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“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 55 – ano V – Outubro de 2012 

 

É com satisfação que apresentamos a 

quinquagésima quinta edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados notícias atuais sobre 

questões tributárias. 

 

Boa leitura. 

 

Jurisprudência 

 

STF – Repercussão Geral – Base de 

cálculo de ISS das Administradoras de 

Planos de Saúde 

 

Os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, em acórdão publicado em 

18.09.2012, reconheceram a repercussão 

geral do tema debatido nos autos do 

Recurso Extraordinário 651.703, o qual 

trata de discussão relativa à base de 

cálculo do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS. 

 

O tribunal decidirá se a base de cálculo 

do ISS deve ser composta pela receita 

integral das Administradoras de Planos 

de Saúde, ou somente pela “comissão”, 

esta é obtida pela diferença entre o valor 

da receita integral e os valores pagos aos 

profissionais prestadores dos serviços. 

 

A Lei Complementar 116 de julho de 

2003, que dispõe sobre o imposto, trouxe 

em anexo complementar enumeração de 

serviços impactados pelo ISS. No que 

diz respeito à atividade de Planos de 

Saúde, tem os municípios procedido pela 

cobrança com base na receita integral 

sob a guarita dos itens 4.22 e 4.23 do 

anexo da lei. 

 

As Administradoras, em sua defesa, 

arguem que a sua atividade não é 

caracterizada pela prestação de serviço, 

mas sim à obrigação de dar coisa certa, 

modalidade de obrigação equivalente à 

das Seguradoras de Saúde, conforme, 

inclusive, já reconhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

227.283. O que, caso reconhecido o 

pleito pelo STF, afrontaria os artigos 

153, V e 156, III da Constituição 

Federal. 

 

O tema, como reconhecido pelo 

Supremo, é de considerável relevância, 

pois além de seu reflexo econômico 

social com uma eventual redução da 

parcela tributável, destaca-se ainda a 

economia direta a ser atingida pelas 

Administradoras de Planos de Saúde 

caso seja reconhecido o seu direito de 

recolher com base na menor parcela. 
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_________________________________ 

 

STJ – Definição dos critérios da 

incidência de IR sobre juros de mora. 

 

Em 10 de outubro de 2012, a 2ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao Recurso Especial nº 

1.089.720, que discute a incidência do 

Imposto de Renda sobre juros de mora 

advindos de contratos de trabalho que 

não foram inadimplidos. 

 

O presente caso rediscute matéria 

semelhante àquela julgada no EREsp 

1227133 (leading case), com algumas 

ressalvas: no leading case, o contrato foi 

rescindido e só se discutia a incidência 

do Importo de Renda sobre as verbas  

com nítido caráter indenizatório . Já no 

caso em análise, o contrato de trabalho 

não foi inadimplido e a União também 

pleiteou a incidência do referido imposto 

sobre os juros de mora decorrentes de 

verbas remuneratórias. 

 

O Ministro Mauro Campbell, relator do 

recurso, entendeu que a isenção que 

atinge as verbas indenizatórias não 

atinge as verbas remuneratórias, de 

modo que o recurso só poderia ser 

conhecido no que se referia às verbas 

indenizatórias, aplicando-se o 

entendimento exarado no supracitado 

leading case. 

 

O entendimento do Ministro Mauro 

Campbell conduziu o posicionamento da 

turma, ficando vencido somente o 

Ministro Napoleão Nunes, que se 

manifestou para conhecer integralmente 

do recurso, pois considera que o que 

realmente deve ser analisado é a 

natureza dos juros de mora, 

independentemente da natureza da verba 

na qual ele incide. 

_________________________________ 

 

 

STJ – Possibilidade de deduzir da base 

de cálculo do PIS e da COFINS as 

despesas de frete na revenda de carros. 

 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, em acórdão publicado no dia 25 

de outubro de 2012, conclui julgamento 

do Recurso Especial nº 1.215.773, que 

versa sobre a possibilidade das 

concessionárias de automóveis 

creditarem as despesas referentes ao 

frete utilizado para transporte dos carros 

da fábrica até a concessionária. 

 

O ponto crucial do embate residiu na 

interpretação do conceito de venda. Para 

o Ministro Benedito Gonçalves, relator 

do Recurso Especial, a atividade da 

recorrente não se enquadrava no 

benefício concedido no artigo 3º, inciso 

IX da Lei 10.833/2003, pois não 

realizava operação específica de venda, 

mas sim de revenda. 

