
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 62ª edição, estamos tratando de 11 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, de Legislação e 
de Soluções de Consulta. Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Imunidade – Exportações realizadas por intermédio de ‘trading companies’ – Repercussão Geral 
Reconhecida

STJ – Substituição Tributária - Restituição do ICMS pago a maior na hipótese em que a base de cálculo 
real seja inferior à presumida. Estados não signatários do Convênio 13/1997

STJ – Recurso representativo de controvérsia – Venda de veículos novos por concessionária – Base de 
Cálculo do PIS e da COFINS – Receita bruta/Faturamento

STJ – Requisitos para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal – Recurso Repeti-
tivo

Legislação e Soluções de Consulta

Preços de Transferência – Commodities – PCI e Pecex

IPI – Pareceres Normativos

Contribuições Sociais – Responsabilidade de Retenção da Matriz em Detrimento das Filiais

Contribuição ao PIS e COFINS – Tomada de Créditos – Dispêndio com Registro em Órgãos Públicos

Atualização Monetária do Depósito – Fato gerador de IRPJ e CSLL

Crédito de PIS/COFINS – Frete Marítimo Internacional – Armazenagem para Exportação

Contribuição ao PIS e COFINS – Insumo – Depreciação – Veículos empregados no transporte e na movi-
mentação interna
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Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Imunidade – Exportações realizadas por intermédio de ‘trading companies’ – Repercussão Geral 
Reconhecida 

O Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2013, reconheceu a repercussão geral da questão debatida no Re-
curso Extraordinário nº 759.244/SP, que versa sobre a aplicação da imunidade prevista no art. 149, §2º, I, 
da Constituição Federal, às exportações realizadas por intermédio de empresas comerciais exportadoras 
(trading companies) em relação às contribuições sociais. 

A controvérsia sobre a aplicação da imunidade ganhou relevância após a edição da Instrução Normativa 
MPS/SRP nº 3/2005, a qual, em seu art. 245, § 2º, dispunha que “A receita decorrente de comercialização   
com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto”, afastando, 
assim, a regra da imunidade das exportações indiretas, realizadas por meio de tradings. A Instrução Nor-
mativa em questão foi revogada pela Instrução Normativa MF/RFB nº 971/2009, que manteve disposição 
idêntica em seu art. 170, §2º. 

Referida questão ainda é controvertida nos Tribunais Regionais Federais, sendo que há precedentes fa-
voráveis aos contribuintes, no sentido de que o mencionado art. 149, § 2º, I, da CRFB deve ser aplicado 
indistintamente para as exportações diretas e indiretas, por se tratar de hipótese objetiva de imunidade, ou 
seja, que diz respeito à operação de exportação e não ao seu sujeito, tornando a limitação da mencionada 
Instrução Normativa MPS/SRP nº 3/2005 inconstitucional. 

Após o reconhecimento da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, neste caso relatado pelo Min-
istro Roberto Barroso, deverá decidir se a correta interpretação do art. 149, § 2º, I, da CRFB, abarca as 
hipóteses de exportações realizadas por meio de trading companies. 

STJ – Substituição Tributária Restituição do ICMS pago a maior na hipótese em que a base de cálculo real 
seja inferior à presumida. Estados não signatários do Convênio 13/1997.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 1.851/AL, realizado no ano de 2002, decidiu que a restituição de valores recolhidos a maior a 
título de ICMS no regime de substituição tributária somente é possível quando o fato gerador presumido 
não ocorrer. 

Com esse limite, ficou decidido naquela ocasião que não há direito à restituição quando o fato gerador 
efetivamente praticado possuir valor inferior àquele presumido pela legislação fiscal. 

Dentro desse contexto, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Agravo Regi-
mental no Recurso Especial (AgRg no REsp) nº 1.371.922/SP, reiterou o seu posicionamento na linha de 
que apenas os Estados Signatários do Convênio Confaz nº 13/1997 estão sujeitos à decisão proferida pelo 
Plenário do STF no julgamento da ADI nº 1.851/AL. Com isso, o STJ reafirmou que é possível a restituição 
nos casos em que a base de cálculo real do ICMS-ST é inferior à presumida para os Estados que não são 
signatários do Convênio nº 13/1997, como, por exemplo, o Estado de São Paulo. 
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Apesar de reconhecer essa possibilidade,a Segunda Turma do STJ ressalvou que a restituição, nesses 
casos, “não é imediata e automática”. Aquela Corte deixou expresso que “deve ser observada a legislação 
estadual pertinente, que prevê o respectivo procedimento administrativo para a restituição do valor de 
ICMS pago a maior”. 

