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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL
Inicia-se o ano de 2018, com perspectivas de 

julgamentos e mudanças relevantes no sistema 

tributário brasileiro, a par do eventual avanço nas 

propostas de reforma tributária referidas em nosso 

último texto de 2017.

Suspensão do Convênio ICMS n.º 52/2017
A propósito, o ano de 2017 encerrou-se com 

decisão da Min. Cármen Lúcia, na ação direta de 

inconstitucionalidade n.º 5.866-DF, suspenden-

do grande parte das cláusulas do Convênio ICMS  

n.º 52/2017, que, conforme comentamos em nossa 

coluna anterior, regulou por inteiro o funcionamen-

to da cobrança do ICMS por substituição tributária 

em operações interestaduais, inclusive do chamado 

diferencial de alíquota nas operações e prestações 

destinadas ao consumidor final, localizado em outra 

Unidade da Federação.

Entre as novas regras que tiveram a sua aplica-

ção suspensa, destaque especial para as cláusulas 

do Convênio ICMS n.º 52 relativas à definição da 

base de cálculo do ICMS na substituição tributária 

interestadual, as quais vinham sendo fortemen-

te criticadas sob o entendimento de que estariam 

criando uma “base de cálculo dupla” do ICMS em 

operações desse tipo.

O Supremo Tribunal não suspendeu, curiosamen-

te, a cláusula trigésima quinta do Convênio ICMS 

n.º 52/2017, a qual revogara os Convênios ICMS 

n.ºs 81/93 e 92/2015, que anteriormente regulavam, 

em caráter geral, o regime de substituição tributária 

do ICMS em operações interestaduais.

Resta saber qual será o efeito dessa situação esd-

rúxula: será que os Convênios e Protocolos de subs-

tituição tributária interestaduais perderam o seu 

fundamento de validade e não são mais aplicáveis?  

Será que simplesmente não há mais a obrigação de 

os acordos de substituição tributária observarem 

um padrão ditado por aqueles Convênios Gerais?

É recomendável permanecer atento para eventu-

ais questões que, na prática, essa situação teórica 

poderá levantar no dia a dia de contribuintes que 

venham a ser exigidos a pagar o ICMS-ST em suas 

operações ou prestações interestaduais.

Programa de Regularização Tributária Rural
Em 10 de janeiro de 2018, publicou-se a Lei 

Federal n.º 13.606, instituindo o Programa de 

Regularização Tributária Rural (PRR), alcançando 

débitos vencidos até 30/08/2017, originados da 

chamada contribuição ao FUNRURAL, devida pelo 

empregador rural, pessoa física e jurídica, sobre 

a receita bruta obtida com a comercialização da 

sua produção, cuja constitucionalidade foi durante 

anos discutida perante o Supremo Tribunal Federal, 

até que esse tribunal chegou ao entendimento, no 

Recurso Extraordinário n.º 718.874-RS, pela vali-

dade da cobrança.

A adesão ao PRR deverá ocorrer até 28 de feverei-

ro, autorizando o sujeito passivo a fruir os seguintes 

benefícios:

• liquidar a sua dívida mediante o pagamento 

de, no mínimo, 2,5% do seu valor consolidada, 

sem reduções, mas em até duas parcelas iguais, 

mensais e sucessivas; e

• pagamento do restante da dívida consolidada, 

por meio de parcelamento em até cento e se-

tenta e seis prestações mensais e sucessivas, 

vencíveis a partir do mês seguinte ao vencimen-

to da segunda parcela referida no item anterior, 

equivalentes a 0,8%  da média mensal da re-

ceita bruta proveniente da comercialização de 

sua produção rural do ano civil imediatamente 

anterior ao do vencimento da parcela, com re-

dução de 100% dos juros de mora.

No caso de adquirente de produção rural ou a coo-

perativa que aderir ao PRR, os seus débitos poderão 

ser liquidados mediante o pagamento:

• de, no mínimo, 2,5% da dívida consolidada, sem 

as reduções e em até duas parcelas iguais, men-

sais e sucessivas; e

• do restante da dívida consolidada, por meio 

de parcelamento em até cento e setenta e seis 
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prestações mensais e sucessivas, vencíveis a partir do mês 

seguinte ao vencimento da segunda parcela referida no item 

anterior, equivalentes a 0,3% da média mensal da receita bru-

ta proveniente da comercialização do ano civil imediatamente 

anterior ao do vencimento da parcela, com redução de 100% 

dos juros de mora.

