
COMEÇAREMOS EM INSTANTES...



3ª AULA
DICAS 
MATADORAS 
PARA INICIAR A 
ADVOCACIA

✓Comece pelas teses que a 
Fazenda não oferece mais 
resistência

✓Quais as teses já 
consolidadas nas Cortes 
Superiores

✓Quais as próximas teses?



Não se esqueça! Para obtenção de 
certificado...

✓Assinar o canal

✓Habilitar a conta do Google para poder inserir comentário

✓Inserir comentário com nome e e-mail 

✓Faça perguntas e questionamentos pelo chat

✓No whatsapp teremos discussões e materiais extras não abondone
antes do término do curso!



SORTEIO



COMECE PELAS TESES QUE A 
FAZENDA NÃO OFERECE MAIS 
RESISTÊNCIA



BLOG



SITE PGFN:

• https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-
normas/temas-com-dispensa-de-contestar-e-recorrer/temas-com-
dispensa-de-contestar-e-recorrer

• LISTA GERAL

• Portaria PGFN nº 502, de 12 de maio de 2016

• LISTA JEF

• Portaria PGFN nº 985, de 18 de outubro de 2016

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/temas-com-dispensa-de-contestar-e-recorrer/portaria-pgfn-502-texto-consolidado-ate-portaria-19581-alterada-2020.pdf
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/temas-com-dispensa-de-contestar-e-recorrer/portaria-pgfn-502-texto-consolidado-ate-portaria-19581-alterada-2020.pdf
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/temas-com-dispensa-de-contestar-e-recorrer/portaria-pgfn-502-texto-consolidado-ate-portaria-19581-alterada-2020.pdf
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/portaria-no-985-atualizado-em-20-12-2018.pdf


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
• Gratificação 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 gratificação natalina, sob a égide da Lei 8.212/91, ou seja, antes da edição 
da Lei nº 8.620/93.

• a.1) 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 título 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 reflexo do aviso prévio indenizado no 
13º salário (gratificação 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

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/parecer-sei-15147-2020.pdf


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
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).



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
• Auxílio-creche

•
REsp 1.146.772/DF (tema nº 338 de recursos repetitivos)
Resumo: Não incidência da contribuição previdenciária sobre os 
valores recebidos a título de auxílio-creche. Sobre o tema, vide 
Súmula 310/STJ.
Vide Ato Declaratório n.º 11/2008, revogado pelo AD 13/2011.



SERVIDOR PÚBLICO JUROS DE MORA

• 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.



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 fiscal 
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, 
incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999).
OBSERVAÇÃO: 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 fins de custeio de aposentadoria especial, a que estavam 
obrigadas as empresas tomadoras de serviços de cooperado filiado à cooperativa de 
trabalho, igualmente incidente sobre o valor bruto da nota fiscal 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

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/NOTA%20CRJ%20604%20-15.pdf


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 
alíquotas progressivas no tocante à contribuição de seguridade 
social, salvo expressa autorização constitucional.



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 pacífica, 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

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/NOTA%20CRJ%20953%202016.pdf


Não incidência de contribuição previdenciária 
sobre os valores repassados aos médicos 
credenciados pelas operadoras de plano de 
saúde.•

Resumo: O STJ firmou o entendimento de que não cabe às operadoras de plano de saúde o 
recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos 
médicos e odontólogos que prestam serviços a seus clientes.
Observação: O entendimento de que não cabe às operadoras de plano de saúde o 
recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos 
médicos e odontólogos que prestem serviços a seus clientes não se aplica aos casos que 
envolvem cooperativa médica, na medida em que a
jurisprudência do STJ cristalizou-se no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre 
os valores mensais pagos aos médicos cooperados.
Precedentes: AgInt no REsp 1.574.080/RS, AgInt no AREsp 1.149.455/SP, AgRg no REsp
1333585/RJ, AgRg no REsp 1286775/RJ; AgRg no AREsp 674.427/A; e AgRg no AREsp
688.081/MG.
Referência: Nota SEI nº 68/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF , Parecer SEI Nº 
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
* Data da inclusão: 25/10/2018

https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/nota-sei-68-2018.pdf
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/parecer-152-2018.pdf


Inconstitucionalidade da contribuição 
previdenciária, a cargo do empregador, sobre o 
salário-maternidade.

• Resumo: O STF, julgando o tema 72 de repercussão geral, firmou a 
tese de que “É inconstitucional a incidência de contribuição 
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-
maternidade”.



TESES CONSOLIDADAS NAS 
CORTES SUPERIORES



TESE DE SÉCULO

• TEMA 69, STF:

• “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e 
da Cofins”

RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado 
em 15/03/2017, PUBLIC 02-10-2017



TESES 
FILHOTES



TRIBUTAÇÃO DO SOFTWARE

• A Corte levou tanto tempo para julgar a ADI 1945 que a tecnologia que 
estava no bojo do julgamento já é obsoleta. Felizmente, o STF incluiu no 
julgamento a ADI 5659 que já abordava o "streaming" encerrando o 
período de dúvidas e incertezas. Em resumo, na visão do Supremo 
Tribunal Federal, a tributação do software compete aos Municípios por 
meio do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). 

• No intuito de pacificar a sociedade, evitando que Municípios viessem a 
tributar retroativamente, assim como para não fomentar uma corrida de 
ações de repetição, a Corte modulou os efeitos da decisão.



Tema 379: Imposto a incidir em operações 
mistas realizadas por farmácias de 
manipulação - RE 605552

• Tese fixada: “No tocante às farmácias de manipulação, incide o 
ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de 
medicamentos encomendados para posterior entrega aos 
fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre 
os medicamentos de prateleira por elas produzidos, ofertados ao 
público consumidor”.

•



Tema 1099: Incidência de Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o 
deslocamento de mercadorias de um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte 
localizados em estados distintos - ARE 1255885

• Tese fixada: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um 
estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em 
estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade 
ou a realização de ato de mercancia”.



QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS 
TESES?



TEMA: CONTRIBUIÇÃO -ADI 4395 - PAUTA 
22/04/2021
• O tema é mais um round da disputa sobre o FUNRURAL entre fisco 

e contribuintes. A Corte irá a ação direta de insconstitucionalidade
proposta pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). A 
entidade questiona a possibilidade de o Fisco cobrar das empresas 
os valores que são devidos pelos agropecuaristas, pessoas físicas 
fornecedores de seus associados, a título de contribuição 
previdenciária. O julgamento está empatado com cinco votos a 
favor e cinco votos contra.



TEMA: CONTRIBUIÇÃO SENAR - RE 816830 
- PAUTA 12/05/2021

• 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 -
PAUTA 24/06/2021

• 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 finalístico 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

• Tema 1. 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. 

•


