracia liberal 

ocidental como a forma última de um regime de governo, dado 

o colapso do modelo socialista/comunista. 

Será que estamos diante do �im do Direito Tributário? Será 

que chegamos ao �inal da evolução cientıf́i� ca desse ramo 

normativo? A pergunta é válida pois o Direito Tributário, em 

apertada sıńtese, é o ramo que analisa a estrutura das normas 

tributárias. O ápice de sua aplicação ocorre quando causas 

chegam ao Supremo Tribunal Federal para se discutir a 

adequação de uma norma à Constituição. Se ela é constitucional 

ou inconstitucional. ois essa luta normativa entre o 

constitucional e o inconstitucional pode estar chegando ao final. 

Com a vitória derradeira do inconstitucional. 

O STF utilizou, no �inal de 2020, o argumento de que um 

tributo não poderia ser julgado inconstitucional, pois, se o fosse, 

as entidades por ele �inanciadas perderiam sua fonte de renda. 

Esse argumento de “impacto das contas públicas”,  em essen̂ cia, 

é muito utilizado pela Fazenda para pleitear a modulação dos 

efeitos de uma decisão do Supremo. A lógica é simples: caso o 

tributo seja julgado inconstitucional, ele deve ser excluıd́o do 



 

 

sistema apenas para o futuro. Para o passado deve permanecer 

válido, pois se o Tesouro tiver que devolvê-lo aos contribuintes, 

isso poderia quebrar as contas públicas. 

Entendemos que esse argumento está equivocado por 

diversas razões:  

Violação da separação de poderes: Não caberia ao STF ser 

guardião das contas públicas. Ele é o guardião da Constituição. 

O Executivo e o Legislativo têm mecanismos para aumentar a 

arrecadação. E de forma urgente. Justamente por esse motivo as 

medidas provisórias podem dispor sobre tributos. E leis podem 

tramitar em regime de urgen̂ cia. A preocupação com o potencial 

de impacto no Tesouro, por quaisquer razões, é função do 

Executivo. 

Argumento invencıv́el: EE� uma espécie de argumento circular 

e de redução ao absurdo. Quanto maior a violação à 

Constituição, mais tal argumento demandaria sua aplicação. Por 

exemplo, considere que um Municıṕio instituıś se o imposto de 

renda a uma alıq́uota de 10%, o que é �lagrantemente vedado, 

pois o imposto de renda é de competência da União. Aplicando-

se o argumento do “impacto nas contas públicas”,  essa 

inconstitucionalidade deveria ser mantida sob pena de reduzir 

a arrecadação nos Municı́pios. Caso a alıq́uota fosse de 70% 

(portanto, violação em maior medida de direitos fundamentais), 

maior razão haveria para manter tal tributo inconstitucional, 

a�inal, maior rombo nas contas públicas existiria. 

Imposto Sobre o Tempo: Quanto mais tempo �icasse no 

sistema uma norma inconstitucional, mais razão ainda haveria 

para ser mantida, pois o rombo da arrecadação seria maior caso 

houvesse decisão pela restituição de valores aos contribuintes. 

EE� válido dizer,  portanto, que a passagem do tempo acaba 

criando uma obrigação tributária.  



 

 

Terrorismo: EE� um argumento que busca apenas incutir nos 

julgadores um medo extremo de que, caso não acolhido, a 

situação será devastadora. Mas a pergunta que �ica  é: mas é isso 

mesmo? O impacto nas contas é tão grande que não pode ser 

superado de outra forma? Com criação ou aumento de outros 

tributos? Ou, com a sempre esquecida, possıv́el e bem vinda 

redução de gastos do governo? 

Incentivo incorreto ao Legislativo: Ao realizar o controle das 

normas, o Judiciário estimula que todo o sistema se adeque à 

Constituição. Se normas inconstitucionais são mantidas no 

sistema de forma reiterada, se estimula a criação de outras 

normas inconstitucionais. Ou, ao menos, reduz-se a 

preocupação dos legisladores com o respeito à Constituição. 

Por todas essas razões, se aplicado o argumento do impacto 

nas contas públicas, ele acaba violando com mais força ainda o 

direito fundamental que ele pretende promover que é a 

segurança jurıd́ ica. A decisão rápida do Judiciário em afastar 

determinada tributação provocaria a necessidade de atuação 

também rápida do Congresso. E isso é possıv́ el. Existem ao 

menos dois casos que comprovam que a rapidez do Judiciário 

provocou a ajustamento de novas normas. 

EE� o caso do Imposto Provisório sobre Movimentações 

Financeiras (IPMF), que rapidamente foi julgado 

inconstitucional para então retornar na forma de Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), sem os 

vıćios encontrados no tributo anterior sobre movimentações 

�inanceiras. EE� o caso também da Taxa de Iluminação Pública 

(TIP), julgada inconstitucional, o que acabou originando a 

Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP). 

Do contrário podemos estar diante da universalização do 

inconstitucional. Da sua vitória. Com o atingimento da plena e 



 

 

máxima evolução de nosso sistema. E o �im do Direito 

Tributário. 
  



 

 

́Capıtulo 3 
As reformas tributárias e a Advocacia 
 
 
 

stamos vivendo uma época de reformas tributárias. 

Sim, elas estão no plural, pois, por um lado a chamada 

Reforma Tributária Federal está ocorrendo em fases. 

Atualmente são 4 projetos de lei tramitando no Congresso: O 

Projeto de Lei nº 3.887/2020, que prevê a criação da 

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em substituição às 

contribuições PIS/COFINS. O Projeto de lei 2337/2021, cujo 

objeto é a alteração da legislação do IRPJ/IRPF e da Contribuição 

Social sobre o Lucro (CSLL). Bem como duas Propostas de 

Emenda Constitucionais - PEC 45/2019 e PEC 110/2019 -, que 

têm seu foco nos tributos sobre o consumo.  

Além disso, estão tramitando paralelamente, reformas 

tributárias estaduais em vários estados da Federação, tratando 

sobre os tributos de suas respectivas competências. 

Nesse perıódo de extrema incerteza quanto às normas, o 

papel da advocacia tributária se torna cada vez mais essencial. 

O estudo das teses tributárias passadas possibilita ao 

advogado ter um senso ́crıtico sobre as consequências jurıd́icas 

de novas normas. E assim, ele passa a ter o instrumental 

necessário para melhor orientar seus clientes no planejamento 

de seus negócios. 

O estudo das teses tributárias passadas e atuais, é essencial, 

portanto, para que o pro�issional aprofunde seus 

conhecimentos técnicos, justamente pela aplicação de seus 

estudos teóricos, com a prática. 

As teses tributárias servem, assim, além de seu objetivo 

primário e imediato de buscar o correto pagamento dos tributos 
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pelos pagadores de impostos, como estudos de caso, no sentido 

de preparar e possibilitar ao advogado, que ele próprio no 

futuro possa criar suas próprias teses. 

Nada melhor do que analisar a densa matéria tributária por 

meio de estudos de caso. E�  isso que o estudo detido das teses 

tributárias possibilita ao pro�issional. 

 

  



 

 

́Capıtulo 4  
Teses Tributárias Consolidadas 
 
 
 

 oce ̂ sabia que a União Federal está autorizada a não 
contestar e não recorrer sobre alguns temas que 
sabidamente foi derrotada? Pois é verdade!  Num 
esforço para reduzir a litigiosidade, a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) elabora uma lista de temas 
nos quais não apresentará contestação, nem recurso, tudo com 
autorização legal (art. 19, II, da Lei nº 10.522/02).  
 
Trata-se de uma excelente e inovadora iniciativa capitaneada 
pela PGFN para diminuir o contencioso tributário que alcança o 
alarmante percentual de 75% do PIB brasileiro. Nenhum paı́s do 
mundo possui tantos litı́gios tributários como o Brasil. A ideia é 
simples e surpreende por que não havia sido adotada antes. 
A�inal, se o Poder Judiciário reconheceu a vitória dos 
contribuintes, qual a razão para que a advocacia da União 
continuasse a oferecer resistência? Compreende-se a posição 
dos procuradores que apresentavam manifestações contrárias 
a jurisprudência consolidada porque caso não o �izessem 
poderiam responder pessoalmente pela desı́dia. Logo, ações 
eram contestadas e recursos interpostos ainda que não 
houvesse nenhuma expectativa de reversão. 
 
O artigo 19, II da Lei n° 10.522/02, com a redação dada pela Lei 
n° 13.874/2019, autoriza a PGFN a editar uma lista de temas que 
dispensam a apresentação de contestação e/ou recursos: 

 
 
 
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

dispensada de contestar,  de oferecer contrarrazões e de 
interpor recursos, e �ica autorizada a desistir de recursos já 
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na 
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa 
versar sobre:    (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

V 



 

 

I - matérias de que trata o art. 18; 
 
II - tema que seja objeto de parecer,  vigente e aprovado, pelo 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo 
sentido do pleito do particular;   (Redação dada pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

 
III - (VETADO).              (Incluı́do pela Lei nº 12.788, de 2013) 
 
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-

Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do 
particular;   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 
sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por 
resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista 
enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido de�inido pelo 
Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda 
Nacional em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade;   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 
2019) 

 
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em 

matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, 
pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:    
(Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
a) for de�inido em sede de repercussão geral ou recurso     

repetitivo; ou   (Incluı́da pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 
b) não houver viabilidade de reversão da tese �irmada em 

sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios 
de�inidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e   
(Incluı́da pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
VII - tema que seja objeto de súmula da administração 

tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei.   (Incluı́do 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 



 

 

 
§ 1o  Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da 

Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:               
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 

 
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para 

apresentar resposta, inclusive em embargos à execução �iscal e 
exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá 
condenação em honorários; ou           (Incluı́do pela Lei nº 12.844, 
de 2013) 

 
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer,  quando 

intimado da decisão judicial.         (Incluı́do pela Lei nº 12.844, de 
2013) 

 
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se 

subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 
 
 § 3º (Revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 
§ 4º (Revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 
§ 5º (Revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 
 § 6o - (VETADO).                 (Incluı́do pela Lei nº 12.788, de 

2013) 
 
§ 7º (Revogado).   (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 
 
§ 8º  O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

que examina a juridicidade de proposições normativas não se 
enquadra no disposto no inciso II do caput deste artigo.   
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
§ 9º  A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste 

artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, 
quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes 
extraı́dos do julgamento paradigma ou da jurisprudência 
consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante 
que justi�ique a impugnação em juıźo.   (Incluı́do pela Lei nº 
13.874, de 2019) 



 

 

 
§ 10.  O disposto neste artigo estende-se, no que couber,  aos 

demais meios de impugnação às decisões judiciais.   (Incluı́do 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
§ 11.  O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em 

que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
devam atuar na qualidade de representante judicial ou de 
autoridade coatora.   (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
§ 12.  Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum 
acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de 
processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo e 
celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no 
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil).   (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019)  (Vide 
Lei nº 14.057, de 2020) 

 
§ 13.  Sem prejuı́zo do disposto no § 12 deste artigo, a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a 
celebração de negócios jurı́dicos processuais em seu âmbito de 
atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da 
dı́vida ativa da União.    (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
 
 
A lista de dispensa de contestar e/ou recorrer está prevista 

na Portaria PGFN nº 502, de 12 de maio de 2016. Já a lista de 
dispensa de contestar e/ou recorrer especı́�ica dos Juizados 
Especiais Federais - JEF está regulamentada na Portaria PGFN 
nº 985, de 18 de outubro de 2016. Ambas podem ser 
encontradas no site da PGFN: https://www.gov.br/pgfn/pt -
br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-
502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-
a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016.  