Além disso, a Lei n.º 13.606/2017m, reduziu a 1,2% a alí-

quota da contribuição incidente sobre a receita bruta de co-

mercialização de produção pelo contribuinte empregador rural 

pessoa física, permitindo tanto a ele quanto também ao contri-

buinte pessoa jurídica optar pelo pagamento da contribuição 

previdenciária sobre folha de salários, ao invés da contribui-

ção sobre receita bruta.

Indisponibilidade de bens relacionados a dívidas do Cadin
Na mesma Lei n.º 13.606/2017, a propósito de alterar a Lei 

n.º 10.522/2002, que trata do chamado cadastro Informativo de 

créditos não quitados do setor público federal (Cadin), inseriu-se 

a possibilidade de o Governo Federal, por meio da sua Procurado-

ria da Fazenda Nacional, tornar indisponíveis bens e direitos do 

devedor sem qualquer tipo de medida judicial e antes mesmo de 

ajuizar a respectiva execução fiscal.

De acordo com a nova regra, a Procuradoria poderá notificar o 

devedor para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de, não o fazendo: (a) ter a sua inscrição em dívida ati-

va inscrita no Cadin e, por esse motivo, informada aos órgãos que 

operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e 

aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e (b) averbar, 

inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos ór-

gãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, 

tornando-os indisponíveis.

A validade da norma é totalmente discutível, uma vez que 

aparenta violar a garantia constitucional da inafastabilidade do 

Poder Judiciário, o direito de propriedade e a garantia do devido 

processo legal, segundo a qual “ninguém será privado da liberda-

de ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Fala-se também em possível afronta ao artigo 185-A, do Códi-

go Tributário Nacional (CTN), ali inserido pela Lei Complementar 

n.º 118/2005, que prevê a hipótese de decisão judicial determi-

nando a indisponibilidade de bens do devedor, nas hipóteses em 
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que este, citado da existência de execução fiscal, deixa de apre-

sentar bens em garantia e não tem bens penhoráveis encontrados 

pelo Poder Judiciário.

O argumento não nos parece subsistente o bastante – e já vem 

sendo contestado pela própria Procuradoria da Fazenda Nacio-

nal –, uma vez que, nesse particular, é questionável se o CTN tem 

o efetivo caráter de lei complementar e, em razão do princípio da 

hierarquia legislativa, não poderia ser posteriormente modifica-

do pela lei ordinária n.º 13.606/2017.

Tendo em vista a relevância da matéria, a nova lei já foi ques-

tionada perante o Supremo Tribunal Federal, por meio das ações 

diretas de inconstitucionalidade n.ºs 5.881-DF e 5.886-DF, ambas 

distribuída à relatoria do Ministro Marco Aurélio, devendo ter al-

guma decisão a respeito ao longo deste ano.

Temas de repercussão geral recentes no STF e no STJ
No final do ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou pre-

cedente de repercussão geral (tema n.º 259) – ou seja, aplicável 

a todos os demais tribunais judiciais brasileiros – no qual definiu 

que são imunes a impostos, em razão da imunidade constitucional 

aplicável aos livros, os componentes eletrônicos destinados, exclu-

sivamente, a integrar unidades didáticas produzidas e comerciali-

zadas em fascículos.

Tal situação é bastante comum no ensino a distância envolven-

do atividades técnicas, para as quais faz sentido que a publicação 

se faça acompanhar por outros tipos de materiais que são usados 

pelos consumidores para experimentação e aprendizagem.

De outro lado, o STF admitiu para julgamento, com repercussão 

geral (tema n.º 962), processo em que se discute se incidem ou 

não IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte no 

caso de recuperação de indébitos tributários.

Admitiu também (tema n.º 948) julgar a discussão relativa à con-

tribuição sindical rural prevista no Decreto-Lei n.º 1.661/71, cuja 

constitucionalidade é questionada sob o argumento de que confi-

guraria bitributação, face à sua incidência sobre o valor do imóvel 

rural, o que é base de cálculo do imposto territorial rural (ITR).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, finalmente, foi recen-

temente admitido para julgamento em caráter repetitivo, a ques-

tão relativa à possibilidade ou não de exclusão das tarifas de uso 

do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), da base 

de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica.     n


