


  

 

 

10 PRINCIPAIS JULGADOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DE 2020 

1. As contribuições devidas ao Sebrae, à Apex e à ABDI com fundamento na Lei nº 8.029/90 foram 
recepcionadas pela Emenda Constitucional 33/2001. 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. BASES ECONÔMICAS. ART. 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, INSERIDO PELA EC 33/01. FOLHA DE SALÁRIOS. CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO 
BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, À AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. EXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL. 

(RE 603624 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-224 
DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00328)  

(STF. Plenário.RE 603624/SC, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 23/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 325) (Info 992). 

2. É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 
2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º 
da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente 
pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de 
complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação 
desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em 
razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do 
RE 226.855. 2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente 
vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 3. O objetivo da 
contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição 
financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos 
expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001 
determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, § 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas 
para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos 
percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e 
quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, 
no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 
1990 (art. 4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis 
orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação 
integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º 
e 2º desta Lei Complementar). 6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das 



 

 

 

contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir 
de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente 
voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 7. Portanto, 
subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, 
igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do 
FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É 
constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. ". 

(RE 878313, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)  

(STF. Plenário. RE 878313, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 
julgado em 18/08/2020 (Repercussão Geral - Tema 696). 

3. É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da 
iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS 
RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 
149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os 
Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para 
o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O 
constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas 
de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal 
pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme 
disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à 
segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos 
arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção 
significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar 
adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do 
serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua 
também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas 
do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da 
população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de 
repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de 
contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede". 

(RE 666404, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020) 

STF. Plenário. RE 666404, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moras, julgado 
em 18/08/2020 (Repercussão Geral - Tema 696). 



 

 

 

4. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo 
imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. 

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado 
no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para 
tal fim, de taxa. 

(ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)  

(STF. Plenário. ADI 4411, Rel. Marco Aurélio, julgado em 18/08/2020 (Info 992 – clipping) 

5. É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, 
admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei 
em razão da interpretação extensiva. 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO 
CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO 
DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO 
ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 
CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos 
extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior 
Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por 
instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia 
constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto 
contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as 
alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim 
no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta 
ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos 
direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada 
prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração 
adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. 
Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria 
reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de 
recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido 
excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com 
exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento 
constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da 
Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que 
compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha 
pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação 
econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, 
especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os 
precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no 



 

 

 

sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos 
Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda 
Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 
03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e 
trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente 
se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta 
sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo 
Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como 
serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela 
inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse 
sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e 
RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, 
sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados 
de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades 
em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. 
Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do 
recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso 
extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não 
conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas 
parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a 
lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-
se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei 
em razão da interpretação extensiva.” 

(RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 

STF. Plenário.RE 784439, Rel. Rosa Weber, julgado em 29/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 
296) (Info 991 – clipping). 

6. Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, 
inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está 
abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em 
razão das atividades desempenhadas. 

Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA 
EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O 
OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO 
ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO 
PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 
37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO 
SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER 
RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE 
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de 



 

 

 

tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, 
IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação 
acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à 
remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades 
desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o 
acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração 
econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, 
devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e 
deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de 
capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores 
(Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o 
Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e 
investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do 
capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente 
conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros 
como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da 
Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido 
pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade 
de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, 
inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, 
não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da 
Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 

(RE 600867, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-239 
DIVULG 29-09-2020 PUBLIC 30-09-2020) 

STF. Plenário. RE 600867, Rel. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão Luiz Fux, julgado em 
29/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 508) (Info 993 – clipping). 

7. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-
membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à 
circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. 
IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E 
“E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. 
DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE 
DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE 
TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da seguinte tese 
jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação 
tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está 
domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da 
mercadoria, com a transferência de domínio.” 2. A jurisprudência desta Corte entende ser o 
sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final 



 

 

 

da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente 
federativo. Precedentes. 3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos 
tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato 
gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da 
mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário 
quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do 
domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes 
envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese 
fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes 
pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a 
jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na 
importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à 
operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na 
realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora 
contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a 
sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do 
ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de 
internalização. 5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação 
jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as 
luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se 
considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a 
destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos 
agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o 
destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação 
indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária. 6. Faz-
se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução 
de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o 
entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do 
imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o 
da entrada física de importado. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

(ARE 665134, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) 

STF. Plenário. ARE 665134, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020 (Repercussão Geral – 
Tema 520) (Info 978). 

8. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras 
doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos 
recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma. 

Essa isenção é devida apenas às pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma e não é possível 
que o Poder Judiciário estenda o benefício aos trabalhadores que estão em atividade. 



 

 

 

Os juízes e Tribunais não podem, mesmo a pretexto de estabelecer tratamento isonômico, conceder isenção 
tributária em favor daqueles não contemplados pelo favor legal, porque isso equivaleria, em última análise, 
a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo. 

A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, 
quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. 
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS 
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A 
concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para 
a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à 
concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que 
contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da 
igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como 
legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a 
incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à 
Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira 
harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de 
guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na 
condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade 
julgada improcedente. 

(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)  

(STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Info 983 – clipping). 

9. De acordo com o art. 149, § 2º, I, da CF/88, as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Trata-se de imunidade tributária 
criada com o objetivo de incentivar as exportações. 

Se o fabricante ou produtor brasileiro faz a exportação por intermédio de uma empresa exportadora 
intermediária (ex: trading company), incide igualmente a imunidade tributária? Incide a imunidade tributária 
no caso de operações indiretas de exportação? 

SIM. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal alcança as receitas 
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de 
sociedade exportadora intermediária. 

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1º e 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA 



 

 

 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2º, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES 
DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. 
PROCEDÊNCIA. 1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o 
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz 
questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional 
anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006). 2. O art. 149, 
§ 2º, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e 
de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem 
nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor 
ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no 
exterior. 3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o 
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração 
de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento 
nacional. 4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições 
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica 
de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, 
em sua essência, a própria exportação. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente. 

(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020) 

STF. Plenário. ADI 4735/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/2/2020 (Info 966). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES 
DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. 
O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se 
realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune 
não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida 
exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da 
Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies , 
portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 
627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) 
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem 
a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida 
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista 
no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática 
da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da 
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação 
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso 
extraordinário a que se dá provimento. 



 

 

 

(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020) 

STF. Plenário. RE 759244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/2/2020 (repercussão geral – 
Tema 674). 

10. É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, 
de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora. 

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TEMA 1012 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA 
LEGÍTIMA DE ICMS SOBRE A VENDA DE AUTOMÓVEIS, POR EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS, 
ANTES DE UM ANO DE SUA AQUISIÇÃO DAS MONTADORAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g, da Constituição Federal, 
compete à lei complementar regulamentar a forma como os Estados e o Distrito Federal 
deliberarão sobre a instituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS. A LC 
24/1975 efetiva o mandamento constitucional e retrata o alcance dos convênios celebrados 
pelos Estados e Distrito Federal, formalizados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ. 2. É legítima a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de 
veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora, uma vez que, 
nessa hipótese, os bens perdem a característica de ativo imobilizado, passando a assumir o 
caráter de mercadoria, nos termos do Decreto Estadual 29.831/2006, que tratou apenas de 
regulamentar internamente as disposições aprovadas pelo Convênio CONFAZ 64/2006. 3. 
Recurso Extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO, com a fixação da seguinte tese de 
julgamento: “É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por 
locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora.” 

(RE 1025986, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020) 

STF. Plenário. RE 1025986, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado 
em 05/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 1012) (Info 990 – clipping). 
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