 
 
A mesma orientação é passada aos auditores-�iscais da 

Receita Federal que não deverão constituir crédito tributário 
sobre os temas identi�icados no artigo 19. Vale transcrever: 



 

 

 
Art. 19-A.  Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos 
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, 
observado:   (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do 

art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art. 42 da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá 
concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;   (Incluı́do 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 

desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no art. 40 da 
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, 
quando não aprovado por despacho do Presidente da República, 
terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado 
da Economia; ou    (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9º 

do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses 
dispositivos.   (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
§ 1º  Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas 
decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive 
para �ins de revisão de ofı́cio do lançamento e de repetição de 
indébito administrativa.   (Incluı́do pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,  aos 

responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem laudos 
periciais para atestar a existência de condições que gerem 
isenção de tributos, aos serviços médicos o�iciais.   (Incluı́do pela 
Lei nº 13.874, de 2019) 

 
 
 
Então a dica do artigo é �icar atento nos temas que não 

comportam mais discussão e oportunamente utilizar na sua 



 

 

atuação pro�issional. E�  uma estratégia ética, legal e e�iciente de 
levar resultado para o seu cliente e ainda pegar o atalho das 
teses já sedimentadas no Judiciário. Vamos elencar algumas das 
teses consolidadas mais promissoras: 

 
 
 
a)	Ação	anulatória	e	Depósito	prévio	–	art.	38	da	Lei	nº	

6.830/80	
 
REsp 962.838/BA (tema nº 241 de recursos repetitivos) 
Resumo: E�  ilegı́tima a exigência de depósito prévio previsto 

no art. 38 da Lei 6.830/80 como condição de procedibilidade da 
ação anulatória de crédito tributário, não tendo sido o referido 
dispositivo legal recepcionado pela Constituição Federal de 
1988, em virtude de incompatibilidade material com o seu art. 
5º, inciso XXXV.  

 
b)	 a)	 CDA	 -	 Substituição	 -	 Correção	 de	 erro	material	 e	

formal.	
REsp 1.045.472/BA (tema nº 166 de recursos repetitivos) 

Resumo: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dı́vida 
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se 
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 
modi�icação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 
OBSERVA ÇA� O: Este tema difere-se daquele tratado nos autos do 
Recurso Especial 1.115.501/SP,  julgado em 10/11/2010, tendo 
o STJ decidido favoravelmente  à Fazenda Nacional, no sentido 
de que é possı́vel a alteração do valor constante da CDA, sem 
resultar em extinção da execução �iscal, quando a operação 
importe em meros cálculos aritméticos. 
OBSERVA ÇA� O 2: Em relação à massa falida, é possı́vel, até a 
prolação da sentença de embargos, na forma do art. 2º, § 8º, da 
Lei nº 6.830/80, substituir a CDA, já que não se trata de 
modi�icação do sujeito passivo da execução. De acordo com o 
STJ, no RESP nº 1372243/SE, julgado na forma do art. 543-C do 
CPC/1973, “a�igura-se equivocada a compreensão segundo a 
qual a ̃reti�icação da ̃identi�icação do polo processual - com o 
propósito de fazer constar a informação de que a parte 
executada se encontra em estado falimentar - implicaria 



 

 

̃modi�icação ou substituição do polo passivo da obrigação 
�iscal”.  

 
C.1)	Certidão	de	Regularidade	Fiscal:	 Fazenda	Pública	 -	

Embargos	à	execução	-	Ação	anulatória	
 
REsp 1.123.306/SP (tema nº 273 de recursos repetitivos) 
Resumo: Uma vez embargada execução �iscal proposta em 

face de entes públicos (Estados, Municı́pios, DF ou autarquias e 
fundações públicas), ou ajuizada ação anulatória de débito �iscal 
por tais entes, estes fazem jus à obtenção de Certidão Positiva 
de Débito com Efeitos de Negativa, independentemente de 
prévia penhora, eis que seus bens são impenhoráveis. 

OBSERVA ÇA� O: Após a oposição de embargos à execução �iscal 
pelo ente público, é possı́vel o fornecimento de certidão positiva 
com efeito de negativa, direito que deve ser franqueado ao 
embargante durante todo o curso dos embargos. Findos os 
embargos, e dando-se prosseguimento à execução �iscal, cabe 
ressaltar que a inscrição de precatório, com a respectiva 
inclusão na dotação orçamentária da entidade pública 
executada da verba necessária à quitação do débito, com vistas 
ao pagamento até o �inal do exercı́cio seguinte ao da 
apresentação, é circunstância que quali�ica os interesses que a 
certidão positiva com efeito de negativa visa a tutelar.  Caso o 
pagamento do precatório não seja realizado dentro do prazo 
constitucional, é legı́tima a recusa do Fisco na entrega da 
certidão. 

 
c.2)	Certidão	de	Regularidade	Fiscal:	Pedido	de	revisão	-	

Art.	13	da	Lei	nº	11.051/2004	
 
REsp 1.122.959/SP (tema nº 384 de recursos repetitivos) 
Resumo: A recusa, pela Administração Fazendária Federal, do 

fornecimento de Certidão Positiva com efeitos de Negativa 
(CPD-EN), no perı́odo de 30.12.2004 a 30.12.2005, revela-se 
ileg ́ıtima na hipótese em que con�igurada pendência superior a 
30 (trinta) dias do pedido de revisão administrativa formulado 
pelo contribuinte, fundado na alegação de pagamento integral 
do débito �iscal antes de sua inscrição na dı́vida ativa, ex vi do 
disposto no artigo 13, da Lei 11.051/2004. 

 



 

 

c.3)	 Certidão	 de	 Regularidade	 Fiscal:	 Ação	 cautelar	 -	
Garantia	-	CPC/1973	

 
REsp 1.123.669/RS (tema nº 237 de recursos repetitivos) 
Resumo: Possibilidade de oferecimento de garantia, em sede 

de ação cautelar,  cujo respectivo executivo �iscal ainda não foi 
ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de 
negativa. Em sendo o credito tributário, destaque-se que não se 
caracteriza nenhuma das hipóteses de suspensão de 
exigibilidade (art. 151 do CTN). Referido entendimento foi 
�irmado na vigência do CPC/1973, podendo não ser mantido sob 
a égide do nCPC, dada a extinção do processo cautelar 
auton̂omo. 

 
 
d)	 Restrições	 sobre	 alterações	 no	 cadastro	 do	

contribuinte	 por	 norma	 infralegal	
 
REsp 1.103.009/RS (tema nº 225 de recursos repetitivos) 
Resumo: EE� ilegı́tima a criação de empecilhos, mediante norma 
infralegal, para a inscrição e alteração dos dados cadastrais no 
CNPJ. 

 
e.1)	 Compensação	 -	 Direito	 intertemporal	

 
REsp 1.137.738/SP (tema nº 265 de recursos repetitivos) 
Resumo: (i) Com o advento da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, tornou-se possı́vel a compensação de créditos apurados 
pelo contribuinte, relativos a tributos arrecadados e 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
débitos próprios relativos a tributos também arrecadados e 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
independentemente do destino de suas respectivas 
arrecadações. A compensação se dá mediante a entrega, pelo 
contribuinte, de declaração na qual constem informações acerca 
dos créditos utilizados e respectivos débitos compensados, 
sendo a data da entrega da declaração o termo a quo a partir do 
qual se considera extinto o crédito tributário, sob condição 
resolutória de sua ulterior homologação, que deve se operar no 
prazo de 5 (cinco) anos; 
(ii) As demandas judiciais que discutam compensação tributária 



 

 

devem ser julgadas à luz da legislação vigente à época da sua 
propositura (que compõem a sua causa de pedir), não podendo 
ser consideradas as leis, relativas à tal matéria, que lhes forem 
supervenientes. Nada impede, entretanto, que o contribuinte 
proceda à compensação pela via administrativa, em 
conformidade com a legislação posterior,  desde que atendidos 
os requisitos próprios; e 
(iii) A vedação constante do art. 170-A não se aplica aos créditos 
tributários, cuja compensação se pretende, que estejam sendo 
discutidos em juı́zo por meio de ação judicial ajuizada em data 
anterior à entrada em vigor do mencionado dispositivo legal. 
Sobre este especi�ico tema (aplicação do art. 170-A do CTN). 
OBSERVA ÇA� O: Registre-se que o entendimento �irmado no 
julgado em foco não se aplica aos valores indevidamente pagos 
pelos contribuintes a tı́tulo de contribuições previdenciárias, 
sendo certo que esses valores não podem ser compensados com 
todo e qualquer tributo devido pelo contribuinte, administrado 
pela Receita Federal do Brasil, mas, tão-somente, com 
contribuições previdenciárias devidas por esse mesmo 
contribuinte. Ou seja: crédito relativo a contribuição 
previdenciária somente pode ser compensado com débito 
relativo a contribuição previdenciária, sendo inviável que a 
compensação se dê com outros tributos em geral, administrados 
pela SRFB, tal qual prevê o art. 74 da Lei n. 9.430/96. EE� o que se 
extrai do art. 26, parágrafo único da Lei n. 11.457/2007, 
segundo o qual o art. 74 da Lei n. 9.430/96 não se aplica às 
contribuições previdenciárias. 
 
e.2)	 Compensação:	 Art.	 170-A	 do	 CTN	 -	 Demandas	
propostas	 anteriormente	 à	 sua	 vigência	
 
REsp 1.164.452/MG (tema nº 345 de recursos repetitivos) 
Resumo: A lei que regula a compensação tributária é a vigente 
na data do encontro de contas entre os recı́procos débito e 
crédito da Fazenda Nacional com o contribuinte. Em se tratando 
de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua 
compensação antes do “trânsito em julgado da respectiva 
decisão judicial”, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação 
que, todavia, não se aplica às ações judiciais propostas em data 
anterior à vigen̂cia desse dispositivo, introduzido pela LC 
104/2001. 



