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O ano de 2021 foi marcado por importantes 
decisões em matéria tributária, com grande 
impacto para as atividades e planejamento das 
empresas. Algumas eram aguardadas há muito 
pelos tributaristas e contribuintes, enquanto outras  
surpreenderam o mercado, fazendo as empresas 
correrem para tomar as medidas necessárias aos 
entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores.  

Abaixo, segue uma retrospectiva das principais 
decisões tributárias de 2021: 

- O STF afastou a incidência do IRPJ e da CSLL 
sobre a SELIC recebida em decorrência de repetição 
de indébito tributário sob o entendimento de que 
tem natureza indenizatória de danos emergentes, 
assim não podem incidir os referidos tributos. Isto 
porque, para a materialidade do IRPJ deve haver 
o acréscimo patrimonial efetivo e da CSLL deve 
existir real lucro. Porém, os danos emergentes não 
incrementam o patrimônio e assim não podem ser 
tributados;

Esta Newsletter possui finalidade exclusivamente 
informativa, não consistindo em orientação 
legal específica ou recomendação de qualquer 
natureza. Para casos concretos, uma assessoria 
jurídica especializada deve ser consultada. As 
normas legais e jurisprudência podem sofrer 
alterações a qualquer momento. As opiniões dos 
entrevistados não refletem necessariamente a 
posição da MDM Advogados.

Dezembro | 2021

Sócio Responsável

Colaboradores

Valéria Jacobovicz
Lorena Pazianello Dagios

Luize Mazeto
Michele G. Fabre

Contato

contato@mdmadvogados.com.br

www.mdmadvogados.com.br

+55 41 3015-0122

Guilherme Moro Domingos

Fiscalização e penalização para a LGPD estão em vigor
Principais entendimentos do 
STJ sobre o ICMS Voltar ao início

Artigos Notícias

Retrospectiva destaca 
entendimentos fiscais mais 
importantes dos Tribunais 

Superiores

Ações de despejo e o impacto 
da pandemia

STJ admite fiador na execução de Ação Renovatória

Fator Acidentário de Prevenção é declarado constitucionalRetrospectiva das 
principais decisões 
tributárias de 2021

Destaque:

Destaque

http://mdmadvogados.com.br/team/valeria-jacobovicz/
http://mdmadvogados.com.br/team/valeria-jacobovicz/
http://mdmadvogados.com.br/team/luize-mazeto-2/
http://mdmadvogados.com.br/team/michele-giamberardino-fabre/
mailto:contato%40mdmadvogados.com.br?subject=
http://www.mdmadvogados.com.br
http://mdmadvogados.com.br/team/guilherme-domingos-moro/


- O STF pôs fim à longa discussão relativa à 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 
COFINS, estabelecendo que o valor que deve ser 
excluído da base de cálculo é o ICMS destacado 
nas Notas Fiscais, bem como determinou que 
os contribuintes que não tinham discussão em 
15/03/2017 só poderiam recuperar os valores 
indevidamente pagos no passado até a citada data;

- O STF também julgou os recursos 
extraordinários que tratavam da exclusão do ISS e 
ICMS na base de cálculo da CPRB, chamadas “teses 
filhotes’’ da discussão supra tratada. Em que pese 
o raciocínio ser similar, elas não tiveram o mesmo 
desfecho. O STF, por maioria, sob o entendimento 
de que a CPRB teria natureza de benefício fiscal e 
de que permitir o abatimento do ICMS e do ISS seria 
ampliar o benefício, manteve os referidos impostos 
na base de cálculo da CPRB;

- O STF também afirmou que é inconstitucional 
a vedação à apropriação dos créditos de PIS e 
da COFINS nas aquisições de insumos recicláveis 
(desperdícios, resíduos e aparas), uma vez que a 
vedação da lei infringe o princípio da igualdade 
tributária e é incompatível com a proteção ao meio 
ambiente albergada pela Constituição Federal;

- Além disso, o STF entendeu que, nas operações 
de energia elétrica e serviços de telecomunicações, 
não podem ser aplicadas alíquotas em patamar 
superior ao das operações em geral;

- O STF reafirmou, em sede de repercussão geral, 
que os Estados e o Distrito Federal não podem exigir 

ITCMD sobre as doações e heranças no exterior por 
não possuírem competência legislativa enquanto 
não for editada lei complementar. Os efeitos da 
decisão foram modulados;

- Em sede de repercussão geral, o STF 
estabeleceu que é o ISS que incide sobre contratos 
de licenciamento ou de cessão de programas de 
computador (software) desenvolvidos de forma 
personalizada para clientes, tendo sido modulados 
os efeitos da decisão;

- STF considerou constitucional a cobrança pelo 
Estado de destino da mercadoria do diferencial de 
alíquotas de ICMS – DIFAL - de empresa optante pelo 
Simples Nacional. Isto porque, independentemente 
dessas empresas não poderem se creditar, a LC 
123/06 expressamente autoriza a cobrança do DIFAL;