 

Contudo, este não foi o entendimento 

vitorioso na Seção, uma vez que o 

Ministro Cesar Asfor Rocha apresentou 

voto divergente no sentido de dar 

provimento ao recurso do contribuinte, 

afirmando que a operação de venda não 

pode ser vista em sentido estrito e que as 

atividades praticadas pela recorrente 
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eram abarcadas pelo benefício do 

supracitado artigo. 

 

O Ministro esclareceu, ainda, que, no 

caso específico da revenda de 

automóveis, como é o caso dos autos, o 

consumidor final não tem como obter o 

produto diretamente do fabricante, de 

modo que a concessionária tem papel 

fundamental na operação de venda.  

 

Este julgamento, apesar de não ocorrer 

sob o rito dos Recursos Repetitivos é 

extremamente importante, pois a Corte 

nunca tinha se posicionado sobre a 

matéria até o presente momento. 

_________________________________ 

 

STJ – Erro de direito – Impossibilidade 

de alteração do critério jurídico do 

lançamento tributário 

 
A Primeira Turma do STJ posicionou-se 

no sentido de que o lançamento 

tributário fulminado por erro de direito 

não pode ser convalidado sequer pelo 

Poder Judiciário, tanto por tratar-se de 

ato privativo da Administração Pública, 

quanto por ser vedada a alteração de seus 

critérios jurídicos originários (arts. 142 e 

146 do CTN). 

 

No caso, a Fiscalização lavrou Auto de 

Infração qualificando determinadas 

atividades desenvolvidas pelo 

contribuinte como sendo de locação de 

bens móveis e, com base nesse 

entendimento, promoveu lançamento de 

ofício de créditos tributários a título de 

ISSQN, posteriormente questionado em 

sede de Ação Anulatória. 

 

Além disso, observa-se que as decisões 

judiciais de primeiro e segundo graus 

reconheceram o equívoco do Fisco ao 

qualificar as atividades do contribuinte 

como de locação de bens móveis. No 

entanto, ao invés de desconstituir a 

cobrança, referidas decisões atribuíram 

nova qualificação jurídica às atividades 

do contribuinte, classificando-as como 

de agenciamento de marcas e símbolos, 

para convalidar o ato administrativo de 

lançamento do ISSQN. 

 

Diante disso, o contribuinte interpôs 

Recurso Especial ao STJ, apontando 

violação ao art. 128 do CPC e ao art. 142 

do CTN, demonstrando ser defeso ao 

Poder Judiciário substituir as 

Autoridades Fiscais para capitular “a 

atividade da autora em outro item da 

lista de serviços”. 

 

A Primeira Turma do STJ deu parcial 

provimento ao apelo, reconhecendo a 

invalidade do Auto de Infração por erro 

de direito, em virtude da indevida 

qualificação das atividades como de 

locação de bens móveis. Além disso, 

assentou que “não cabe ao Judiciário 

substituir a Autoridade Fiscal, para dar 

outra qualificação jurídica aos fatos por 

ela analisados, corrigindo, dessa forma, 

típico erro de direito do lançamento, pois 

isso quebra o princípio da legalidade, do 

qual o princípio da tipicidade fechada é 

corolário, bem como o princípio da 

segurança jurídica.” 

 

Importa destacar que decisão em análise 

remete ao acórdão proferido no 
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julgamento do REsp nº 1.130.545-RJ 

(recursos repetitivos), em que o Ministro 

Luiz Fux distinguiu o erro de fato e o 

erro de direito em matéria tributária e, 

quanto a este último, salientou: “Ao 

revés, nas hipóteses de erro de direito 

(equívoco na valoração jurídica dos 

fatos), o ato administrativo do 

lançamento revela-se imodificável, 

máxime em virtude do princípio da 

proteção á confiança, encartado no art. 

146 do CTN (....)“. 

 

Apesar de a Primeira Turma do STJ ter 

ressalvado a “renovação da autuação, em 

forma regular, se o caso” (o nos parece 

entrar em contradição com os 

fundamentos do voto condutor), trata-se 

de precedente bastante significativo, pois 

impõe um limite à abusiva revisão de 

lançamentos tributários fulminados por 

erro de direito, em respeito aos 

princípios da legalidade e da segurança 

jurídica. 

 

 

Legislação e Soluções de Consulta 

 

 

CNJ – Resolução do CNJ disciplina 

criação de Núcleo de Repercussão 

Geral e Recursos Repetitivos nos 

Tribunais 

 

A Resolução nº 160/2012, do Conselho 

Nacional de Justiça, publicada no dia 

22.10.2012, terá importante impacto nos 

Tribunais no que tange à implementação 

da sistemática da repercussão geral ou 

dos recursos repetitivos. 

