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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima sétima edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
 
STJ/PGFN – Denúncia Espontânea. 
Atos Declaratórios nºs 4 e 8, de 
20/12/2011 
 
A Segunda Turma do STJ, na linha do 
posicionamento já consolidado por 
aquela Corte sob o rito dos recursos 
repetitivos, decidiu que a denúncia 
espontânea é configurada “na hipótese 
em que o contribuinte, após efetuar a 
declaração parcial do débito tributário 
(sujeito a lançamento por homologação) 
acompanhado do respectivo pagamento 
integral, retifica-a (antes de qualquer 
procedimento da Administração 
Tributária), noticiando a existência de 
diferença a maior, cuja quitação se dá 
concomitantemente”, explicitando, 
assim, os limites da Súmula nº 360 do 

STJ (“O benefício da denúncia 
espontânea não se aplica aos tributos 
sujeitos a lançamento por homologação 
regularmente declarados, mas pagos a 
destempo.”). 
 
Tal entendimento foi acatado pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
que inclusive editou o Ato Declaratório 
nº 8, de 20/12/2011, dispensando a 
apresentação de contestação, a 
interposição de recursos e a desistência 
dos já interpostos, em casos sobre o 
tema, desde que inexista outro 
fundamento relevante, a fim de evitar o 
prolongamento de discussões onerosas e 
infrutíferas, na forma do art. 19, inciso 
II, da Lei nº 10.522/2002. 
 
Ainda sobre a temática da denúncia 
espontânea, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional também editou o Ato 
Declaratório nº 4, de 20/12/2011, 
dispensando a manutenção de 
questionamentos “com relação às ações e 
decisões judiciais que fixem o 
entendimento no sentido da exclusão da 
multa moratória quando da configuração 
da denúncia espontânea, ao 
entendimento de que inexiste diferença 
entre multa moratória e multa punitiva, 
nos moldes do art. 138 do CTN”. 
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_________________________________ 
 
STJ – COFINS e PIS – Regime Não-
Cumulativo – IN/RFB nº 468/04 – 
Violação do Princípio da Legalidade 
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, em decisão unânime, 
entendeu que a Instrução Normativa 
SRF nº 468/04, violou o princípio da 
legalidade ao pretender definir o 
conceito de preço predeterminado. 
 
O dispositivo legal violado foi o art. 10 
da Lei nº 10.833/03, que manteve, para 
as receitas decorrentes de contratos de 
construção por empreitada ou de 
fornecimento celebrados antes da sua 
vigência, a sistemática cumulativa de 
apuração da COFINS, desde que tais 
contratos tenham sido firmados com 
prazo superior a 1 (um) ano e a preço 
predeterminado. 
 
O art. 2º, §2º, da IN 468/04, estabeleceu 
que a existência de cláusula de reajuste 
gera o descumprimento do requisito do 
preço predeterminado. 
 
Contudo, para o Relator do caso, Min. 
Humberto Martins, “A aplicação de 
reajuste apenas representa o repasse da 
correção monetária durante a vigência 
do contrato, e não o estabelecimento de 
um novo contrato.” 
 
Assim, no entendimento da Segunda 
Turma do STJ, o dispositivo infralegal 
em tela, ao definir a cláusula de reajuste 
como marco temporal para modificação 

do caráter predeterminado do preço, 
acabou por conferir, de forma reflexa, 
aumento das alíquotas do PIS (de 0,65% 
para 1,65%) e da COFINS (de 3% para 
7,6%). 
_________________________________ 
 
STF – Responsabilidade de Sócio – 
Necessidade de participação no 
processo de constituição do crédito 
tributário – Recurso Extraordinário nº 
608.426 
 
Recentemente o Supremo Tribunal 
Federal (“STF”), através de julgamento 
de sua 2ª Turma, abriu precedente no 
sentido de que sócios e administradores 
de pessoas jurídicas só poderão ser 
responsabilizados em execuções fiscais 
caso tenham participado do processo 
administrativo que constitui o crédito 
tributário. 
 
