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Análise do julgamento da ADC 49 e 
seus impactos

Oportunidades Tributárias 
– Tributos Indiretos



ICMS nas Transferências – ADC 49 e seus impactos

Inconstitucionalidade 
da Lei Kandir

Em 2021, o STF julgou 
a ADC 49 e decidiu que 
não há incidência do 
ICMS nas operações de 
transferência de 
mercadorias entre 
estabelecimentos do 
mesmo titular, 
declarando a 
inconstitucionalidade 
alguns dispositivos da 
Lei Kandir.

2021
Recurso 
Extraordinário –
Tema 1099 

Em 2020, o STF declarou 
a inexistencia de 
materialidade de 
incidência do ICMS no 
deslocamento físico de 
mercadorias entre 
estabelecimentos do 
mesmo contribuinte.

2020
Lei Kandir – LC 87/96

A LC 87/1996 prevê a 
incidência da cobrança 
de ICMS nas operações 
de transferência entre 
estabelecimentos de um 
mesmo contribuinte.
Todavia, ainda que a 
legislação trouxesse a 
previsão quanto à 
incidência do imposto, a 
jurisprudência 
majoritária apresentava 
entendimento contrário. 

09/1996 2017
Ação Direta de 
Constitucionalidade -
ADC 49

Em 2017, o Governo do 
Estado do Rio Grande do 
Norte ajuizou a ação de 
constitucionalidade com 
o objetivo de que o STF 
declarasse 
constitucional os artigos 
11, §3º, II, 12, I, no 
trecho “ainda que para 
outro estabelecimento 
do mesmo titular”, e 13, 
§4º, da Lei Kandir.

08/1996

“Não constitui fato 
gerador do ICMS o 
simples deslocamento 
de mercadoria de um 
para outro 
estabelecimento do 
mesmo contribuinte.”

Súmula 166/STJ



ICMS nas Transferências – ADC 49 e seus impactos
Em 22/04/2021, o STF decidiu, de forma unânime, que não incide a cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre 
estabelecimentos do mesmo contribuinte, seja na mesma unidade federativa ou não. 

Nesse sentido, foram declarados inconstitucionais os artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

Há Embargos de 
Declaração com 
vistas a pleitear:

• Eficácia 
prospectiva (a 
partir de 2022); e

• Esclarecer o 
impacto na 
autonomia dos 
estabelecimentos.

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição 
do estabelecimento responsável, é:
§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado 
ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em 
caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, 
observado, ainda, o seguinte:
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo titular;

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao 
mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:
I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;
II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material 
secundário, mão-de-obra e acondicionamento;
III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado atacadista 
do estabelecimento remetente.



ICMS nas Transferências – ADC 49 e seus impactos



ICMS nas Transferências – ADC 49 e seus impactos

Ofício Comsefaz n.º 185/2021– 27/05/2021

O Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal) enviou 
ofício ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), referente ao julgamento da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 49, ocorrido no dia 19 de abril. Fachin é o relator da matéria, 
que está pendente de julgamento de Embargos de Declaração apresentado pelo Estado do Rio Grande 
do Norte, autor da ADC, pedindo a modulação da decisão.

No ofício encaminhado a Edson Fachin, o Comsefaz solicita que “seja atribuída eficácia prospectiva à 
declaração de inconstitucionalidade” dos referidos artigos, para assegurar a validade de todas as 
operações realizadas até a data do julgamento da ADC 49 (19 de abril deste ano). Pede ainda que os 
efeitos da pronúncia de nulidade das operações ocorram apenas a partir do exercício de 2023.

No documento, o Comsefaz justifica que a decisão do STF provoca “relevante alteração em toda a 
complexa sistemática tributária adotada pelos Estados da Federação há décadas, recaindo seus 
efeitos de ordem jurídica, econômica, fiscal e prática tanto aos Estados quanto aos contribuintes”. 
E alerta que, dada à sua peculiaridade, a não modulação da decisão abre a “possibilidade de 
multiplicação do contencioso administrativo e judicial em torno da matéria, provocando celeuma 
dissonante ao princípio da eficiência” do Judiciário.



