
TESES TRIBUTÁRIAS E ADUANEIRAS PARA 
MINIMIZAR OS EFEITOS DO COVID-19 



As discussões jurídicas no âmbito do direito tributário e aduaneiro listadas a seguir 
visam apresentar aos nossos clientes alternativas para economia e geração de 
fluxo de caixa, através de prorrogação do pagamento de tributos, prorrogação do 
pagamento de parcelamentos e recuperação de pagamentos tributários realizados 
indevidamente:  

Prorrogação do Pagamento de Tributos

Prorrogação de Parcelamentos 

Entreposto Aduaneiro e a Suspensão de Tributos 

Recuperação de Tributos Pagos Indevidamente 

(clique aqui)

(clique aqui)

(clique aqui)

(clique aqui)



Prorrogação do Pagamento de Tributos Federais

A Portaria nº 12/2012 do Ministério da Fazenda prevê a prorrogação da data de 
vencimento dos tributos federais e obrigações acessórias para o último dia útil do 
3º mês subsequente na hipótese de reconhecimento do estado de calamidade 
pública. 

Desta forma, em razão do estado de calamidade pública provocado pela pandemia 
mundial do coronavírus, e com fundamento na Portaria MF nº 12/2012, é possível 
impetrar com Mandado de Segurança pleiteando a prorrogação do pagamento, 
com o objetivo de evitar a imposição de multas.  

 



Prorrogação do Pagamento de Tributos Estaduais e Municipais

Assim como nos tributos federais, também é possível pleitear no âmbito judicial a 
prorrogação da data de vencimento dos tributos estaduais e municipais, requeren-
do a aplicação por analogia da Portaria MF nº 12/2012 ante o reconhecimento do 
estado de calamidade pública. 

O objetivo, neste caso, é gerar fluxo de caixa para a empresa, evitando eventual 
aplicação de multas. 
 



Prorrogação de Tributos Aduaneiros

Há jurisprudência favorável reconhecendo o direito de empresa importadora à sus-
pensão dos tributos aduaneiros: Imposto de Importação – II, IPI-Importação, Pis-Im-
portação e Cofins-Importação, Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM e a Taxa de Utilização do Siscomex – TUS.

Com fundamento na Portaria MF nº 12/2012 do Ministério da Fazenda, os tributos 
federais incidentes sobre as importações ficam com a exigibilidade suspensa tem-
porariamente e poderão ser pagos posteriormente, de forma parcelada, sem a in-
cidência de qualquer penalidade ou acréscimo legal.

 



Prorrogação de Parcelamentos 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em 18/03/2020 a Portaria 
7.820/20 dispondo acerca de condições extraordinárias de transação a fim de fa-
cilitar o pagamento dos tributos federais e, com isso, amenizar os impactos do 
coronavírus na arrecadação.

Além disso, objetivando a prorrogação do pagamento, também existe a possibili-
dade de impetrar Mandado de Segurança fundamentando-se, principalmente, nos 
princípios da preservação da empresa e capacidade contributiva. 
 
 



Principais Discussões (clique nos tópicos para ir ao assunto):

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins e teses relacionadas

PIS/Cofins Insumos 

Inconstitucionalidade do “Sistema S”

Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL

Créditos Presumidos de ICMS/Subvenções 

Inconstitucionalidade da Majoração da Taxa Siscomex

Recuperação de Tributos Pagos Indevidamente



Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e Cofins

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na 
base de cálculo do PIS e da COFINS. 

No STF, o processo aguarda julgamento dos Embargos de Declaração opostos 
pela União, objetivando a modulação dos efeitos da decisão.

Cabe ao Judiciário analisar as consequências práticas da tese em relação a parcela 
do ICMS que será excluida da base de cálculo das contribuições.