 

 

OBSERVA ÇA� O: Vide Parecer/PGFN/CAT nº 2093/2011, o qual 
de�ine que o encontro de contas se dará na data em que o 
contribuinte apresentar a primeira DECOMP válida informando 
a compensação pretendida, ainda que no decorrer dos cinco 
anos contados desta data sobrevenha ̃modi�icação legal. 
 
e.3)	 Compensação	 -	 Embargos	 à	 execução	 �iscal	
 
REsp 1.008.343/SP (tema nº 294 de recursos repetitivos) 
Resumo: O STJ entendeu que a compensação tributária 
realizada antes do ajuizamento da Execução Fiscal adquire a 
natureza de direito subjetivo do contribuinte, quando 
ocorrerem, concomitantemente três elementos: 
(i) a existência de crédito tributário, como produto do ato 
administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte 
que constitui o crédito tributário; 
(ii) a existência de débito do �isco, como resultado: (a) de ato 
administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de 
decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do 
próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à 
Administração Tributária a ̃�iscalização e ulterior homologação 
do débito do �isco apurado pelo contribuinte; e 
(iii) a existência de lei especı́�ica, editada pelo ente competente, 
que autorize a compensação, ex vi do artigo 170, do CTN. Assim, 
a compensação pode ser oponı́vel em sede de embargos à 
execução (Lei 6.830/80, art. 16, § 3º). Segundo o STJ: O advento 
da Lei 8.383/91 (que autorizou a compensação entre tributos 
da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da Secretaria 
da Receita Federal) superou o aludido óbice legal, momento a 
partir do qual passou a ser admissı́vel, no âmbito de embargos 
à execução �iscal, a alegação de extinção (parcial ou integral) do 
crédito tributário em razão de compensação já efetuada 
(encartada em crédito lı́quido e certo apurado pelo próprio 
contribuinte, como sói ser o resultante de declaração de 
inconstitucionalidade da exação), sem prejuı́zo do exercı́cio, 
pela Fazenda Pública, do seu poder-dever de apurar a 
regularidade da operação compensatória. Observe-se que faz-se 
necessário que a compensação tenha ocorrido em momento 
anterior ao ajuizamento da execução �iscal atingindo a liquidez 
e a certeza do tı́tulo executivo, o que se dessume da 
interpretação conjunta dos artigos 170, do CTN, e 16, § 3º, da 



 

 

LEF,  sendo certo que, ainda que se trate de execução fundada 
em tı́tulo judicial, os embargos do devedor podem versar sobre 
causa extintiva da obrigação (artigo 714, VI, do CPC/1973). 
Consequentemente, a compensação efetuada pelo contribuinte, 
antes do ajuizamento do feito executivo, pode �igurar como 
fundamento de defesa dos embargos à execução �iscal, a �im de 
ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, 
à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da 
existência de crédito tributário compensável, da con�iguração 
do indébito tributário, e da existência de lei especı́�ica 
autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito 
tributário. 
 
e.4)	 Compensação	 de	 ofício	
 
REsp 1.213.082/PR (tema nº 484 de recursos repetitivos) 
Resumo: O STJ reconheceu a legalidade da compensação de 
ofı́cio, exceto nos casos em que os débitos do sujeito passivo se 
encontram com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 151 
do CTN – o que engloba débitos incluı́dos em parcelamentos. A 
Corte, na ocasião, entendeu pela ilegalidade do art. 6º e 
parágrafos do Decreto n. 2.138/97, bem como das instruções 
normativas da SRF que regulamentam a compensação de ofı́cio 
no âmbito da Administração Tributária Federal, porquanto 
teriam extrapolado o art. 7º do Decreto-Lei n. 2.287/86, 
somente no que diz respeito à imposição da compensação de 
ofı́cio aos débitos com exigibilidade suspensa. 
OBSERVA ÇA� O: Deve-se defender a realização de compensação 
de ofı́cio efetuada após a edição da Lei 12.844, de 19 de julho de 
2013, em razão da disposição expressa contida no art. 73, 
parágrafo único, da Lei nº 9.430/96 que prevê sua realização 
quando os débitos não estiverem parcelados ou parcelados sem 
garantia. 
 
e.5)	 Compensação	 -	 PIS	 -	 INs	 67/92,	 21/97	 e	 73/97	 -	
Interesse	 de	 agir	
 
REsp 1.121.023/SP (tema nº 337 de recursos repetitivos) 
Resumo: Compensação de valores indevidamente recolhidos a 
tı́tulo de PIS, sem as limitações introduzidas pelas INs 67/92, 
21/97 e 73/97. Remanesce o interesse de agir do particular,  nos 



 

 

casos em que há resistência do Fisco em proceder à 
compensação nos moldes pleiteados pelos contribuintes. 
 
e.6)	Compensação	e	Valores	relativos	às	contribuições	da	
LC	nº	110/2001	-	Valores	recolhidos	após	a	Lei	nº	9.250/95	
-	 SELIC 
 
Precedentes: AG 1014788/SC, RESP 971506/RS e RESP 
1022568/RS. 
Resumo: Nas hipóteses de repetição ou compensação de valores 
recolhidos indevidamente com base nos arts. 1º e 2º da Lei 
Complementar nº 110/2001, ante a natureza tributária das 
exações, é devida a Taxa Selic caso o recolhimento tenha 
ocorrido após a edição da Lei nº 9.250/95. 
 
e.7)	 Compensação	 -	 DCTF	 -	 Anterior	 à	 MP	 135/2003	 -	
Cobrança	 de	 saldo	 suplementar	 -	 Necessidade	 de	
lançamento	
 
Precedentes: RESP 1181598/SC, RESP 981.095/RS, RESP 
1024227/PR, RESP 981.095/RS, RESP 667.337/RS, ERESP 
576661/RS, REsp 1240110/PR e REsp 1205004/SC. 
Resumo:  Anteriormente à vigen̂cia da MP 135/2003, a mera 
informação, em DCTF,  relativa à compensação realizada, não 
autorizava o Fisco a inscrever imediatamente em DAU para 
cobrança dos valores indevidamente compensados, pois não 
havia ̃con�issão do contribuinte quanto a tais valores, mas sim 
mera declaração do procedimento realizado, sendo necessário o 
lançamento. 

Data da Alteração: 05/04/2018 
 
e.8)	Compensação.	Recurso	administrativo	interposto	pelo	
contribuinte	 antes	 do	 advento	 da	 Medida	 Provisória	 nº	
135/2003	 (convertida	 na	 Lei	 nº	 10.833/2003)	
 
Precedentes: EREsp nº 977.083-RJ, EREsp nº 850.332-SP,  AgRg 
no REsp nº 962.437-RS, AgRg no REsp nº 1086036-RS, AgRg no 
AREsp nº 445.145-RJ. 
Resumo: O recurso administrativo interposto pelo contribuinte 
contra o indeferimento de pedido de compensação, ainda que 
protocolizado em momento anterior à Medida Provisória nº 



 

 

135/2003 (convertida na Lei nº 10.833/2003), suspende a 
exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, III, do 
CTN. 

  
e.9)	 Compensação	 -	 Contribuições	 destinadas	 a	 outras	

entidades	ou	fundos	(terceiros)	-	Ilegalidade	do	art.	47	da	
IN	 RFB	 900/2008	 e	 do	 art.	 59	 da	 IN	 RFB	 1.300/2012			
 
Precedentes: AgInt no REsp 1591475/SC, AgInt no REsp 
1536294/SC, AgInt no REsp 1547436/RS, AgInt no REsp 
1591475/SC, REsp 1498234/RS, AgInt no REsp 1585231/SC e 
REsp nº 1607802/RS. 
Resumo:o STJ �irmou orientação quanto à ilegalidade do art. 47 
da IN/RFB nº 900, de 2008 (já revogado), e do art. 59 da IN/RFB 
nº 1.300, de 2012, que vedam a compensação das contribuições 
destinadas a outras entidades ou fundos, por exorbitarem de 
sua função meramente regulamentar.  No entanto, ressalva o STJ 
que devem ser aplicados à hipótese os arts. 66 da Lei nº 8.383, 
de 1991, 39 da Lei nº 9.250, de 1995, e 89 da Lei nº 8.212, de 
1991, a �im de permitir que o indébito referente às 
contribuições destinadas a terceiros seja objeto de 
compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação 
constitucional, observando-se, contudo, a limitação constante 
do art. 170-A do CTN. 

Referência: Nota PGFN/CRJ Nº 1245/2016 
*Data da inclusão: 21/12/2016 
 
 
 
 
 
f)	 Grati�icação	 natalina	 –	 Período	 anterior	 à	 Lei	 nº	

8.620/93	
 
REsp 1.066.682/SP (tema nº 215 de recursos repetitivos) 
Resumo: Ilegalidade da forma de cálculo em separado da 
contribuição previdenciária incidente sobre a ̃grati�icação 
natalina, sob a égide da Lei 8.212/91, ou seja, antes da edição da 
Lei nº 8.620/93. 

 



 

 

g)	Não	incidência	de	contribuição	de	terceiros	e	do	SAT/	
RAT	 sobre	 as	 verbas	 pagas	 a	título	 de	 aviso	 prévio	
indenizado. 
 