 

A Resolução visa regulamentar a atuação 

e o acompanhamento que os Tribunais 

têm feito em relação à sistemática da 

Repercussão Geral e dos Repetitivos 

através da criação de um Núcleo 

(NURER) que centralizará toda a análise 

desses institutos. 

 

Entre outras competências, destacamos 

as seguintes atribuições desse Núcleo: i) 

monitorar os recursos dirigidos ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, a fim de 

identificar controvérsias e subsidiar a 

seleção de recursos representativos das 

questões; ii) manter e disponibilizar 

dados atualizados sobre os recursos 

sobrestados no Tribunal, identificando o 

acervo a partir do tema e do recurso 

paradigma; e iii) auxiliar os órgãos 

julgadores na gestão do acervo 

sobrestado. 

 

Certamente a implementação desses 

Núcleos nos Tribunais, com tais 

atribuições, tornará mais racional e 

eficiente a utilização dos novos institutos 

da Repercussão Geral e dos Recursos 

Repetitivos, garantindo maior segurança 

jurídica e celeridade junto aos Tribunais.  

 

_______________________________ 

 

Tributação dos Prêmios Recebidos em 

Concursos – IR/Fonte 

Em 04.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal (“SRRF”) 

fez publicar a Solução de Consulta n° 

188/12, em que detalha a incidência de 

tributos no caso de pagamento de 
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prêmios distribuídos, a pessoas físicas ou 

a pessoas jurídicas, em dinheiro ou sob a 

forma de bens e serviços, em decorrência 

de concursos artísticos, desportivos, 

científicos, literários ou a outros títulos 

assemelhados. 

No caso de os prêmios serem pagos a 

pessoas físicas, e seu pagamento 

decorrer da avaliação de desempenho 

dos participantes do concurso, eles 

assumem natureza jurídica de 

“remuneração do trabalho”, 

independentemente de serem pagos em 

dinheiro, ou em bens ou serviços. Logo, 

como consequência disso, eles devem 

ser tributados na fonte pelo Imposto 

sobre a Renda retido na Fonte (“IRRF”), 

com base na tabela de alíquotas 

progressivas. Esse imposto servirá de 

antecipação do Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Físicas (“IRPF”) apurado na 

Declaração de Ajuste Anual (“DAA”) do 

contribuinte. Porém, se o beneficiário for 

uma pessoa física domiciliada no 

exterior, o IRRF incidirá à alíquota fixa 

de 25% (vinte e cinco por cento), 

incidente exclusivamente na fonte. 

Se os prêmios a pessoas físicas não 

forem pagos em decorrência da 

avaliação de desempenho das pessoas 

físicas, e eles consistirem em bens ou 

serviços, o IRRF incide à alíquota fixa 

de 20% (vinte por cento), incidente 

exclusivamente na fonte. Mas se a 

pessoa física estiver domiciliada no 

exterior, essa alíquota passa a ser de 

15% (quinze por cento), incidente 

exclusivamente na fonte; salvo se o 

contribuinte residir em país com 

tributação favorecida, quando a alíquota 

passa a ser de 25% (vinte e cinco por 

cento), incidente exclusivamente na 

fonte. 

Se os prêmios a pessoas físicas não 

forem pagos em decorrência da 

avaliação de desempenho das pessoas 

físicas, e eles consistirem em dinheiro, e: 

(a) tratar-se de concurso de prognósticos 

desportivos e concursos desportivos em 

geral, compreendidos os de turfe, o 

imposto sobre a renda incide 

exclusivamente na fonte, à alíquota de 

30% (trinta por cento) ou, se o 

beneficiário for residente no exterior, à 

alíquota de 15% (quinze por cento). Na 

hipótese de o beneficiário ser residente 

em país com tributação favorecida, 

assim considerado pela legislação do 

imposto, este incide exclusivamente na 

fonte, à alíquota de 25% (vinte e cinco 

por cento); por outro lado se (b) não se 

tratar de concursos de prognósticos 

desportivos e concursos desportivos em 

geral, o imposto sobre a renda incide na 

fonte, calculado de acordo com a tabela 

progressiva mensal, a título de 

antecipação do devido na DAA, ou, se o 

beneficiário for residente no exterior, 

incide exclusivamente na fonte à 

alíquota de 15% (quinze por cento). Na 

hipótese de o beneficiário ser residente 

em país com tributação favorecida, 

assim considerado pela legislação do 

imposto, este incide exclusivamente na 

fonte, à alíquota de 25% (vinte e cinco 

por cento). 