Oportunidades Tributárias 
– Aduaneiras



Oportunidades - Aduaneiras



Salário Maternidade, Correção 
Monetária das Demandas 
Trabalhista e Teletrabalho

Oportunidades - Trabalhista e 
Previdenciário



Salário Maternidade

⬡ Superior Tribunal Federal (STF) 
Recurso Extra ordiná rio nº 576.967 -
Inconstituciona lida de da  incidência  da  
contribuiçã o pa trona l sobre o sa lá rio 
ma ternida de.

⬡ Procura doria  Gera l da  Fa zenda  Na ciona l 
(PGFN) -
Pa recer SEI nº 18361/2020/ME



Correção Monetária das Demandas Trabalhistas

⬡ ADI nº 5867 e Processos Apensados -
ADC nº 59; ADC nº 58; e  ADI nº 6021

⬡ Adoçã o de a tua liza çã o híbrida  - Aplica çã o de 
IPCA-E na  fa se pré-judicia l e  da  SELIC na  fa se 
judicia l.



Teletrabalho

⬡ Medida Provisória nº 1.046/2021

⬡ Nota  Técnica  nº 17/2020

⬡ PLs nº 3 .512/20 e 3 .915/20



Imposto de Renda –
PL nº 2.337/2021
(Substitutivo 13/07/2021)

Reforma Tributária



Etapas da Reforma Tributária – Governo Federal



Frentes da Reforma Tributária do Imposto de Renda

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Investimentos 
Financeiros

Revogação de 
Incentivos Fiscais 

e Regimes 
Especiais



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Redução da Alíquota
do IRPJ

Regra Atual

15%

Nova Regra Proposta

 5% a partir de 2022
 2,5% a partir de 

2023

Adicional de 10% 
para lucros

acima de R$ 20 mil 
por mês

permanece

 Nova alíquota



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Lucros e Dividendos

 Tributação dos Lucros e
Dividendos

Regra Atual

Isento

Nova Regra Proposta

Incidirá Imposto de 
Renda a ser Retido na 

Fonte (IRRF) a 
alíquota de 20%, com 
isenção de R$ 20 mil 

mensal para 
pagamentos feitos por 

ME e EPP

Beneficiário 
residente ou 

domiciliado em 
“Paraíso Fiscal” 

a alíquota será de 
30%



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

Tributação dos Lucros ou Dividendos
 Não estarão sujeitos à incidência do IRRF os lucros ou dividendos distribuídos a pessoa jurídica domiciliada no 

Brasil que seja controladora ou que esteja sob controle societário comum. 
 O aumento do capital social das pessoas jurídicas por meio de incorporação de lucros ou reservas não ficará 

sujeito à tributação pelo IRRF, ressalvada as hipóteses em que:
(a) nos 5 anos anteriores à data da incorporação dos lucros ou das reservas, a pessoa jurídica restituir capital 
ao titular, sócio ou acionista, hipótese em que o valor capitalizado será considerado, até o montante da 
redução do capital social, como lucro ou dividendo, sujeito à tributação do IRRF; ou
(b) nos 5 anos subsequentes à data de incorporação dos lucros ou das reservas, a pessoa jurídica restituir 
capital social ao titulo, sócio ou acionista, por meio da redução do capital social ou, na hipótese de liquidação, 
sob a forma de partilha de acervo líquido, hipótese em que o valor restituído será considerado, até o montante 
capitalizado, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito à tributação do IRRF.

 A tributação retroativa da redução de capital aplica-se apenas às restituições de capital realizadas a partir de 1º 
de janeiro de 2022.

 Os lucros das filiais, sucursais, agências ou representações no País de pessoas jurídicas com sede no exterior, 
apurados a partir de 1º de janeiro de 2022, serão considerados automaticamente distribuídos à matriz na data 
do encerramento do período de apuração e ficarão sujeitos à incidência do IRRF.



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

Tributação dos Lucros ou Dividendos (cont.)]