Resumo: O STJ entendeu que as contribuições de terceiros e 
ao SAT/RAT  não incidem sobre os valores pagos a tı́tulo de 
aviso prévio indenizado, haja vista a identidade de base 
de cálculo dessas contribuições com as contribuições 
previdenciárias, o que impõe aqui a mesma solução proferida no 
REsp nº 1.230.957/RS (tema nº 478 de recursos repetitivos). 
Observação: O entendimento acima não abrange o re�lexo do 
aviso prévio indenizado no 13º salário (grati�icação natalina), 
por possuir essa outra verba natureza remuneratória (isto 
é, sem cunho indenizatório), conforme precedentes da própria 
Corte Superior,  a seguir: AgInt no REsp 1571754/PE, REsp 
1657164/SC e AgInt no REsp 1602619/SE. 
Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1602619/SE, REsp 
1858489/DF,  AgInt no REsp 1806871/DF e AgInt no REsp 
1823187/RS. 
Referência: Parecer SEI nº 15147/2020/ME 
* Data da inclusão: 08/10/2020 
h)	15	primeiros	dias	que	antecedem	o	auxílio-doença	
Resumo: O STJ, no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, 

entendeu pela exclusão da remuneração paga pelo empregador 
ao empregado nos primeiros dias de afastamento do 
trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição 
patronal disciplinada no art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991. 

Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição 
do empregado, as contribuições de terceiros e do SAT/RAT,  
sediada no art. 22, II, da Lei nº 8.212, de 1991, haja vista a 
identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de 
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei 
nº 8.212, de 1991, o que impõe aqui a mesma solução proferida 
no REsp nº 1.230.957/RS (tema nº 478 de recursos repetitivos). 

Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do 
art. 28, I, da Lei nº 8.212, de 2002, foi autorizada na Nota 
PGFN/CRJ Nº 115/2017. 

Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de 
que trata o art. 22, I e §1º, da Lei nº 8.212, de 2002, foi 
autorizada na Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.º 08, 



 

 

de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no 
Parecer SEI Nº 1446/2021/ME. 

Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do 
art. 22, II, da Lei nº 8.212, de 2002, (SAT/RAT)  do seu adicional 
regido no art. 57, §6º, da Lei nº 8.213, de 1991, bem como das 
contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a folha 
de salários foi autorizada no Parecer SEI Nº 16120/2020/ME.  

Precedentes: REsp nº 1.230.957/RS (recurso repetitivo), 
AgInt no REsp 1825540/RS, AgInt no REsp 1602619/SE e tema 
nº 482 de repercussão geral. 

Referência:  Nota PGFN/CRJ Nº 115/2017 (complementada 
pela Nota nº 520/2020), Mensagem Eletron̂ica 
PGFN/CRJ/COJUD n.º 08, de 18/09/2020, Parecer SEI Nº 
16120/2020/ME e no Parecer SEI Nº 1446/2021/ME". 

* Data da inclusão: 12/04/2021 
 
i)	 Retenção	 -	 Tomador	 do	 serviço	 -	 Optantes	 do	 Simples	
 
REsp 1.112.467/DF (tema nº 171 de recursos repetitivos) 
Resumo: A retenção da contribuição para a seguridade social 
pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo 
Simples. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição 
sobre o mesmo tı́tulo e com a mesma �inalidade, na forma 
imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, 
implica supressão do benefı́cio de pagamento uni�icado 
destinado às pequenas e microempresas. Sobre o tema, vide 
Súmula 425/STJ. 
OBSERVA ÇA� O: Deve ser apresentada contestação e interposto 
recurso quando se tratar de empresa que exerça atividade de 
prestação de serviços na forma dos incisos I e VI do § 5º- C do 
art. 18 da LC 123/2006, hipótese em que a contribuição para o 
SIMPLES não inclui a contribuição previdenciária patronal, a 
qual deve ser recolhida da mesma forma que os demais 
contribuintes. 

 
h)	Auxílio-creche	
 

REsp 1.146.772/DF (tema nº 338 de recursos repetitivos) 
Resumo: Não incidência da contribuição previdenciária sobre os 
valores recebidos a tı́tulo de auxı́lio-creche. Sobre o tema, vide 



 

 

Súmula 310/STJ. 
Vide Ato Declaratório n.º 11/2008, revogado pelo AD 13/2011. 

 
 
j)	 FUNRURAL	 -	 Base	 de	 cálculo	 -	 Valor	 do	 frete	

 
REsp 1.138.159/SP (temas nº 266 e 267 de recursos 
repetitivos) 
Resumo: (i) EE� de 5 anos o prazo decadencial para a constituição 
das contribuições previdenciárias cujos fatos geradores são 
anteriores à vigen̂cia da CF/88; 
(ii) No que tange ao prazo prescricional para a cobrança das 
contribuições previdenciárias, �ixou-se o entendimento de que: 
a) até a EC n.08/77, o prazo é de 5 anos (CTN); b) após a EC n. 
08/77 e antes da CF/88, o prazo é de 30 anos (Lei n. 3807/60); 
c) após a CF/88, o prazo é de 5 anos (Súmula Vinculante n. 8 e 
CTN); e 
(iii) EE� ilegal a inclusão do valor do transporte (frete) na base de 
cálculo da contribuição previdenciária ao FUNRURAL, por não 
integrar o valor comercial do produto rural. 
Sobre o tema, ver Ato Declaratório nº 03/2010. 
 
k)	Repetição	de	indébito	-	 Inaplicabilidade	do	art.	166	do	
CTN	
 
REsp 1.125.550 (tema nº 232 de recursos repetitivos) 
Resumo: Na repetição de indébito tributário referente a 
recolhimento indevido de contribuição previdenciária, 
instituı́da pelo artigo 3º, inciso I da Lei nº 7.787/89 e mantida 
pela Lei nº 8.212/91(art. 22, inc. I), é desnecessária a 
comprovação de que não houve repasse do encargo �inanceiro 
decorrente da incidência do imposto ao consumidor �inal, eis 
que se trata, na espécie, de tributo direto. 
Assim, a restrição antes imposta pelo art. 89, §1º, da Lei nº 
8212/91 (que se encontra revogado pela Lei nº 11.941/2009) 
não constitui óbice à restituição do valor pago indevidamente a 
tı́tulo de contribuição previdenciária, já que o mencionado 
dispositivo era expresso ao dispor que a obrigatoriedade de 
comprovação do não repasse a terceiro se fazia necessária, 
apenas, em relação às contribuições "que, por sua natureza, não 
tenham sido transferida ao custo de bem ou serviço oferecido à 



 

 

sociedade", o que não ocorre com a contribuição em tela. 
 
l)	 Responsabilidade	 pelo	 recolhimento	 -	 Valor	 bruto	 da	
nota	 �iscal	ou	 fatura	da	prestação	de	 serviços	executados	
mediante	 cessão	 de	 mão	 de	 obra	
 
REsp 1.131.047/MA (tema nº 335 de recursos repetitivos) 
Resumo: O STJ entendeu que, com a nova redação dada ao art. 
31 da Lei 8.212/91, pela Lei 9.711/98, nos casos em que houver 
retenção do valor correspondente à contribuição previdenciária 
pela empresa tomadora de serviço, apenas ela é responsável 
pelo pagamento da contribuição dos trabalhadores 
terceirizados, sendo totalmente excluı́da a responsabilidade da 
empresa cedente de mão de obra. Assim, quanto aos valores 
retidos, se a tomadora de serviços deixar de recolher o tributo 
aos cofres públicos, ou recolher a menor,  a responsabilidade é 
exclusivamente sua, não havendo que se falar em 
responsabilidade subsidiária ou sucessiva da empresa cedente. 
 
m)	 Empregador	 rural	 pessoa	 física	 -	 Base	 de	 cálculo	 -	
Período	 anterior	 à	 Lei	 nº	 10.256/01	
 
RE 596.177 (tema nº 202 de repercussão geral) 
Resumo: Em feito com repercussão geral referente ao tema 
relativo à contribuição previdenciária incidente sobre o 
produtor pessoa natural, o STF reconheceu a 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, que deu 
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 
30, inciso IV,  da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a 
Lei 9.528/97. 
OBSERVA ÇA� O: O STF declarou, apenas por vı́cio formal, a 
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social do 
empregador rural pessoa fı́sica, sem se pronunciar sobre a Lei 
nº 10.256/2001, que será abordada no RE nº 718.874/RS, que 
já possui repercussão geral reconhecida. Desse modo, é 
importante que se mantenha a forma de recolhimento da 
contribuição sobre o total da produção no perı́odo posterior à 
Lei nº 10.256/2001. A Corte Suprema, igualmente, não analisou 
a questão do segurado especial, que será tratada no RE nº 
761.263/SC, também com repercussão geral reconhecida. 
OBSERVA ÇA� O 2: Quem possui direito à repetição de indébito é 



 

 

o contribuinte de fato, o empregador rural. Os subrrogados 
apenas possuem direito a deixar de reter o tributo que seria 
repassado posteriormente à Administração. As empresas que 
compram os produtos dos contribuintes, empregadores rurais 
pessoas naturais, não são contribuintes do tributo, mas meros 
subrrogados, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.212/1991 
(vide RE 363.852/MG) 
OBSERVA ÇA� O 3: EE� importante que, para os casos envolvendo 
exações anteriores à Lei nº 10.256/2001, seja demonstrada a 
repristinação da legislação anterior,  que determinava a 
incidência sob a regra geral, ou seja, sobre a folha de salários. 
Com efeito, o STF,  no RE nº 363.852/MG, entendeu 
inconstitucional a técnica de cálculo de contribuição, na forma 
da Lei nº 9.528/1997, mas não declarou a inconstitucionalidade 
da cobrança de contribuição previdenciária do empregador 
rural pessoa fı́sica. Como subsiste a exação, mudando-se apenas 
a forma de cálculo, tem-se, então, situação de repristinação 
constitucional, retornando a legislação anterior,  que, 
supostamente, havia sido revogada pela lei inconstitucional. 
Quanto à restituição/compensação, é indispensável que se 
restrinja à eventual diferença entre a quantia devida (em 
decorrência da aplicação do art. 22, I e II, da Lei nº 8.212/91) e 
o montante pago por força da lei declarada inconstitucional. Na 
hipótese, cabe ao sujeito passivo a comprovação de que 
efetivamente existe, com a observância do regime originário da 
Lei nº 8.212/91, saldo em seu favor.  Nesse sentido, existem 
precedentes do STJ (exemplo: AgRg no RESP nº 1.344.881/RS) 
bem como a Questão de Ordem na AC nº 50000552-
77.2010.4.04.7210, julgada pela 1ª Seção do TRF4. 
Em relação à execução �iscal, deve-se buscar a ̃reti�icação da 
forma de cálculo na própria CDA, com a �inalidade de evitar a 
decadência. 
OBSERVA ÇA� O 4: Deve-se evitar,  nas peças processuais, o uso do 
termo FUNRURAL, tanto por ser errado, quanto por induzir o 
julgador a erro, já que o termo passa a ideia de que se trataria 
de contribuição nova, extraordinária, criada para a área rural, e 
não forma de contribuição desses empregadores ao RGPS. 
Referência: Nota PGFN/CASTF nº 594/2014 
 
n)	 Servidor	 público	 -	 Juros	 de	 mora	
 



 

 

REsp 1.239.203/PR (tema nº 501 de recursos repetitivos) 
Resumo: não incidência da contribuição previdenciária do 
servidor público sobre a parcela referente aos juros de mora, 
por serem verbas não incorporáveis aos vencimentos. 
 
o)	 Contribuição	 previdenciária	 -	 Empresas	 tomadoras	 de	
serviços	 prestados	 por	 intermédio	 de	 cooperativa	 de	
trabalho.	
 