Nos termos do voto do Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator), “os princípios do 
contraditório e da ampla defesa aplicam-
se plenamente à constituição do crédito 
tributário em detrimento de qualquer 
categoria de sujeito passivo, irrelevante 
sua nomenclatura legal (contribuintes, 
responsáveis, substitutos, devedores 
solidários etc)”, de modo que seria 
imprescindível a participação do sócio 
na fase administrativa para que pudesse 
figurar no polo passivo de eventual 
execução fiscal. 
 
Tal precedente demonstra-se ainda mais 
importante pois poderá alterar o 
entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça (“STJ”), consagrado por meio do 
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julgamento do REsp 1.104.900, 
submetido à sistemática dos recursos 
repetitivos, no sentido de que, figurando 
o sócio na Certidão de Dívida Ativa 
(“CDA”),  a ele incumbe o ônus de 
provar que não praticou nenhuma das 
condutas previstas no artigo 135 do 
CTN. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
 
Declaração Especial de Informações 
Fiscais – Instrução Normativa RFB nº 
1.213 de 08.12.2011 
 
Foi publicada, em 09.12.2011 a 
Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN/RFB”) nº 1.213, a qual 
revogou a IN/RFB nº 325/2003, que 
instituía a Declaração Especial de 
Informações Fiscais relativas à 
tributação de bebida (“DIF- Bebidas”).  
 
A partir dessa revogação, as empresas de 
bebidas deixam de ter que apresentar a 
Declaração Especial de Informações 
Fiscais, e passarão a demonstrar seus 
dados fiscais através do Sistema de 
Controle de Produção de Bebidas 
(“Sicobe”).  Com esse sistema o Fisco 
poderá acessar diretamente – e em tempo 
real – a linha de produção da empresa, 
de forma a aferir a quantidade de 
produtos fabricados e vendidos. A 
finalidade dessa alteração é a redução 
das obrigações acessórias às pessoas 
jurídicas, em vista da consolidação do 
Sistema Público de Escrituração Digital 
(“SPED”). 

_________________________________ 
 
Instrução Comissão de Valores 
Mobiliários – Cadastro de Participantes 
do Mercado de Valores Mobiliários 
 
Foi publicada, em 05.12.11, a Instrução 
Comissão de Valores Mobiliários nº 510 
(“Instrução CVM nº 510/11”), que 
dispõe sobre o cadastro de participantes 
do mercado de valores mobiliários. 
 
Com a publicação da Instrução CVM nº 
510/11 os participantes abaixo 
mencionados ficam obrigados a (a) 
atualizar seus formulários cadastrais 
sempre que houver qualquer alteração 
em seus dados, no prazo máximo de sete 
dias úteis contados do fato que deu causa 
à alteração; ou (b) não ocorrendo 
quaisquer alterações, confirmar a 
validade das informações contidas nos 
formulários entre os dias 1º e 31 de maio 
de cada ano. Em ambos os casos as 
operações ocorrerão mediante 
preenchimento de formulário disponível 
no endereço eletrônico da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM: 
 
(i) administrador de carteira - pessoa 

jurídica e pessoa natural; 
(ii)  administrador de fundo de 

investimento em direitos 
creditórios –FIDC; 

(iii)  administrador de fundo de 
investimento imobiliário – FII; 

(iv) agente autônomo de investimentos 
- pessoa jurídica e pessoa natural; 

(v) auditor independente - pessoa 
jurídica e pessoa natural; 

(vi) banco de investimento; 
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(vii)  banco múltiplo com carteira de 
investimento; 

(viii)  caixas econômicas; 
(ix) consultor – pessoa jurídica e 

pessoa natural; 
(x) cooperativas de crédito; 
(xi) corretoras; 
(xii)  corretoras de mercadorias; 
(xiii)  distribuidoras; 
(xiv) emissor de Certificado de 

Potencial Adicional de Construção 
– CEPAC; 

(xv) fundo de financiamento da 
indústria cinematográfica nacional 
- FUNCINE; 

(xvi) fundo de investimento – FI; 
(xvii)  fundo de investimento em cotas de 

fundo de investimento em direitos 
creditórios - FICFIDC; 

(xviii)  fundo de investimento em cotas 
de fundo de investimento em 
participações - FICFIP; 

(xix) fundo de investimento em direitos 
creditórios - FIDC; 

(xx) fundo de investimento em direitos 
creditórios não padronizados - 
FIDC-NP; 