 



Teses Relacionadas

O julgamento da tese que envolve o ICMS pode afetar as seguintes discussões:

Exclusão do PIS/COFINS das próprias bases de cálculo 
(RE nº 1.233.086/RS)

Exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS 
(REsp nº 1.428.247/RS)

Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS



PIS/Cofins Insumos

O STJ, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, 
estabeleceu conceito próprio de insumos para efeitos de PIS e COFINS, pautando a 
análise de acordo com critérios de essencialidade e relevância.

Assim, muitas despesas com bens e serviços utilizados como insumos, que antes não 
eram passíveis de creditamento por disciplina ilegal do Fisco, começaram a gerar 
créditos passíveis de aproveitamento, inclusive de forma extemporânea.

Em paralelo, o STF irá julgar, sob o rito de Repercussão Geral, a amplitude do princípio 
da não cumulatividade para o PIS/COFINS, objetivando verificar eventuais restrições 
pela  legislação ordinária. 



Inconstitucionalidade da Majoração da Taxa Siscomex

A taxa SISCOMEX tem por objetivo cobrir os custos e os investimentos do sistema. No entanto, 
considerando que houve a majoração de aproximadamente 500% em 2011, o contribuintes 
procuraram o Judiciário sustentando a ilegalidade tributária do referido aumento mediante ato in-
fralegal.

No julgamento do Tema nº 1.085 da Repercussão Geral, em sessão realizada no dia 10/04/2020, 
o STF reiterou entendimento já adotado pelas duas Turmas de que a majoração dos valores da 
Taxa de Utilização do Siscomex – TUS, realizado pela Portaria MF nº 257/2011 é inconstitucional.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) está autorizada a não recorrer das decisões 
que declararem a inconstitucionalidade do aumento da taxa SISCOMEX, uma vez que a Nota SEI 
nº 73/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da 
PGFN.



Inconstitucionalidade do “Sistema S”

O Recurso Extraordinário n. 603.624 afetado para ser julgado pelo Supremo Tribu-
nal Federal sob o rito da repercussão geral, que trata sobre a (in)constitucionalidade 
da base de cálculo da contribuição destinada ao SEBRAE, APEX e ABDI, foi incluído 
na pauta do Tribunal para julgamento no dia 30 de abril de 2020.

Caso a decisão seja no sentido de que as contribuições poderão ter por base de 
cálculo apenas as situações descritas no texto constitucional, não apenas as con-
tribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI serão consideradas inconstitucionais, mas 
também todo o sistema “S”, incluindo INCRA, SESI, SESC, SENAI, SENAC e o próprio 
Salário Educação.



Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL

A discussão acerca da possibilidade de inclusão dos valores de ICMS nas 
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro 
presumido, tramita no STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos nº 1.008. 

A tese está aguardando julgamento, sob relatoria da Ministra Regina Helena 
Costa.



Créditos Presumidos de ICMS/Subvenções

Benefício concedido pelos Estados em contexto de incentivo fiscal às empresas, os créditos 
presumidos de ICMS não integram as bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Caso os créditos fossem considerados parte integrante da base de incidência dos quatro 
tributos federais, haveria a possibilidade de esvaziamento ou redução do incentivo fiscal es-
tadual e, além disso, seria desvirtuado o modelo federativo, que prevê a repartição das com-
petências tributárias.

O entendimento foi fixado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por 
maioria, o colegiado entendeu que a tributação, pela União, de valores correspondentes a 
incentivos fiscais geraria estímulo à competição indireta com um estado-membro, em vio-
lação aos princípios da cooperação e da igualdade.



Entreposto Aduaneiro e a Suspensão de Tributos

O regime especial de Entreposto Aduaneiro é uma boa opção para suspender o 
pagamento de tributos aduaneiros, especialmente considerando a situação do 
câmbio, alta do dólar e também como forma de gerar fluxo de caixa enquanto 
vigorar o regime. 

Desta forma, uma vez deferido o regime, a empresa tem a possibilidade de 
manter as mercadorias armazenadas pelo prazo de 1 ano antes de realizar a efe-
tiva nacionalização das mercadorias e o pagamento dos tributos incidentes 
sobre a operação. 
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