RE nº 595.838/SP (tema nº 166 de repercussão geral) 
Resumo: Inconstitucionalidade da contribuição a cargo da 
empresa, destinada à Seguridade Social, no montante de 15% 
incidente sobre o valor bruto da nota �iscal ou fatura de 
prestação de serviços desenvolvidos por cooperados, por 
intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV,  da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, incluı́do pela Lei nº 9.876, de 26 
de novembro de 1999). 
OBSERVA ÇA� O: Embora a matéria não tenha sido tratada no 
julgado do STF,  a dispensa também abrange, diante da relação 
de acessoriedade existente, a contribuição adicional para �ins de 
custeio de aposentadoria especial, a que estavam obrigadas as 
empresas tomadoras de serviços de cooperado �iliado à 
cooperativa de trabalho, igualmente incidente sobre o valor 
bruto da nota �iscal ou fatura de prestação de serviços, na forma 
do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.666/2003. Ademais, a ratio 
decidendi do precedente do STF se amolda perfeitamente à 
hipótese. 
Referência: Nota PGFN/CRJ nº 604/2015 
 
p)	 Proventos	 de	 inativos	 e	 pensionistas	 -	 Art.	 1º	 da	 Lei	
9.783/99	
 
Precedentes: RE 504.068, AI 451.859, RE 580.994 e RE 516.304. 
Resumo: Inconstitucionalidade da cobrança, nos termos do 
entendimento do Plenário do STF �irmado na ADI 2.010/2002, 
até o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 
 
q)	 Servidores	 da	 ativa	 -	 Instituição	 de	 alíquotas	
progressivas	 –	 Art.	 2º,	 parágrafo	 único	 da	 Lei	 9.783/99.	
 
Precedentes: RE 368.484, RE 382.723 e RE 386.098. 



 

 

Resumo: O Plenário do STF,  por ocasião do julgamento da ADI 
2.010/2002 entendeu pela impossibilidade de instituição de 
alı́quotas progressivas no tocante à contribuição de seguridade 
social, salvo expressa autorização constitucional. 
 
r)	Servidor	público	federal	inativo	-	MP	1.415/96	-	Art.	1º	
da	 Lei	 n.	 9.630/98	
 
Precedentes: RE 447.526, RE 234.347 e RE 228.454. 
Resumo: O Supremo Tribunal Federal assentou que a exação foi 
extirpada do ordenamento jurı́dico pelo art. 1º, parágrafo único, 
da Lei n. 9.630/98 �icando, assim, desconstituı́da desde a sua 
origem. 
 
s)	Responsabilidade	solidária	pelos	débitos	apenas	após	a	
edição	 da	 Lei	 9.032/95	
 
Precedentes: REsp 314.394/RS, REsp 506.647/RS, REsp 
415.515/RS e REsp 374.479/SC. 
Resumo: O STJ �ixou entendimento no sentido de que a 
Administração Pública – incluindo as empresas estatais 
dependentes – respondem solidariamente com o contratado 
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do 
contrato, somente a partir da publicação da lei 9.032/95, que 
alterou o art. 71 da Lei 8.666/93. Antes da vigen̂cia do referido 
diploma normativo, apenas a empresa prestadora de serviços 
responde pelos débitos previdenciários, não havendo como 
incluir o ente estatal tomador do serviço. 
 
t)	Responsabilidade	solidária	entre	tomador	e	prestador	de	
serviço	-	Lançamento	por	arbitramento	ou	aferição	indireta	
-	 Impossibilidade	 quanto	 ao	 período	 anterior	 à	 Lei	
9.771/98	
 
Precedentes: REsp 1.281.134, AgRg no REsp 1.348.395, AgRg no 
REsp 1.142.065, REsp 719.350 e REsp 1.1794.976. 
Resumo: A jurisprudência do STJ �irmou-se no sentido de não 
ser possı́vel o lançamento por arbitramento ou aferição indireta 
da contribuição previdenciária com base nas contas do tomador 
de serviço com fundamento no art. 31 da Lei 8.212/91, no 
perı́odo anterior à alteração feita pela Lei 9.711/98 (a saber,  até 



 

 

1/02/1999). A�irmou-se que para que seja constituı́do o crédito 
seria necessário observar se a empresa prestadora recolheu ou 
não as contribuições devidas no que implica a procedência de 
�iscalização perante a empresa prestadora. 
 
u)	 Anistiado	 Político		 *Data	 da	 exclusão:	 02/03/2017	
(vide	Parecer	 PGFN/CRJ/Nº	 230/2017)	
 
Precedentes: RMS 27.386, RMS 28.076, RE 565.146, RE 601.527, 
RE 487.122, AI 830907/GO e AI 742256/GO; AgRg nos 
EmbExeMS 11.753/DF, AgRg no AREsp 119.651/DF,  AgRg no 
REsp 1263946/DF,  AgRg no REsp 1100453/DF,  MS 11.297/DF, 
MS 10.967 e MS 11.038. 
Resumo: 
No STF - Os valores percebidos a tı́tulo de pensão ou 
aposentadoria por anistiado polı́tico têm caráter indenizatório, 
não incidindo, por isso, imposto de renda. 
No STJ - Aplicação aos pensionistas de anistiados polı́ticos do 
regime isencional do imposto de renda sobre seus proventos, 
nos moldes da Lei 10.559/2002. 
OBSERVA ÇA� O: o mesmo entendimento é adotado nos casos em 
que se discute a inciden̂cia da contribuição previdenciária sobre 
as verbas recebidas pelos anistiados polı́ticos. Assim, em tais 
casos também �ica dispensada a apresentação de recursos. 

p) Aviso prévio indenizado 
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da 

empresa e do empregado, e as destinadas aos terceiros não 
incidem sobre valores pagos a tı́tulo de aviso prévio indenizado, 
haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de 
salários ou o salário-de-contribuição. 

Observação 1: O REsp nº 1.230.957/RS, julgado em sede de 
repetitivo, teve como objeto a contribuição previdenciária 
patronal de�inida no art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 2001. Não 
obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional 
descrita no art. 22, §1º, da mesma lei, diante da relação de 
acessoriedade existente entre ambos. Logo, a dispensa 
autorizada na Nota PGFN/CRJ/Nº 485/2016 alcança o tributo 
principal e o seu acessório. 
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado 
para a contribuição previdenciária do art. 22, II, da Lei nº 
10.522, de 2002 (SAT/RAT),  e para as contribuições de 



 

 

terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo dessas 
contribuições com a que fora julgada no REsp nº 1.230.957/RS 
(folha de salários), o Parecer SEI Nº 15147/2020/ME autorizou 
a dispensa desses tributos. Por consequência, a contribuição 
adicional do art. 57, §6º, da Lei nº 8.213, de 1991, também 
encontra-se dispensada, por seguir o acessório a sorte do 
principal. 

Observação 3: EE� cabı́vel a extensão da ratio decidendi do 
repetitivo para a contribuição do empregador doméstico, de 
maneira que a exação elencada no art. 24, da Lei nº 8.212, de 
1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial, por força 
do Parecer SEI Nº 1626/2021/ME. 

Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a 
contribuição a cargo do empregador,  fato é que o STJ (v.  REsp nº 
1.513.815/PR) projeta esse mesmo entendimento à 
contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei nº 8.212, de 
1991, a qual encontra-se contemplada na dispensa autorizada 
na Nota PGFN/CRJ/Nº 485/2016. A jurisprudência do TST 
compartilha esse mesmo entendimento, excluindo o aviso 
prévio indenizado da incidência da contribuição do empregado 
do art. 28, I, da Lei nº 8.212, de 1991. 

EE� possı́vel a extensão da ratio decidendi desses julgados para 
alcançar a contribuição do empregado doméstico apontada no 
art. 28, II, da Lei nº 8212, de 1991, com esteio no art. 19, §9º, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 

Observação 5: O entendimento �irmado pelo STJ no 
julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, aplicável à contribuição 
do empregador,  do empregado e das destinadas aos terceiros, 
não abrange o re�lexo do aviso prévio indenizado no 13º salário 
(grati�icação natalina), por possuir natureza remuneratória 
(isto é, não tem cunho indenizatório), conforme precedentes da 
própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg no REsp 
1512946/RS; AgRg no REsp nº 1.359.259/SE; AgRg no REsp nº 
1.535.343/CE; e AgRg no REsp nº 1.383.613/PR; REsp 
1531412/PE. 

Precedentes: REsp nº 1.230.957/RS, REsp nº 1.513.815/PR, 
EDcl no AgInt no REsp 1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt 
no REsp 1806871/DF.  Tema nº 759 de repercussão geral. 

Referência: Nota PGFN/CRJ nº 485/2016, Parecer SEI Nº 
15147/2020/ME  e  Parecer SEI Nº 1626/2021/ME. 

Data: 04/02/2021 



 

 

 
 

  
v)	 Licença	 prêmio	 convertida	 em	 pecúnia	 por	

necessidade	 do	 serviço  
 

 
Precedentes: RESP nº 1.596.271/SC; REsp nº 625.326/SP,  AgRg 
no AREsp nº464.314/SC, AgRg no REsp nº 1493240/RS. 
Resumo: constatou-se a existência de jurisprudência pacı́�ica, 
no STJ, em sentido contrário ao defendido pela Fazenda 
Nacional, assentando que o entendimento de que não incide 
contribuição previdenciária sobre licença-prêmio não gozada 
em virtude da necessidade do serviço e que, assim, foi 
convertida em pecúnia. Destaque-se que a dispensa aplica-se 
somente em casos em que há impossibilidade de gozo da 
licença-prêmio, inclusive tendo em vista que questão correlata 
está submetida à apreciação do STF em sede de repercussão 
geral (tema nº 635). 
Referência: Nota PGFN/CRJ nº 953/2016 

* Data da inclusão: 30/09/2016 
  
x)	Contribuição	do	EMPREGADO	-	Terço	constitucional	de	

férias	-	Remuneração	paga	pelo	empregador	nos	primeiros	
dias	de	afastamento	do	trabalhador	por	incapacidade			

 
Precedentes: REsp nº 1.230.957/RS, REsp nº 1.513.815/PR e 
REsp nº 1.570.467/PB 
Resumo: Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo 
do empregado, sobre a remuneração paga pelo empregador nos 
primeiros dias de afastamento do trabalhador por incapacidade, 
haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-
de-contribuição. 