(xxi) fundo de investimento em 
participações – FIP; 

(xxii)  fundo de investimento imobiliário 
- FII; 

(xxiii)  fundo mútuo de investimento em 
empresas emergentes - FMIEE; 

(xxiv) mercado organizado de valores 
mobiliários; 

(xxv) prestador de serviços de ações 
escriturais; 

(xxvi) prestador de serviço de custódia 
fungível de ações nominativas; 

(xxvii)  prestador de serviço de 
debêntures escriturais; 

(xxviii)prestador de serviço de emissão 
de certificados; e 

(xxix) prestador de serviço de 
escrituração de cotas - fundo de 
investimento em ações. 

Ainda, de acordo com o parágrafo único 
do artigo 1º, da Instrução CVM nº 
510/11 esta determinação não se aplica 
aos participantes com registro suspenso. 
Nos termos do artigo 4º da Instrução em 
tela, a CVM utilizará o endereço 
informado no formulário cadastral para 
envio de intimações e correspondências. 
O parágrafo único do aludido artigo 4º 
prevê a possibilidade dos participantes 
informarem mais de um endereço 
eletrônico ou físico. 
Por fim, segundo o artigo 5º do texto 
normativo em tela, o descumprimento 
das obrigações previstas nos itens (a) e 
(b) sujeita o participante à multa diária 
no valor de R$ 200,00 quando pessoa 
jurídica, e R$ 100,00, quando se tratar de 
natural. 
_________________________________ 
 
Solução de Consulta Interna RFB nº 19 
– Compensação de Estimativas Pagas 
Indevidamente ou a Maior 
 
Em 05 de dezembro de 2011, a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
expediu a Solução de Consulta Interna 
Cosit nº 19, por meio da qual firmou 
entendimento de que os valores pagos 
indevidamente ou a maior a título de 
estimativa mensal  do IRPJ e da CSLL 
podem ser restituídos ou compensados 
por meio de PER/DCOMP, sem a 
obrigatoriedade de utilização desses 
valores apenas na formação do saldo 
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negativo, inclusive em relação a 
períodos anteriores a janeiro de 2009. 
 
De fato, na vigência das IN/SRF nº 
460/2004 e da IN/SRF nº 600/2005, a 
estimativa mensal paga, ainda que a 
maior, só poderia ser utilizada para 
compor eventual saldo negativo apurado 
do final do ano, a partir de quando, 
então, o montante pago a maior poderia 
ser restituído ou compensado. Esse 
mandamento, contudo, foi expurgado do 
sistema com a edição da IN/RFB nº 
900/2008, com efeitos a partir de janeiro 
de 2009.   
 
Ao apreciar a Consulta Interna 
formulada pela Coordenação Especial de 
Ressarcimento, Compensação e 
Restituição (“Corec”), a Coordenação 
Geral de Tributação (“Cosit”) entendeu 
que os dispositivos legais das instruções 
normativas que regulam a restituição e 
compensação de estimativas1 “têm nítido 
caráter interpretativo, pois visam a dar 
entendimento da administração 
tributária acerca das normas materiais 
que definem a formação do indébito na 
apuração do IRPJ e da CSLL”. 
 
Assim, em vista da natureza 
interpretativa das citadas instruções 
normativas, concluiu-se que mesmo às 
PER/DCOMP originais transmitidas 
antes da edição da IN RFB nº 900/2008, 
que estejam pendentes de decisão 
administrativa, e às PER/DCOMP 
retificadoras enviadas após a edição do 

                                                 
1 Artigo 10 da IN SRF nº 460/2004, artigo 10 da IN SRF nº 
600/2005 e artigo 11 da IN RFB nº 900/2008. 

referido texto normativo, deve ser 
aplicado o novo posicionamento, 
permitindo-se a restituição ou 
compensação de estimativa paga 
indevidamente ou a maior. 
 