Em relação às pessoas jurídicas,  a SRRF 

decidiu que os prêmios pagos em bens e 
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serviços, decorrentes de quaisquer 

concursos ou sorteios, devem ser 

tributados exclusivamente na fonte pelo 

IRRF à alíquota de 20% (vinte por 

cento). 

Porém, se os prêmios forem percebidos 

em dinheiro, “obtidos em loterias, 

inclusive as instantâneas, mesmo as de 

finalidade assistencial, inclusive as 

exploradas diretamente pelo Estado, 

concursos desportivos em geral, 

compreendidos os de turfe e sorteios de 

qualquer espécie, e também os obtidos 

em concursos de prognósticos 

desportivos”, são tributados pelo IRRF, 

exclusivamente na fonte, à alíquota de 

30% (trinta por cento). Caso os prêmios, 

pagos em dinheiro, não decorram dessas 

espécies de concursos, a alíquota do 

referido IRRF passa a ser de 15% 

(quinze por cento), salvo o caso em que 

o beneficiário encontre-se domiciliado 

em jurisdição fiscalmente favorecida, 

hipótese em que a alíquota passa a ser de 

25% (vinte e cinco por cento).  

_______________________________ 

 

Contribuições Sociais Previdenciárias – 

Contribuição Substitutiva 

Em 08.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

6ª Região Fiscal (“SRRF 6ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

106/12, consignando o entendimento de 

que a apuração da contribuição 

previdenciária substitutiva para as 

pessoas jurídicas tributadas no regime de 

Lucro Real deve observar o regime de 

competência, não lhes sendo aplicado, 

contudo, o enunciado no art. 407 do 

Regulamento de Imposto de Renda 

(“RIR”), o qual determina uma maneira 

específica de reconhecimento de receitas 

para contratos a longo prazo. 
 

_________________________________ 

 

Preços de Transferência – Capacidade 

Ociosa 

Em 17.10.2012, a Coordenação Geral do 

Sistema de Tributação (“COSIT”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

07/12, consignando o entendimento de 

que para fins da aplicação das regras de 

preços de transferência, o cálculo do 

preço parâmetro, por meio do método do 

Custo de Aquisição ou Produção mais 

Tributos e Lucro (“CAP”), poderá ser 

apurado de maneira tal, que os custos 

relativos à capacidade ociosa de 

produção sejam considerados como 

despesas pré-operacionais. 

 

_________________________________ 

 

COFINS e Contribuição ao PIS – 

Depreciação – Alienação  

 
Em 04.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 172/12, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF”), 

na qual se consignou o entendimento de 

que, para fins de apuração da COFINS e 

da Contribuição ao PIS, as pessoas 

jurídicas podem descontar os créditos 

calculados sobre o valor de aquisição de 

máquinas e equipamentos ainda que 

estes bens do ativo imobilizado sejam 

alienados antes de que o contribuinte se 
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utilize de todo o crédito tributário que 

essa compra lhe gerou. 

Como salientado pela própria SRRF, 

essa possibilidade de utilização do 

crédito tem o condão de concretizar a 

não-cumulatividade da COFINS e da 

Contribuição ao PIS aos contribuintes 

sujeitos a esse regime. 

 

________________________________ 

 

Imunidade – Isenção – Entidades 

Beneficentes de Assistência Social 

 
Em 04.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 183/12, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF”), 

que consignou o entendimento de que as 

Entidades Beneficentes de Assistência 

Social (“EBAS”): (a) são imunes a 

impostos sobre patrimônio, renda ou 

serviço, bem como à CSLL, e (b) são 

isentas da Contribuição Previdenciária 

Patronal, e da COFINS; porém, (c) não 

são imunes e/ou isentas à Contribuição 

para o PIS/Pasep, a qual, no seu caso, 

incide sobre sua folha de salários. 

De acordo com o entendimento das 

Autoridades Fiscais, para que as EBAS 

possam ser caracterizadas como imunes 

e/ou gozarem do benefício da isenção 

dos tributos mencionados, seus diretores, 

conselheiros, sócios, instituidores ou 

benfeitores não podem perceber, direta 

ou indiretamente, remuneração, 

vantagem ou benefício decorrente das 

atividades a eles atribuída nos atos 

constitutivos da entidade, i.e, não podem 

ser remunerados pelo exercício de 

atividades de gerência, diretoria ou 

administração.  

Contudo, a remuneração do quadro 

societário das entidades pelo exercício 

de atividades não inerentes à sua posição 

como membro, e.g, diretores-professores 

que lá ministrem aulas e percebam 

remuneração pelas aulas ministradas, 

não retira da entidade a imunidade ou o 

benefício da isenção referentes a essa 

remuneração. 
 