- O STJ, recentemente, firmou um posicionamento 
importante: não é possível ser redirecionada 
execução fiscal quando fundada na dissolução 
irregular da sociedade, ou na sua presunção, contra 
o sócio ou terceiro não sócio que, mesmo que 
exercesse gerência ao tempo do fato gerador, não 
incorreu em prática de ato com excesso de poderes 
ao contrato social ou ao estatuto e que tenha 
regularmente se retirado da sociedade, não dando 

causa posteriormente à dissolução irregular;
- O STJ considerou ilegal a inclusão dos 

montantes relativos ao uso da estrutura de terceiros 
– interconexão e roaming – na base de cálculo do 
PIS e da COFINS do regime cumulativo, posto que 
não fazem parte do faturamento das empresas de 
telecomunicações, já que são repassados a outras 
operadoras do sistema, de acordo com o Tema STF 
69, conforme a política regulatória nacional das 
telecomunicações;

- A Primeira Seção do STJ, no início de dezembro, 
sedimentou o posicionamento, por maioria, de que 
há o direito ao crédito de IPI na compra de insumos 
tributados que são aplicados na industrialização de 
não tributados posteriormente à vigência do art. 11, 
Lei nº 9.779/99;

- A Segunda Turma do STJ entendeu que 
não incide ITCMD sobre os valores recebidos em 
decorrência da morte de segurado contratante de 
plano VGBL, porque o referido montante não integra 
a herança, ele tem natureza jurídica de seguro. 
Desse modo, a exigência do ITCMD pelos Estados é 
indevida.

- STJ consolidou entendimento de que a multa 
de mora no regime de drawback suspensão é 
aplicada sobre tributos devidos a partir do 31° dia 
do inadimplemento do compromisso de exportar, 
posto que é quando o contribuinte se encontra em 
mora.

Michele Giamberardino Fabre
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O impacto da pandemia de Covid-19
nas ações de despejo

A Lei do Inquilinato, desde sua vigência, representa 
um grande avanço nas relações locatícias, uma vez que 
rege os contratos de aluguel firmados entre as partes, bem 
como embasa e fundamenta as ações de despejo, ações 
de consignação em pagamento de aluguel e acessórios, 
ações revisionais de aluguel e ações renovatórias de 
locações – muitas vezes necessárias para a resolução de 
impasses e conflitos no âmbito de locação. 

Com a pandemia de Covid-19, que veio a impactar 
drasticamente as locações – seja residencial ou comercial 
-, houveram mudanças significativas na Lei do Inquilinato, 
por meio da Lei nº 14.010/2020 (Lei da Pandemia), na qual 

se estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório 
das Relações Jurídicas de Direito Privado. Não obstante, o 
maior impacto trazido pela Lei da Pandemia, em relação às 
locações, é representado pelas Ações de Despejo. 

Nessas ações, existe a possibilidade do locador 
requerer liminarmente uma ordem para desocupação 
do imóvel pelo locatário em quinze dias, em casos de 
descumprimento de mútuo acordo de desocupação, 
término do prazo de locação por temporada, necessidade 
de se produzir reparações urgentes no imóvel e falta de 
pagamento do aluguel, desde que a locação não seja 
assegurada por nenhum tipo de garantia (fiador, caução, 
seguro fiança).

Diante do aumento significativo do número de 
despejos ocorridos no Brasil em decorrência da Pandemia, 
a Lei 14.010/2020 suspendeu, de forma temporária, as 
liminares para o despejo dos inquilinos, tendo a norma 

vigorado de junho a outubro de 2020. 
Mesmo com a melhora na pandemia de Covid-19 no 

país, recentemente entrou em vigor a Lei nº 14.216/2021, 
que restabelece a suspensão da concessão da medida 
liminar de desocupação do imóvel em quinze dias, bem 
como suspende, também, o cumprimento de medida 
judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em 
desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel 
urbano privado ou público até 31/12/2021. 

Previu o legislador, entretanto, que o locatário 
deverá demonstrar a ocorrência de alteração da situação 
econômico-financeira decorrente de medida de 
enfrentamento da pandemia, que tenha resultado em 
incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais 
encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Não há dúvidas que a medida possui a intenção 
de proteger o inquilino durante o período de 
instabilidade financeira, mas, ao mesmo tempo, traz 
drásticas mudanças à Lei do Inquilinato, podendo gerar 
desequilíbrio nos contratos de locação, uma vez que 
também retira dos locadores o direito de obterem a 
contraprestação do contrato celebrado.

Valéria Jacobovicz
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou, 
recentemente, a “Jurisprudência em Teses” n° 177, na qual 
foram resumidos alguns dos principais entendimentos 
do STJ sobre o ICMS, em sua terceira edição, mediante 
exaustiva pesquisa na base da jurisprudência da Corte. 