 Na hipótese de extinção por dissolução e liquidação, a parcela do acervo líquido a ser devolvida ao titular ou aos 
sócios da pessoa jurídica correspondente aos lucros e às reservas de lucros não distribuídos estará sujeita a 
incidência do IRRF;

 A incidência do IRRF sobre lucros e dividendos aplica-se a todas as pessoas jurídicas, inclusive às tributadas 
com base no Lucro Presumido ou no Lucro Arbitrado e às optantes pelo SIMPLES Nacional;

 A isenção do Imposto de Renda aplica-se aos lucros ou dividendos pagos ou creditados até 31 de dezembro de 
2021.

 A pessoa jurídica que distribuir lucros ou dividendos por meio da entrega de bens ou direitos deverá avaliá-los 
pelo valor de mercado dos bens ou direitos entregues ao titular, sócio ou acionista, exceto se o valor de 
mercado for inferior ao valor dos lucros ou dividendos a distribuir, hipótese em que serão avaliados por este 
valor, os quais também estarão sujeitos à incidência do IRRF. 



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Regime de Apuração

 Regime de Apuração 
do IRPJ e da CSLL

Regra Atual

Opção: Lucro Real –
Anual ou Trimestral

Nova Regra Proposta

Lucro Real – Regime 
Trimestral obrigatório

Será permitido 
compensar

100% do prejuízo de 
um trimestre nos 

três seguintes



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Juros sobre o Capital Próprio

 Juros sobre o Capital
Próprio - JCP

Regra Atual

Despesa Dedutível, 
devendo ser 

observado os limites 
de acordo com a 

legislação

Nova Regra Proposta

Despesa Não 
Dedutível

Somente os juros 
pagos até 

31/12/2021 serão 
considerados como 
despesas dedutíveis



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 “Stock Options”

 Pagamentos baseados 
em Ações

Regra Atual

Dedutível para fins de 
apuração do IRPJ e da 

CSLL

Nova Regra Proposta

Não Dedutível para 
dirigentes e 

administradores, 
porém é possível a 

exclusão somente na 
hipótese de 

remuneração dos 
serviços prestados 
pelos empregados

Quando a pessoa 
jurídica beneficiária 
dos serviços efetuar 
a sua liquidação em 
caixa ou outro ativo 
ou naquele em que 

for verificada a 
transferência da 

propriedade 
definitiva das ações 

ou opções 



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT

 Programa de Alimentação 
do Trabalhador - PAT

Regra Atual

Possibilidade de 
dedução do valor do 
IRPJ devido a 15%, 

observados os limites 
estabelecidos pela 

legislação

Nova Regra Proposta

A partir de 1º de 
janeiro de 2022 não 

poderá mais ser 
deduzido do IRPJ 

devido



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
 DDL

 Distribuição Disfarçada 
de Lucros - DDL

Redação Atual

V - empresta dinheiro a pessoa 
ligada se, na data do empréstimo, 
possui lucros acumulados ou 
reservas de lucros;
VI - paga a pessoa ligada 
aluguéis, royalties ou assistência 
técnica em montante que excede 
notoriamente do valor de mercado;

Nova Redação

V - empresta dinheiro a pessoa 
ligada se, na data do empréstimo, 
possua lucros acumulados ou 
reservas de lucros, apurados a partir 
de janeiro de 2022;

VI - paga a pessoa ligada aluguéis, 
royalties, juros ou assistência técnica 
em montante que exceda 
notoriamente o valor de mercado;
VIII - perdoa dívida de pessoa ligada; 
e 
IX - licencia, cede ou institui direito 
para pessoa ligada ao realizar 
negócio em condições de 
favorecimento, mais vantajosas que 
as praticadas no mercado.  