OBSERVA ÇA� O: O STF,  ao negar a existência de repercussão 
geral relativamente ao tema 908 (RE nº 892.238/RS), entendeu 
que a de�inição das parcelas sobre as quais incidirá a 
contribuição do empregado é matéria infraconstitucional. 
Assim, em virtude do que decidiu o STF em conjunto com o que 
restou decidido no RESP nº 1.230.957/RS, dispensa-se de 
contestar e recorrer sobre decisões que assentam que não 
incide contribuição previdenciária do EMPREGADO quanto à 



 

 

remuneração paga pelo empregador durante os primeiros 
quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade. 
Cumpre mencionar que o STJ, a exemplo do RESP nº 
1.513.815/PR e do RESP nº 1.570.467/PB, aplica o 
entendimento �irmado no RESP nº 1.230.957/RS não apenas 
quando se discute contribuição previdenciária a cargo do 
empregador,  mas também quando se trata de contribuição do 
empregado. 

OBSERVA ÇA� O 2: Embora o RESP nº 1.230.957/RS não tenha 
feito distinção entre as contribuições do empregado e do 
empregador,  o repetitivo decorreu de caso em que se discutiam 
contribuições do empregador.  Assim, é possı́vel, sobretudo no 
contexto que decorreu do julgamento do RE nº 892.238/RS 
(tema 908) considerar que a dispensa de contestar e recorrer 
referente à contribuição do empregado não decorre do 
julgamento do repetitivo em si, mas da inviabilidade de, no 
momento, submeter o tema (comumente debatido em causas do 
microssistema dos Juizados Especiais Federais) novamente ao 
STJ, além do próprio STF (vide tema 908). 

OBSERVA ÇA� O 3: Diante do julgamento do tema nº 20 de 
repercussão geral e da possibilidade de julgamento do tema nº 
482 de repercussão geral, pelo STF,  o STJ poderá vir a rever o 
seu entendimento quanto ao assunto. 

Referência: Nota PGFN/CRJ/Nº 115/2017,Nota 
PGFN/CRJ/Nº 520/2017 e Nota PGFN/CRJ/Nº 981/2017 

* Data da inclusão: 02/02/2017 
** Data da inclusão da Observação 2: 28/06/2017 
*** Data da exclusão da dispensa do terço de férias e da 

inclusão da Observação 3: 05/10/2017 
  
y)	 Abono-assiduidade	 convertido	 em	 pecúnia	

	
Precedentes: REsp nº 712.185/RS, AgRg no AREsp nº 

464.314/SC e REsp nº 749.467/RS. 
Resumo: Consoante jurisprudência pacı́�ica do STJ, a 

contribuição previdenciária não incide sobre abono-
assiduidade convertido em pecúnia, dada a natureza 
indenizatória da verba. O STF entende que o debate da matéria 
envolve questão infraconstitucional ou que implica ofensa 
re�lexa à Constituição, sendo inviável a interposição de Recurso 



 

 

Extraordinário. 
 

Referência: Nota PGFN/CRJ/Nº 101/2016 e Nota SEI nº 
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF 

* Data da inclusão: 05/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

́Capıtulo 5 
Teses Tributárias em julgamento 
 
 
 

 

TESE DO SE� CULO E TESES FILHOTES 
 
 

 atenção da comunidade jurı́dica, notadamente daqueles 
que atuam com Direito Tributário, esteve voltada nos 
últimos anos ao desfecho do julgamento do Recurso 
Extraordinário n° 574.706, afetado pela sistemática da 

Repercussão Geral, Tema n° 69, pelo Supremo Tribunal Federal, 
apelidada de Tese do Século.  

 

A 



 

 

RECURSO	EXTRAORDINÁRIO	COM	REPERCUSSÃO	
GERAL.	 EXCLUSÃO	 DO	 ICMS	 NA	 BASE	 DE	
CÁLCULO	 DO	 PIS	 E	 COFINS.	 DEFINIÇÃO	 DE	
FATURAMENTO.	 APURAÇÃO	 ESCRITURAL	 DO	
ICMS	 E	 REGIME	 DE	 NÃO	 CUMULATIVIDADE.	
RECURSO	 PROVIDO.	 1.	 Inviável	 a	 apuração	 do	
ICMS	tomando-se	cada	mercadoria	ou	serviço	e	a	
correspondente	 cadeia,	 adota-se	 o	 sistema	 de	
apuração	contábil.	O	montante	de	ICMS	a	recolher	
é	apurado	mês	a	mês,	considerando-se	o	total	de	
créditos	 decorrentes	 de	 aquisições	 e	 o	 total	 de	
débitos	 gerados	 nas	 saídas	 de	 mercadorias	 ou	
serviços:	análise	contábil	ou	escritural	do	ICMS.	2.	
A	 análise	 jurídica	 do	 princípio	 da	 não	
cumulatividade	aplicado	ao	ICMS	há	de	atentar	ao	
disposto	no	art.	155,	§	2º,	inc.	I,	da	Constituição	da	
República,	 cumprindo-se	 o	 princípio	 da	 não	
cumulatividade	a	cada	operação.	3.	O	regime	da	
não	cumulatividade	impõe	concluir,	conquanto	se	
tenha	 a	 escrituração	 da	 parcela	 ainda	 a	 se	
compensar	 do	 ICMS,	 não	 se	 incluir	 todo	 ele	 na	
de�inição	 de	 faturamento	 aproveitado	 por	 este	
Supremo	Tribunal	Federal.	O	ICMS	não	compõe	a	
base	 de	 cálculo	 para	 incidência	 do	 PIS	 e	 da	
COFINS.	3.	Se	o	art.	3º,	§	2º,	inc.	I,	in	�ine,	da	Lei	n.	
9.718/1998	 excluiu	 da	 base	 de	 cálculo	 daquelas	
contribuições	 sociais	 o	 ICMS	 transferido	
integralmente	 para	 os	 Estados,	 deve	 ser	
enfatizado	 que	 não	 há	 como	 se	 excluir	 a	
transferência	parcial	decorrente	do	regime	de	não	
cumulatividade	 em	 determinado	 momento	 da	



 

 

dinâmica	das	operações.	4.	Recurso	provido	para	
excluir	o	ICMS	da	base	de	cálculo	da	contribuição	
ao	 PIS	 e	 da	 COFINS.(RE	 574706,	 Relator(a):	
CÁRMEN	 LÚCIA,	 Tribunal	 Pleno,	 julgado	 em	
15/03/2017,	 ACóRDÃO	 ELETRÔNICO	
REPERCUSSÃO	GERAL	-	MÉRITO	DJe-223		 DIVULG	
29-09-2017		 PUBLIC	02-10-2017)	

 
 
E não era por menos. A discussão possuı́a impacto bilionários 

nos cofres públicos (A Fazenda informava impacto de R$ 258 
bilhões) e, por outro lado, teria a capacidade de impactar em 
praticamente todos os contribuintes pessoa jurı́dica (desonerar 
os contribuintes em cifra aproximadamente semelhante). 

 
 
Em 15 de março de 2017, a Corte havia apreciado a matéria 

de fundo e de�inido a tese nos seguintes termos: “O ICMS não 
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Co�ins” 

 
Não obstante o resultado, a Fazenda Nacional apresentou 

embargos de declaração que postulava, de forma inusual, a 
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 

 
No julgamento ocorrido em 13 de maio de 2021, a Corte 

apreciou os embargos e decidiu, por maioria, modular os efeitos 
da decisão nos seguintes termos: 

 



 

 

"O	 Tribunal,	 por	 maioria,	 acolheu,	 em	 parte,	 os	
embargos	de	declaração,	para	modular	os	efeitos	
do	 julgado	cuja	produção	haverá	de	se	dar	após	
15.3.2017	-	data	em	que	julgado	o	RE	nº	574.706	e	
�ixada	a	tese	com	repercussão	geral	"O	ICMS	não	
compõe	a	base	de	cálculo	para	�ins	de	incidência	
do	 PIS	 e	 da	 COFINS"	 -,	 ressalvadas	 as	 ações	
judiciais	 e	 administrativas	 protocoladas	 até	 a	
data	 da	 sessão	 em	 que	 proferido	 o	 julgamento,	
vencidos	os	Ministros	Edson	Fachin,	Rosa	Weber	e	
Marco	Aurélio.	Por	maioria,	rejeitou	os	embargos	
quanto	 à	 alegação	 de	 omissão,	 obscuridade	 ou	
contradição	e,	no	ponto	relativo	ao	ICMS	excluído	
da	base	de	cálculo	das	contribuições	PIS-COFINS,	
prevaleceu	 o	 entendimento	 de	 que	 se	 trata	 do	
ICMS	 destacado,	 vencidos	 os	 Ministros	 Nunes	
Marques,	Roberto	Barroso	e	Gilmar	Mendes.	Tudo	
nos	 termos	 do	 voto	 da	 Relatora.	 Presidência	 do	
Ministro	 Luiz	 Fux.	 Plenário,	 13.05.2021	 (Sessão	
realizada	 por	 videoconferência	 -	 Resolução	
672/2020/STF)	

 
 
 
Encerrada a sessão de julgamento, a Corte imaginava ter 

paci�icado a discussão e conferido segurança jurı́dica em torno 
do julgamento de um dos temas mais impactantes dos últimos 
anos. No entanto, as dúvidas dos contribuintes não se 
encerraram com o julgamento e pululam novas teses 
encampadas pelo �isco para questionar o resultado obtido pelos 
contribuintes. Neste artigo procuro enfrentar a questão 
envolvendo a coisa julgada e eventual manejo de ação rescisória 
por parte da Fazenda Nacional a partir da modulação �ixada pelo 
Supremo Tribunal Federal. 



