
COMEÇA EM INSTANTES!



Contatos

@edporto.br

Éderson Porto

Éderson Porto

@mauricio.maioli.tax

Maurício Luís Maioli

Tax Talks



Ontem nós falamos sobre...



Conteúdo

1_ Por que a 
ADVOCACIA 
TRIBUTÁRIA está 
tão em alta?

2_ As 
COMPLEXIDADE
S e 
OPORTUNIDADE
S da área

3_ Principais 
ATUALIZAÇÕES na 
prática tributária

4_ Debate com os 
professores



1. Por que a ADVOCACIA TRIBUTÁRIA

está tão em alta?



Área Tributária
Todos os indicadores apontam para oportunidades na
área tributária. Você vai ficar fora dessa?



Advogado Tributário:

O que faz: o advogado lida com tributos recorrentes e entra em diversas outras áreas do 

Direito, as posições mais demandas são de gerente à gerente sênior. Por que está em 

alta: a posição está sempre em alta no Brasil pela alta complexidade do sistema 

tributário. Com a possibilidade da reforma tributária no Congresso, a posição deve 

continuar crescendo. Salário: de 10 a 35 mil reais



#3 Advogado Tributarista

Nenhuma empresa quer correr riscos de prejuízos financeiros.

O advogado tributarista presta assessoria neste sentido e evita

que seus clientes – tanto pessoa física quanto jurídica - sejam

expostos a pagamentos indevidos de impostos e tributos pela

entidade arrecadadora. Por isso, é uma das áreas do Direito em

alta nos próximos anos!



Manicômio Tributário



# Guerra Fiscal
Longe de acabar.

# Reformas Tributárias
Muita insegurança. Regime transição e 
no mínimo 10 anos. Com sistemas 
duplicados.

# Novas Tecnologias
Precisam de pessoas que saibam lidar 
com a matéria



2. As COMPLEXIDADES e 

OPORTUNIDADES da área



### COMPETÊNCIA NEGATIVA: Quem não tem a 
competência para instituir tem a COMPETÊNCIA 
NEGATIVA, ou seja, está proibido de adentrar na 
competência do outro ente.

3 manifestações:
1. Ex: Estado não pode tributar a renda, pois é privativa 
da União (Materialidade).
2. Ex: União não pode tributar a importação sobre base 
diferente de Valor Aduaneiro (Base de Cálculo).
3. Ex: Município de São Paulo não pode Tributar serviço 
prestado por estabelecimento em outro Município.

2.1. Competência Tributária: O Conflito entre tributos



Caso ISSQN:

Súmula Vinculante n° 31: É inconstitucional a incidência do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre 
operações de locação de bens móveis.

# estacionamentos?
# aluguel de ações de empresas?

2.1. Competência Tributária: O Conflito entre tributos



Caso ICMS:

DIFAL e-commerce. Um estado não tem competência para 
tributar outro estado

# marketplace?

2.1. Competência Tributária: O Conflito entre tributos



Garantias do Crédito tributário

Seguro Garantia
Fiança Bancária
E a nova Fiança Fidejussória pode??

2.2. Administração de Passivo Tributário



Tutela Antecipada em Caráter Antecedente – Antiga Cautelar 
de Caução.

Qual é o valor da causa? 

Não cabe condenação em honorários na cautelar de caução 
prévia, decide Primeira Turma (RESp 1.703.125). Princípio da 
causaldiade. 
Isso é bom ou ruim?

2.2. Administração de Passivo Tributário



Grupo Econômico – Sua mera existência não permite o 
redirecionamento da execução Fiscal.
TRF5 0804712-34.2020.4.05.8500

# importante: aplicação da Nova Lei de Liberdade Econômica

# No Marco das Startups tem artigo semelhante, protegendo o 
sócio.

2.3. Administração de Passivo Tributário



3. Principais ATUALIZAÇÕES na

prática tributária



Transação Tributária

https://www.gov.br/pgfn/pt-br

3.1. Fora do Processo











Portaria 33 PGFN – PRDI e oferta antecipada de garantia

Art. 6º. Inscrito o débito em dívida ativa da União, o devedor será 
notificado para:
II - em até 30 (trinta) dias: (Redação dada pelo(a) Portaria PGFN nº 
42, de 25 de maio de 2018)
a) ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal; ou
b) apresentar Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI).

Art. 9: III - quaisquer outros bens ou direitos sujeitos a registro 
público, passíveis de arresto ou penhora, observada a ordem de 
preferência estipulada no art. 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro 
de 1980.

3.1. Fora do Processo



Portaria 33 PGFN - PRDI

Art. 15. O pedido de revisão de dívida inscrita (PRDI) possibilita a 
reanálise, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos 
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos inscritos 
em dívida ativa da União, de natureza tributária ou não tributária.
§ 1º. Admite-se o PRDI:
I - para alegação de pagamento, parcelamento, suspensão de 
exigibilidade por decisão judicial, compensação, retificação da 
declaração, preenchimento da declaração com erro, vício formal 
na constituição do crédito, decadência ou prescrição, quando 
ocorridos em momento anterior à inscrição em dívida ativa da 
União;

3.1. Fora do Processo



- Voto de Qualidade/Minerva; 
Caiu ou vale para casos de compensação?

“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo 
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, 
não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se 
favoravelmente ao contribuinte.”

PORTARIA ME Nº 260, DE 01 DE JULHO DE 2020
Aplica-se exclusivamente em favor do contribuinte, não 
aproveitando ao responsável tributário; 
Aplica-se para auto de infração ou de notificação de lançamento:
Não se aplica para  as demais espécies de processos de 
competência do CARF.

3.2. No Processo Administrativo



Cuidar na Recuperação Judicial 

– Processos tributários vão seguir tramitando.
- Tema Repetitivo n° 987, STJ: Possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede 
de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.

- A Primeira Seção, por unanimidade, determinou a remoção da submissão do recurso 
especial ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema Repetitivo 987, nos 
termos da proposta do Sr. Ministro Relator. (Acórdão publicado em 28/6/2021). O Ministro 
Relator destacou: "Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 
987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão 
jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 
recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")

- Tema Repetitivo n 1.092, STJ: Possibilidade da Fazenda habilitar 
crédito tributário na falência

- Tema

3.3. No Processo Judicial



4. Debate com os professores 



Debate com os professores
Espaço para interação!



SOBRE OS CERTIFICADOS
• Participar on-line e ao vivo dos três encontros!
• Registrar presença com a inserção do nome e e-mail 

no chat.
• Para fazer isso é importante ter feito inscrição no canal 

do Youtube.
• No terceiro dia será confirmada a presença e expedição 

dos certificados.
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