Na referida edição, foram destacados os seguintes 
posicionamentos do STJ:

- Não é possível a compensação de débito de ICMS 
com crédito de precatório cuja titularidade seja de pessoa 
jurídica distinta da que compõe a relação jurídico-tributária;

- É devida a restituição da diferença do ICMS pago 
a maior no regime de substituição tributária para frente 
quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 
presumida - Tema STF nº 201;

- O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida 
pelas empresas de telefonia, que promovem processo 
industrial por equiparação, pode ser creditado para 
abatimento do imposto devido quando da prestação de 
serviço - Tema STJ nº 541;

- Não incide ICMS sobre as operações financeiras 
realizadas no Mercado de Curto Prazo da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pois trata-se de 
cessões de direitos entre consumidores, e não de contratos 
de compra e venda de energia elétrica;

- Não incide ICMS sobre as operações de transferência 
de excedentes de redução de meta de consumo de 
energia elétrica, regulamentadas pela Resolução n. 13/01 
da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica;

- O ICMS não incide no serviço dos provedores de 
acesso à Internet - Súmula nº 334;

- Incide ICMS nas operações de produção de 
embalagens sob encomenda destinadas à integração 
ou utilização direta em processo subsequente de 
industrialização ou de posterior circulação de mercadoria;

- Na apuração do ICMS/ST para medicamentos 
destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas, 
não se aplicam os valores constantes da tabela de Preços 
Máximos ao Consumidor publicada pela ABCFARMA;

- O produto semi-elaborado, para fins de incidência 
de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os três 
requisitos do art. 1º da Lei Complementar nº 65/91 - Súmula 
nº 433;

- O exportador adquire o direito de transferência de 
crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto, 
e não ao estocar a matéria-prima - Súmula nº 129;

- É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da 
mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal - Súmula 
nº 431.

A “Jurisprudência em Teses” tem como objetivo trazer 
ao conhecimento da população o posicionamento do 
STJ, devendo ser analisada a aplicação, caso a caso, dos 
entendimentos acima a situações concretas, levando em 
consideração as especificidades das operações.

Lorena Pazianello Dagios

Artigo
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Notícias

O FAP é constitucional LGPD: processos de fiscalização 
e sanção pela ANDPSTF declarou constitucional o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP)

É possível incluir o fiador na 
execução de Renovatória 
STJ: fiador não participante da ação de 
conhecimento da Renovatória pode 
integrar fase de execução

ANPD aprova regulamento que 
possibilita o início dos processos de 
fiscalização e aplicação de multasO STF julgou a ADI 4.397 e o RE 677.725, nos quais 

se discutia a constitucionalidade de decreto fixar os 
critérios do Fator Acidentário de Prevenção, que é 
um índice de redução ou majoração das alíquotas do 
SAT/RAT.

O Tribunal entendeu que o FAP, previsto no art. 
10, Lei n.º 10.666/03, regulamentado pelo Decreto 
n.º 3.048/99, não viola o princípio da legalidade 
tributária, reiterando seu posicionamento anterior de 
que a delegação, feita ao Poder Executivo, atende aos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em que pese a constitucionalidade, as empresas 
devem ficar atentas se a metodologia de fixação do FAP 
pela Previdência Social está sendo adequadamente 
aplicada, posto que há casos de equívocos na fixação 
dos índices do FAP, sendo passível de impugnação 
administrativa.

Michele Giamberardino Fabre

Em recente decisão, o STJ entendeu que se admite 
a inclusão do fiador no polo passivo do cumprimento 
de sentença da Ação Renovatória, caso o locatário 
não solva integralmente as obrigações pecuniárias 
oriundas do contrato, ainda que o fiador não tenha 
participado da fase de conhecimento da ação. 

Segundo o STJ, mesmo que o CPC estabeleça a 
inviabilidade da inclusão do fiador na fase de execução, 
quando ele não participou da fase de conhecimento 
da ação, em se tratando de renovação de locação, por 
estabelecer a Lei do Inquilinato a obrigatoriedade de 
juntar na ação de conhecimento declaração de que o 
fiador aceita os encargos da fiança, decidiu-se que este 
documento supre a necessidade de participação do 
fiador na ação de conhecimento. 

Valéria Jacobovicz

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) aprovou a Resolução CD/ANPD nº 1/2021, 
que estabelece o regulamento dos processos 
de fiscalização e administrativo sancionador por 
tal órgão, no âmbito da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Tais processos envolvem atividades 
de monitoramento, orientação, prevenção e 
repressão, que já estão em vigor e possibilitam a 
imposição de penalidades pelo órgão.

O novo regulamento também fixa deveres, 
a saber: fornecimento de toda documentação 
e informação solicitada pela ANPD, submissão 
a auditorias, bem como manutenção de dados, 
documentos e informações pelos prazos 
estabelecidos em legislação específica, razão 
pela qual é extremamente importante registrar as 
políticas e atos tomados pela empresa cumprir a 
LGPD. 

Luize Mazeto
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