 

 

 
Considerando que a Corte �ixou como marco temporal para 

produção de efeitos a data de 17/03/2017, surge a dúvida: os 
contribuintes que postularam perı́odos anteriores estariam em 
risco? Vou tentar responder de forma didática: 

 
(A)	 AÇÕES	 AJUIZADAS	 ANTERIORMENTE	 A	 DATA 	 DE	

17/03/2017:	
 
Os contribuintes que estão enquadrados neste grupo podem 

se considerar protegidos pela modulação proposta pela Mina. 
Cármem Lúcia. A Corte expressamente ressalvou as ações 
ajuizadas anteriormente envolvendo competências anteriores à 
data da modulação. Portanto, as ações ajuizadas até esta data, 
tenham transitado em julgado ou não, estão amparadas pela 
modulação realizada, não havendo com o que se preocupar.  

 
(B)	AÇÕES	AJUIZADAS	APóS 	A	DATA 	DE	17/03/2017:	
 
Os contribuintes que ajuizaram ações em data posterior à 

17/03/2017 foram impactados pela modulação levada a efeito 
pela Suprema Corte. Aqui é preciso estabelecer nova divisão 
para esclarecimentos e �ins didáticos. 

 
 
 
(B.1)	 AÇÕES	 AJUIZADAS	 APÓS	 17/03/2017	 SEM	

TRÂNSITO	EM	JULGADO	
 
Este grupo de contribuintes foram os mais impactados pela 

decisão, pois seus pleitos passarão a sofrer a modulação 
proposta pelo STF.  Considerando que os casos estavam 
tramitando ou estavam sobrestados nas Cortes Regionais, ao 
retomarem o julgamento acabarão sofrendo a incidência dos 
limites impostos. Signi�ica dizer que o pleito de compensação ou 
restituição sobre competências anteriores à 17/03/2017 foram 
fulminados, enquanto que as competências posteriores 
restaram asseguradas. 

 
 



 

 

(B.2)	 AÇÕES	 AJUIZADAS	 APÓS	 17/03/2017	 COM	
TRÂNSITO	EM	JULGADO	

 
Reside neste grupo de contribuintes o foco do artigo. Ações 

ajuizadas posteriores a 17/03/2017 que tiveram o trânsito em 
julgado certi�icado e que versam sobre competências anteriores 
a 17/03/2017. Estariam estes contribuintes sujeitos à revisão 
do seu julgado pelo manejo de Ação Rescisória pelo Supremo 
Tribunal Federal? 

 
A preocupação não é sem motivo. A Comissão de Valores 

Mobiliário elaborou ofı́cio (Ofı́cio-Circular/CVM/SNC/SEP/ nº 
01, de 2019) que, dentre outros temas, orientava o tratamento 
contábil para as empresas que obtiveram vitória sobre o Tema 
n° 69, STF.  No referido documento, é a�irmado textualmente o 
risco da Fazenda Nacional ajuizar ações rescisórias. 

 
Adianto que minha resposta direta e objetiva é que não cabe 

ação rescisória para estas hipóteses. Explico. 
 
O instituto da coisa julgada é uma conquista civilizatória! Na 

medida em que o Direito visa promover a paz social e paci�icar 
os con�litos, é preciso que toda e qualquer controvérsia tenha 
um ponto �inal! Não é compatı́vel com o postulado da segurança 
jurı́dica a eternização dos con�litos. Ainda que em alguns casos 
a solução oferecida pelo Poder Judiciário não seja a mais 
adequada, ainda que em alguns casos se veri�ique uma decisão 
injusta, é imprescindı́vel se estabelecer um ponto �inal para o 
litı́gio. Portanto, esgotada a última oportunidade de recurso, 
alcança-se a estabilização do litı́gio a partir da formação da coisa 
julgada. Dispõe o Código de Processo Civil: 

 
 
 

Art.	 502.	 Denomina-se	 coisa	 julgada	 material	 a	
autoridade	 que	 torna	 imutável	 e	 indiscutível	 a	
decisão	de	mérito	não	mais	sujeita	a	recurso.	

 
 
 



 

 

Pode-se a�irmar,  portanto, que a coisa julgada é elemento de 
existência do estado democrático de direito.[1]e [2]. A 
importância do instituto de direito processual é reconhecida 
pela Constituição que assegura estabilidade às relações 
jurı́dicas protegendo a coisa julgada inclusive do próprio 
legislador: 

 
 

Art.	5°.	(...)	XXXVI	-	a	lei	não	prejudicará	o	direito	
adquirido,	o	ato	jurídico	perfeito	e	a	coisa	julgada;	

 
 
Desprestigiar o instituto da coisa julgada, signi�ica, em última 

análise, ferir de morte a cláusula constitucional do Estado de 
Direito. Sob a pretensão de “derrubar o mito de que a coisa 
julgada faz do preto, branco e do quadrado, redondo”, implica, 
necessariamente, o desprezo ao estado democrático de direito. 
A destruição da base fundamental do Estado Democrático do 
Direito, vulnerando um de seus elementos de existência que é a 
coisa julgada material, é verdadeiramente a aniquilação do 
regime democrático (palavras de Nelson Nery Jr em parecer 
jurı́dico sobre o tema). 

 
No entanto, há hipóteses de rescisão do julgado. De forma 

acertada, o sistema jurı́dico contempla a possibilidade de 
invalidação de decisão quando presentes as estritas hipóteses 
contempladas no diploma processual. Vale transcrever: 

 

	Art.	 966.	 A	 decisão	 de	 mérito,	 transitada	 em	
julgado,	pode	ser	rescindida	quando:	
	
I	 -	 se	 veri�icar	 que	 foi	 proferida	 por	 força	 de	
prevaricação,	concussão	ou	corrupção	do	juiz;	
	
II	 -	 for	 proferida	por	 juiz	 impedido	 ou	 por	 juízo	
absolutamente	incompetente;	
	



 

 

III	-	resultar	de	dolo	ou	coação	da	parte	vencedora	
em	 detrimento	 da	 parte	 vencida	 ou,	 ainda,	 de	
simulação	 ou	 colusão	 entre	 as	 partes,	 a	 �im	 de	
fraudar	a	lei;	
	
IV	-	ofender	a	coisa	julgada;	
	
V	-	violar	manifestamente	norma	jurídica;	
	
VI	-	for	fundada	em	prova	cuja	falsidade	tenha	sido	
apurada	 em	 processo	 criminal	 ou	 venha	 a	 ser	
demonstrada	na	própria	ação	rescisória;	
	
VII	 -	 obtiver	o	autor,	posteriormente	ao	 trânsito	
em	 julgado,	prova	nova	cuja	existência	 ignorava	
ou	de	que	não	pôde	fazer	uso,	capaz,	por	si	só,	de	
lhe	assegurar	pronunciamento	favorável;	
	
VIII	 -	 for	 fundada	 em	erro	de	 fato	veri�icável	 do	
exame	dos	autos.	

 

§	1º	Há	erro	de	fato	quando	a	decisão	rescindenda	
admitir	 fato	 inexistente	 ou	 quando	 considerar	
inexistente	 fato	 efetivamente	 ocorrido,	 sendo	
indispensável,	em	ambos	os	casos,	que	o	fato	não	
represente	ponto	controvertido	sobre	o	qual	o	juiz	
deveria	ter	se	pronunciado.	
	
§	2º	Nas	hipóteses	previstas	nos	incisos	do	caput	,	
será	rescindível	a	decisão	 transitada	em	 julgado	
que,	embora	não	seja	de	mérito,	impeça:	



 

 

	
I	-	nova	propositura	da	demanda;	ou	
	
II	-	admissibilidade	do	recurso	correspondente.	
	
§	3º	A	ação	rescisória	pode	ter	por	objeto	apenas	1	
(um)	capítulo	da	decisão.	
	
§	4º	Os	atos	de	disposição	de	direitos,	praticados	
pelas	 partes	 ou	 por	 outros	 participantes	 do	
processo	e	homologados	pelo	juízo,	bem	como	os	
atos	 homologatórios	 praticados	 no	 curso	 da	
execução,	estão	sujeitos	à	anulação,	nos	termos	da	
lei.	
	
§	 5º	 Cabe	 ação	 rescisória,	 com	 fundamento	 no	
inciso	 V	 do	 caput	 deste	 artigo,	 contra	 decisão	
baseada	 em	 enunciado	 de	 súmula	 ou	 acórdão	
proferido	em	julgamento	de	casos	repetitivos	que	
não	 tenha	 considerado	 a	 existência	 de	 distinção	
entre	a	questão	discutida	no	processo	e	o	padrão	
decisório	que	lhe	deu	fundamento.													 (Incluído	
pela	Lei	nº	13.256,	de	2016)	(Vigência)	
	
§	 6º	 Quando	 a	 ação	 rescisória	 fundar-se	 na	
hipótese	do	§	5º	deste	artigo,	caberá	ao	autor,	sob	
pena	 de	 inépcia,	 demonstrar,	
fundamentadamente,	 tratar-se	 de	 situação	
particularizada	por	hipótese	fática	distinta	ou	de	
questão	 jurídica	 não	 examinada,	 a	 impor	 outra	
solução	jurídica.		



 

 

 
 
 
A pergunta que se coloca é: o grupo de contribuintes 

impactados pela modulação estão sujeitos à ação rescisória? 
Como disse, não vislumbro cabimento. 

 
Em primeiro lugar,  é preciso observar que o manejo da ação 

rescisória possui prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC): 
 

Art.	 975.	 O	 direito	 à	 rescisão	 se	 extingue	 em	 2	
(dois)	 anos	 contados	 do	 trânsito	 em	 julgado	 da	
última	decisão	proferida	no	processo.	
	
§	 1º	 Prorroga-se	 até	 o	 primeiro	 dia	 útil	
imediatamente	 subsequente	 o	 prazo	 a	 que	 se	
refere	 o	 caput	 ,	 quando	 expirar	 durante	 férias	
forenses,	recesso,	 feriados	ou	em	dia	em	que	não	
houver	expediente	forense.	
	
§	2º	Se	fundada	a	ação	no	inciso	VII	do	art.	966,	o	
termo	inicial	do	prazo	será	a	data	de	descoberta	
da	 prova	nova,	 observado	 o	 prazo	máximo	de	 5	
(cinco)	anos,	 contado	do	 trânsito	 em	 julgado	da	
última	decisão	proferida	no	processo.	
	