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ

 Base de Cálculo da CSLL

 Aproximação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL

Nova Regra Proposta

Passam a ser expressamente previstos para fins de apuração da CSLL:
 Ampliação das hipóteses de caracterização do DDL, como por exemplo 

perdão de dívida, empréstimos, juros e direitos;
 Ampliação do conceito de “Pessoa Ligada”;
 Define conceitos para determinação do valor de mercado;
 Estipula uma série de despesas relacionados às pessoas ligadas como 

hipótese de distribuição disfarçada de lucros, entre elas: concessão de 
veículo, leasing ou aluguel; cessão de imóvel para uso, aquisição de 
alimentos ou outros gastos da pessoa ligada, planos de saúde, escolas 
e clubes;

 Dispõe expressamente sobre a não dedutibilidade das gratificações ou 
participações pagas a dirigentes ou administradores.



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
 Intangível

 Amortização de Intangível

Nova Regra Proposta

 A dedução de amortização de direitos classificados no ativo não 
circulante intangível deverá ser realizada de maneira linear e 
ininterrupta à razão de, no máximo, 1 / 240 (um duzentos e quarenta 
avos) para cada mês do período de apuração;

 Caso a cota de amortização registrada na contabilidade do contribuinte 
seja superior ao máximo estipulado, a diferença deverá ser adicionada 
e poderá ser excluída do lucro líquido na apuração do lucro real quando 
houver a alienação ou baixa do intangível;

 Contudo, na hipótese de intangíveis cuja utilização pela pessoa jurídica 
tenha prazo legal ou contratualmente definido, a cota dedutível será 
estabelecida linearmente em função desse prazo e não será aplicado o 
prazo máximo linear de 1 / 240 mês;

 Aplica-se somente para intangíveis cuja amortização se inicie a partir de 
1º de janeiro de 2022



Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
 Participação no Capital Social

 Devolução de participação 
no capital social

Redação Atual

Os bens e direitos do ativo da 
pessoa jurídica, que forem 
entregues ao titular ou a sócio ou 
acionista, a título de devolução de 
sua participação no capital social, 
poderão ser avaliados pelo valor 
contábil ou de mercado

Nova Redação

Os bens e direitos da pessoa jurídica 
entregues ao titular ou ao sócio ou 
acionista a título de devolução de 
sua participação no capital social 
serão avaliados pelo valor de 
mercado, exceto se o valor de 
mercado for inferior ao valor contábil, 
hipótese em que serão avaliados por 
este valor. 

 Poderão ser avaliados a valor contábil, não se aplicando a obrigatoriedade de avaliação a mercado, os bens ou 
direitos entregues a sócio ou acionista pessoa jurídica domiciliada no País que, desde o início do ano-calendário 
anterior à devolução até o período de 12 meses após o evento, seja considerado controlador da pessoa jurídica 
que estiver devolvendo o capital ou esteja sob controle societária comum.



Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF

 Isenção

 Faixa de Isenção do IRPF

Regra Atual

Isenção para renda 
mensal inferior a

R$ 1.903,98

Nova Regra Proposta

Isenção para renda 
mensal inferior a 

R$ 2.500,00



Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF

 Tabela Progressiva

 Atualização da Tabela Progressiva

Nova Regra Proposta

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do 
IR (R$)

Até 2.500,00 0,00 0,00

De 2.501,00 até 3.200,00 7,5% 187,50

De 3.201,00 até 4.250,00 15% 427,50

De 4.251,00 até 5.300,00 22,5% 746,25

Acima de 5.300,00 27,5% 1.011,25



Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF

 Declaração Simplificada

 Desconto Simplificado

Regra Atual

Qualquer contribuinte 
pode optar

Nova Regra Proposta

Apenas contribuintes 
com rendimentos até
R$ 40.000,00 por ano



Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
 Imóveis

 Atualização do valor dos imóveis 
na Declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Física (DIRPF)

Nova Regra Proposta

 Fica autorizada a atualização do valor de bens imóveis localizados no 
território nacional, adquiridos com recursos de origem lícita até 31 de 
dezembro de 2020, por pessoas físicas residentes no País e declarados 
na DIRPF

 A diferença entre o valor do bem imóvel atualizado e o seu custo de 
aquisição constante da última DIRPF será considerada acréscimo 
patrimonial sobre a qual incidirá IRPF à alíquota de 4% (quatro por 
cento), o qual deverá ser pago até o último dia do prazo estabelecido 
para a apresentação da notificação Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil

 A opção pela atualização deverá ser realizada no período entre 1º de 
janeiro e 29 de abril de 2022 



Investimentos Financeiros
 Fundos de Investimentos Fechados (Multimercados)

 IR - Alíquota aplicável 

Regra Atual

22,5% a 15%, de acordo com o 
momento em que ocorre a 
alienação, amortização ou resgate 
de cotas

Nova Regra Proposta

Alíquota única de 15%, 
independente do período em que 
ocorre a alienação, amortização 

ou resgate de cotas

 Esse regime tributação não é aplicável aos FIIs, FIAGRO, FIDCs e Fundos exclusivos constituídos por 
investidor não residente.



Investimentos Financeiros

 Fundo de Investimentos em Participações (FIP)

 Alíquota do IRRF sobre o rendimento
considerado creditado e pago em 
1º de janeiro de 2022, a cotistas não
qualificados como entidades 
de investimentos

Nova Regra Proposta

 15% se o imposto for recolhido em cota única até 30 de novembro 
de 2022; ou

 10% se o imposto for recolhido em cota única até 31 de maio de 
2022, ou em até 12 parcelas mensais e sucessivas, com primeiro 
pagamento até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de 
ocorrência do fato gerador.



Investimentos Financeiros

 Ganhos de Capital

 Revogação da Isenção de IR sobre 
o ganho de capital nas alienações de
ações e demais casos

Nova Regra Proposta

Revogação da isenção do IR sobre os ganhos de capital auferidos na 
alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de 
alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a:

I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de alienação de ações 
negociadas no mercado de balcão; e

II - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos.



Incentivos Fiscais e Regimes Especiais

 Revogações

 Revogação de Incentivos Fiscais 
e Regimes Especiais

Nova Regra Proposta

 Revogação de isenção de II e IPI para uma série de produtos, dentre 
eles: livros, periódicos, papel, alimentos de primeira necessidade, 
fertilizantes e defensivos agrícolas, indústria de aeronave e 
embarcações.

 Também revoga a isenção do II e IPI sobre bagagem de viajantes 
procedentes do exterior ou da Zona Franca de Manaus e compras em 
Loja em Franca, no País.

 Revogação de regimes especiais (“Monofásico”) e alíquota zero de PIS 
e COFINS para uma série de produtos nos setores farmacêutico, 
cosméticos, químico e gás (em situação específica).



Perguntas e  
Questionamentos



Esse material foi desenvolvido para ser utilizado 
exclusivamente para fins didáticos e exclusivamente na 

apresentação do Webcast “2º Congresso Tributário Digital –
KPMG/ANEFAC”, sendo todo o seu conteúdo protegido pelo 

direito autoral de seus Autores –
KPMG Assessores Ltda., demais firmas membro. 

A sua reprodução – total ou parcialmente, sem a devida ciência 
e aprovação de seus autores é expressamente proibida e 

passível de penalidades legais.

Adicionalmente, o conteúdo e qualquer disposição deste 
material não deve ser utilizado para fins de tomada de qualquer 

tipo de decisão, procedimento ou implementação sem a 
adequada análise ao caso em concreto. Nesse caso, a KPMG e 

todas as suas firmas membros não se responsabilizam por 
quaisquer procedimentos e/ou decisões que venham a ser 

adotados com base nas informações apresentadas.

Realização:

Conteúdo Técnico e 
Apresentação:



ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

A ANEFAC na palma 
da sua mão

ulink.bio/anefac

Obrigado!

© 2021 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-
membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa 
inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados. 
[BD210713]

O nome KPMG e o seu logotipo são marcas utilizadas sob licença pelas firmas-
membro independentes da organização global KPMG.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não 
têm por finalidade abordar as circunstâncias de um indivíduo ou entidade específicos. 
Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, 
não há nenhuma garantia sobre a exatidão das informações na data em que forem 
recebidas ou em tempo futuro. Essas informações não devem servir de base para se 
empreender ação alguma sem orientação profissional qualificada e adequada, 
precedida de um exame minucioso da situação concreta.
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