Além de ser essa matéria de interesse de 
diversos contribuintes que tiveram 
indeferidos seus pedidos de restituição e 
compensações de estimativas e 
atualmente discutem essa matéria pelos 
Tribunais Administrativos e Judiciais, 
merece destaque o fato positivo de a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ter voltado a disponibilizar suas soluções 
de consulta internas em seu endereço 
eletrônico na internet, o que revela o 
aumento da transparência em sua 
atuação e fortalece a Democracia. 
_________________________________ 
 
Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(“REIDI”) – Co-habilitação de 
empresas integrantes de consórcios 
 
Em 09.12.2011, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
8ª Região Fiscal (“SRRF8”) fez publicar 
a Solução de Consulta n° 317, por meio 
da qual consignou entendimento que, 
embora a Lei nº 11.488/06 permita a 
habilitação e co-habilitação de pessoas 
jurídicas, é concebível que as empresas 
integrantes de consórcios também 
possam usufruir dos benefícios do 
mencionado regime de incentivo fiscal, 
desde que cada uma delas se habilite 
individualmente no REIDI, pois a 
legislação não prevê a possibilidade de 
co-habilitação de consórcio. 



 

 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos seus clientes, sendo vedada sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br.SSP - 135685v1 

  

6

 
Ainda, também entendeu a SRRF8 que, 
nos termos da Lei nº 11.488/06, caso 
todas as empresas que pertençam ao 
consórcio se habilitem ao REIDI, as 
aquisições e as importações de bens e 
serviços realizadas por tais empresas, 
por meio de empresa líder no consórcio, 
poderão desfrutar dos benefícios fiscais 
concedidos. 
_________________________________ 
 
ICMS e Base de Cálculo do PIS e da 
COFINS – Crédito e Receita Bruta. 
ICMS e Base de Cálculo do IRPJ – 
Receita Bruta e Custo 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
decidiu, no Processo de Consulta n° 251, 
publicado em 01.12.2011, que nas 
operações interestaduais em que o 
adquirente de mercadoria seja obrigado, 
pela legislação de seu Estado, a antecipar 
o Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (“ICMS”) referente à 
saída do próprio estabelecimento e às 
saídas dos contribuintes subseqüentes, 
esta antecipação não gera direito a 
crédito na apuração não-cumulativa da 
Contribuição para o Programa de 
Integração Social (“PIS”), e tampouco 
para a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“Cofins”).  
 
No entanto, quando a legislação do 
Estado do estabelecimento adquirente 

definir e quantificar a parcela relativa ao 
ICMS devido pelas operações de vendas 
subseqüentes à saída do estabelecimento 
adquirente, em que haja a efetiva 
substituição tributária, este valor deverá 
ser excluído da receita bruta, para fins de 
cálculo do PIS, da Cofins, e do Imposto 
sobre a Renda de Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”). Ainda, na apuração do IRPJ, o 
valor referente ao ICMS devido na 
operação de saída da mercadoria do 
estabelecimento do antecipador, quando 
não recuperável, poderá ser adicionado 
ao custo de aquisição da mercadoria. 
_________________________________ 
 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados – Empréstimo de 
Produtos do Ativo Permanente para 
Prestação de Serviços 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
proferiu entendimento no Processo de 
Consulta n° 252, publicado em 
01.12.2011, segundo o qual os produtos 
de origem estrangeira que forem 
incorporados ao ativo permanente do 
importador, cujo estabelecimento é 
equiparado à industrial, e que dele 
saírem antes de cinco anos da 
incorporação, estão sujeitos à incidência 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 
 
Quando a saída ocorrer a título de 
empréstimo e os produtos se destinarem 
à execução de serviços da empresa 
importadora, ocorrerá a incidência do 
imposto na primeira saída, inexistindo 
tributação nas saídas subseqüentes. 
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Além disso, deve ser observada a 
obrigação acessória de emissão da nota 
fiscal. 
_________________________________ 
 
Imposto sobre a Renda de Pessoa 
Jurídica e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – Hipóteses de 
Dedutibilidade em Casos de 
Exigibilidade Suspensa 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
decidiu, no Processo de Consulta n° 257, 
publicado em 01.12.2011, que não são 
dedutíveis na apuração do lucro real, 
tampouco da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, os tributos e contribuições com 
exigibilidade suspensa por: 
i) depósito, ainda que judicial, do 
montante integral do crédito tributário; 
ii) impugnação, reclamação ou recurso, 
nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo; 
iii) concessão de medida liminar em 
mandado de segurança; e 
iv) concessão de medida liminar ou de 
tutela antecipada em outras espécies de 
ação judicial. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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