§	3º	Nas	hipóteses	de	simulação	ou	de	colusão	das	
partes,	o	prazo	começa	a	contar,	para	o	terceiro	
prejudicado	e	para	o	Ministério	Público,	que	não	
interveio	no	processo,	a	partir	do	momento	em	que	
têm	ciência	da	simulação	ou	da	colusão.	

 
Não obstante o prazo decadencial que con�igura um óbice 

formal, no mérito, a demanda não se a�igura cabı́vel. 



 

 

 
O Supremo Tribunal Federal possui orientação antiga 

consolidada no enunciado da Súmula 343: 
 
 

"Não	 cabe	 ação	 rescisória	 por	 ofensa	 a	 literal	
disposição	de	lei,	quando	a	decisão	rescindenda	se	
tiver	 baseado	 em	 texto	 legal	 de	 interpretação	
controvertida	nos	tribunais”	

 
 
No caso concreto, é inegável reconhecer que a questão 

envolvia controvérsia na jurisprudência. Porém, é preciso 
igualmente estabelecer que a orientação do Supremo Tribunal 
Federal já estava orientada em alinhamento ao Tema n° 69 
desde o inı́cio dos anos 2000. Precedentes isolados sinalizavam 
que a base de cálculo das contribuições não comportavam a 
inclusão de outros tributos. Por todos vale citar os seguintes 
precedentes: Recursos Extraordinários ns. 346.084, 358.273, 
357.950 e 390.840. Merece destaque o julgamento do RE n ° 
240.785 em 2014: 

 
  



 

 

TRIBUTO	–	BASE	DE	INCIDÊNCIA	–	CUMULAÇÃO	
–	IMPROPRIEDADE.	Não	bastasse	a	ordem	natural	
das	 coisas,	 o	 arcabouço	 jurídico	 constitucional	
inviabiliza	 a	 tomada	 de	 valor	 alusivo	 a	 certo	
tributo	como	base	de	incidência	de	outro.	COFINS	
–	BASE	DE	INCIDÊNCIA	–	FATURAMENTO	–	ICMS.	
O	 que	 relativo	 a	 título	 de	 Imposto	 sobre	 a	
Circulação	 de	 Mercadorias	 e	 a	 Prestação	 de	
Serviços	 não	 compõe	 a	 base	 de	 incidência	 da	
Co�ins,	 porque	 estranho	 ao	 conceito	 de	
faturamento.	 (RE	 240785,	 Relator(a):	 MARCO	
AURÉLIO,	 Tribunal	 Pleno,	 julgado	 em	
08/10/2014,	 DJe-246		 DIVULG	 15-12-2014		
PUBLIC	 16-12-2014	 EMENT	 VOL-02762-01		 PP-
00001)	

 
Portanto, não se pode dizer que no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal houvesse controvérsia ou que houvesse 
razoável dúvida sobre a constitucionalidade da inclusão do 
ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Pelo contrário! Havia 
considerável previsibilidade na orientação que efetivamente 
veio a ser con�irmar em 2017. Logo, desconsiderar este 
contexto, pode conduzir a interpretação completamente 
equivocada do relevante papel da ação rescisória. 

 
 
 
Ainda que se admitisse controvérsia (o que já demonstrei que 

não havia), a orientação dos Tribunais é de que mesmo quando 
há mutação jurisprudencial não se revela cabı́vel a ação 
rescisória: 

 



 

 

"A	paci�icação	da	 jurisprudência	desta	Corte	 em	
sentido	 contrário	 e	 posteriormente	 ao	 acórdão	
rescindendo	não	afasta	a	aplicação	do	enunciado	
n.	 343	 da	 Súmula	 do	 STF"	 (RESP	 736650/MT,	
Relator	 Ministro	 ANTONIO	 CARLOS	 FERREIRA,	
CORTE	ESPECIAL,	DJe	1/9/2014).	

 
No voto, o Min. Antonio Carlos Ferreira esclarece que: 
 

2.	 A	 data	 relevante	 para	 se	 aferir	 se	 o	 acórdão	
rescindendo	 é	 passível	 de	 rescisão,	 em	 face	 do	
óbice	da	Súmula	343/STF,	é	a	data	em	que	foi	ele	
prolatado	 e	 não	 a	 respectivo	 do	 trânsito	 em	
julgado,	que	pode	ter	sido	bastante	posterior,	em	
função	 de	 recurso	 julgado	 insusceptível	 de	
conhecimento.	

 
 
 
Para encerrar e espancar de vez o cabimento de eventual 

rescisória sobre o Tema 69, STF,  vale invocar o precedente 
formado no Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema em 
Repercussão Geral n° 136. O Supremo Tribunal Federal 
rea�irmou sua jurisprudência sobre o não cabimento de ação 
rescisória quando o acórdão estiver em harmonia com a 
jurisprudência �irmada pela Corte na época, ainda que ocorra 
mudança posterior do entendimento sobre a matéria. Por 
unanimidade, o colegiado não conheceu da Ação Rescisória n° 
2297 e manteve decisão no Recurso Extraordinário n° 350446, 
em que o Plenário considerou possı́vel a compensação de 
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de insumos favorecidos pela alı́quota zero. No 
julgamento do RE, o STF manteve a decisão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região que reconheceu à Nutriara 
Alimentos Ltda. o direito a abatimento do IPI nessa hipótese. Na 
rescisória, a União visava desconstituir esse acórdão, com o 



 

 

argumento de que, até 2017, a jurispruden̂cia do STF admitia o 
creditamento do IPI, mas esse entendimento fora revertido.  

 O colegiado acompanhou integralmente o voto do relator,  
ministro Edson Fachin, pela aplicabilidade, ao caso, da Súmula 
343 do STF,  que afasta o cabimento da ação rescisória contra 
decisão baseada em texto legal de interpretação controvertida 
nos tribunais e proferidas em harmonia com a jurisprudência do 
STF,  mesmo que ocorra alteração posterior.  Embora 
reconhecendo que houve mudança jurisprudencial sobre a 
possibilidade do creditamento do tributo, o ministro a�irmou 
que o acórdão não pode ser revisto por esse motivo, em 
observância ao princı́pio da segurança jurı́dica e da coisa 
julgada. Esse entendimento, segundo ele, foi assentado no 
julgamento do RE 590809, também a respeito do creditamento 
de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alı́quota zero. 

 
Ao �inal do julgamento, aprovou-se a ̃�ixação da tese no 

julgamento do Tema 136 do STF:  
 

"Não	 cabe	 ação	 rescisória	 quando	 o	 julgado	
estiver	em	harmonia	com	o	entendimento	�irmado	
pelo	 Plenário	 do	 Supremo	 à	 época	 da	
formalização	do	acórdão	rescindendo,	ainda	que	
ocorra	posterior	superação	do	precedente."	

 
 
Assim, seguindo a trilha dos precedentes mencionados, 

a�igura-se totalmente descabida a propositura de ações 
rescisórias sobre casos protegidos pela coisa julgada, ainda que 
envolvendo competências posteriores a 17/03/2017. A�inal, se 
como leciona Luiz Guilherme Marinoni, se nem mesmo é 
admitida a "utilização da ação rescisória nos casos em que exista 
divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob 
pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurı́dicas" 
(Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. 3ª Ed. p. 99), com muito mais razão não há 
como admitir,  como cogita a PGFN, o seu manejo para uma 
suposta adequação aos efeitos da modulação que, à época do 



 

 

trânsito em julgado, não havia sido �ixado o marco temporal que 
veio a ser estabelecido somente em maio de 2021. 

 
 
 

	

A chamada Tese do Século (Tema n° 69, STF) ensejou o 
surgimento de teses que se originaram no raciocı́nio 
estabelecido pela Corte no precedente que exclui o ICMS da base 
de cálculo de PIS e COFINS. Se o ICMS não con�igura receita, 
pensaram os advogados, outros tributos igualmente não deveria 
compor a base de cálculo quando esta rubrica contábil for 
utilizada pelo legislador tributário. Elenquei os casos que 
derivam do tema 69: 

 
TEMA 1048 - RE 1187264 - EXCLUSA� O DO ICMS DA CPRB: 

STF julgou constitucional a inclusão. 
 
TEMA 1135 - RE 1285845 - EXCLUSA� O DO ISSQN DA CPRB: 

STF julgou constitucional a inclusão. 
 
TEMA 118 - RE 592616 - EXCLUSA� O DO ISS DA BASE DE 

CA� LCULO DE PIS E COFINS: Min. Celso de Mello votou pela 
exclusão. 

 
TEMA 1067 - RE 1233096 - EXCLUSA� O DE PIS E COFINS DE 

SUAS PRó PRIAS BASES DE CA� LCULO: Foi reconhecida a 
repercussão geral e ainda não foi colhido nenhum voto. 

 
 
 
 

OUTRAS	TESES	EM	JULGAMENTO	
 
 
 
TEMA:	CONTRIBUIÇÃO	-ADI	4395	-	PAUTA 	22/04/2021 
 
O tema é mais um round da disputa sobre o FUNRURAL entre 

�isco e contribuintes. A Corte irá a ação direta de 



 

 

insconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de 
Frigorı́�icos (Abrafrigo). A entidade questiona a possibilidade de 
o Fisco cobrar das empresas os valores que são devidos pelos 
agropecuaristas, pessoas fıśicas fornecedores de seus 
associados, a ́tıtulo de contribuição previdenciária. O 
julgamento está empatado com cinco votos a favor e cinco votos 
contra. 

 
 
TEMA:	CONTRIBUIÇÃO	SENAR	-	RE	816830 
 
 
O Supremo Tribunal Federal irá decidir sobre a 

constitucionalidade da contribuição incidente sobre a receita 
bruta do produtor rural no percentual de 0,2%. 

 
 
TEMA	CIDE	COST	SHARING	-	RE	928943 
 
A discussão gira em torno da incidência da CIDE sobre as 

remessas decorrente de contratos de compartilhamento custo 
(cost sharing) referente à pesquisa e desenvolvimento. Como a 
CIDE é uma contribuição �inalıś́tico e com arrecadação 
vinculada, o caso ilustre um dos exemplos de instituição de 
contribuição sem um fundo para destinar a arrecadação. 

 
 
TRIBUTAÇÃO 	DOS	ALIMENTOS	-	ADI	5422 
 
 
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido 

de medida cautelar,  em face do art. 3º, §1º, da Lei 7.713/1988, e 
dos arts. 5º e 54 do Decreto 3.000/1999, no que estabelecem a 
incidência do Imposto de Renda sobre as obrigações 
alimentares. 
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