 

 

IRPJ – Doações e Subvenções – 

Regime Tributário de Transição 

 
Em 24.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 26/12, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 3ª Região Fiscal (“SRRF”), 

na qual consignou-se o entendimento de 

que a empresa optante pelo Regime 

Tributário de Transição (“RTT”) deve 

ajustar o lucro líquido contábil para fins 

de apuração do lucro da exploração, 

excluindo os valores recebidos a título 

de doação e subvenção, o que diminui 

tanto o lucro tributável como o lucro da 

exploração. 

Ao proceder assim, a pessoa jurídica 

afasta os efeitos tributários decorrentes 

do novo regime contábil, onde as 

doações e subvenções recebidas são, 

obrigatoriamente, classificadas no 

resultado do exercício.  

_________________________________ 

 

Material Esportivo – Bagagem Pessoal 
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Em 04.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”) fez 

publicar a Solução de Consulta n° 

181/12, consignando o entendimento de 

que o material esportivo levado ao 

exterior por esportista, para utilização 

em evento oficial, é considerado 

bagagem pessoal, sendo que, nesse caso, 

cabe ao esportista comprovar a 

compatibilidade da bagagem com o 

propósito da viagem e o tempo de 

permanência no exterior. 
 

_________________________________ 

 

IRPJ – Lucro Presumido  

Em 04.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 170/12, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF”), 

consignando o entendimento de que para 

fins de apuração de Imposto sobre a 

Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), 

sob a sistemática do Lucro Presumido, 

os serviços de coleta, compactação e de 

transporte de lixo não se assemelham ao 

serviço de transporte de carga. Contudo, 

se ocorrer exclusivamente o serviço de 

transporte de lixo até local 

predeterminado, o percentual de 

presunção de lucro incidente sobre as 

receitas do serviço será de 8% (oito por 

cento). 

 

_________________________________ 

 

 

Crédito PIS/COFINS – Sacolas 

Plásticas 

Em 04.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”) fez 

publicar a Solução de Consulta n° 

176/12, consignando o entendimento de 

que os supermercados não poderão 

descontar créditos relativos às 

contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”) ao 

adquirirem sacolas plásticas, pois tal 

aquisição não é prevista como hipótese 

de crédito prevista pelas Leis nº 

10.637/2002 e 10.833/2003.  

_________________________________ 

 

Decreto nº 7.828 

Em 17.10.2012 foi publicado o Decreto 

nº 7.828 que regulamenta a incidência da 

contribuição previdenciária incidente 

sobre a receita auferida pelas empresas 

referidas nos arts. 7º a 9º da Lei nº 

12.546/2011. 

_________________________________ 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 

interessados para esclarecimentos. 

 

 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

mailto:igor@ssplaw.com.br
mailto:philip@ssplaw.com.br


 

 

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 - 193691v1 
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(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Flavio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Sidney Kawamura Longo 

(sidney@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Leticia Brandão Tourinho Dantas 

(leticia@ssplaw.com.br)  

 

Wilson Rodrigo Vieira da Silva 

(wilson@ssplaw.com.br) 

 

Júlio César Soares 

(julio@ssplaw.com.br) 
 

Rodrigo Tosto Lascala 
(rodrigo@ssplaw.com.br) 

 

Renata Tuma e Pupo 

(rtuma@ssplaw.com.br)  

 

Murilo Bunhotto Lopes 

(murilo@ssplaw.com.br) 
 

Laura Benini Candido 

(laura@ssplaw.com.br) 
 

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – São Paulo (SP). Tel. (55 

11) 3201-7550 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bloco A – Torre Sul – 14º andar 

– Sala 1.406 – Brasília/DF. Tel. (55 

61) 3252-6153 

mailto:eduardo@ssplaw.com.br
mailto:cassio@ssplaw.com.br
mailto:fernanda@ssplaw.com.br
mailto:diogo@ssplaw.com.br
mailto:bruno@ssplaw.com.br
mailto:flavio@ssplaw.com.br
mailto:vitor@ssplaw.com.br
mailto:rafael@ssplaw.com.br
mailto:sidney@ssplaw.com.br
mailto:rwatanabe@ssplaw.com.br
mailto:leticia@ssplaw.com.br
mailto:wilson@ssplaw.com.br
mailto:julio@ssplaw.com.br
mailto:rodrigo@ssplaw.com.br
mailto:rtuma@ssplaw.com.br
mailto:murilo@ssplaw.com.br
mailto:laura@ssplaw.com.br