Por outro lado, cumpre esclarecer que a discussão sobre o direito à recuperação da diferença entre a base 
de cálculo presumida e a real, que foi analisada na ADI nº 1.851/AL, está novamente em discussão no 
Plenário do STF. 

De fato, trata-se do tema envolvido no Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, submetido ao regime da 
Repercussão Geral, bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2675 e 2777 (estando es-
sas duas últimas suspensas até o julgamento do RE nº 593.849/MG).

STJ – Recurso representativo de controvérsia – Venda de veículos novos por concessionária – Base de 
Cálculo do PIS e da COFINS – Receita bruta/Faturamento

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. nº 1.339.767/SP, por 
unanimidade, entendeu que, nos casos de venda de veículos automotores novos por concessionárias, 
a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS é a receita bruta/faturamento na operação. O 
acórdão, afeto ao regime do recurso representativo de controvérsia, deve uniformizar o entendimento 
sobre a matéria nos tribunais de segunda instância. 

O Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, apontou que a relação entre a fabricante (concedente) e 
o distribuidor (concessionário), regida pela Lei nº 6.729/79, prevê o faturamento dos veículos fornecidos 
pela concedente, que deve estabelecer um preço de venda comum à rede de concessionários. 

Em face destes dois elementos, o Relator afastou a configuração de uma operação de intermediação ou 
consignação do bem, e entendeu que existem duas operações: uma de compra e venda mercantil entre 
a fabricante o concessionário e outra de compra e venda firmada entre o concessionário e o consumidor. 

Havendo duas relações de compra e venda distintas, o PIS e a COFINS devem incidir sobre o valor total 
faturado ao consumidor final, que inclui o valor pago à montadora pelo veículo e a margem de lucro na 
operação. Esta situação é, portanto, distinta da consignação, na qual os tributos incidiriam apenas sobre 
a margem de lucro efetivamente auferida. 

Interessante notar que as operações com veículos automotores usados, adquiridos para revenda ou 
como parte de preço de venda de veículos novos, pode ser equiparada à consignação, por força do art. 
5º da Lei nº 9.716/98, de forma que o julgado não se aplica a estes casos.
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STJ – Requisitos para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal – Recurso Repeti-
tivo

O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em julgamento de recurso submetido à sistemática 
dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), sobre os requisitos para atribuição do efeito suspensivo aos 
embargos à execução fiscal. 

A controvérsia levada a essa Corte se deu especialmente após o advento da Lei nº 11.382/06, que inse-
riu o art. 739-A ao Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos do executado não terão efeito 
suspensivo. Anteriormente, tal ação ajuizada pelo devedor teria, como regra, efeito suspensivo, o que 
suspendia o curso da execução até a prolação de sentença nos embargos. Dúvidas surgiram a respeito da 
aplicação, aos embargos à execução fiscal, da novel regra processual regidos por lei especial. 

Tais dúvidas não mais prevalecem após o julgamento do RESP 1.272.827, no qual o STJ entendeu que 
as alterações no CPC são eficazes também quanto às execuções fiscais e que o art. 739-A, do CPC se 
coaduna com as disposições da Lei nº 6.830/80, realizando interpretação histórica de tais dispositivos 
processuais e à luz dos princípios que regem a execução fiscal. 

Nesse cenário, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, o Contribuinte 
terá que demonstrar a presença dos requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC, notadamente da relevância da 
fundamentação, ou fumus boni juris, e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou periculum 
in mora. 

Legislação e Soluções de Consulta

Preços de Transferência – Commodities

– PCI e Pecex Em 17.09.2013, foi publicada a IN RFB nº 1.395 que alterou a IN RFB nº 1.312/2012, que 
dispõe sobre as regras de preço de transferência. A nova IN esclareceu que, para fins de aplicação dos 
Métodos do Preço sob Cotação na Importação (PCI) e do Preço sob Cotação na Exportação (PECEX), 
serão considerados commodities os produtos listados no Anexo I da IN nº 1.312/2012 e que estejam, cu-
mulativamente, sujeitos a preços públicos (i) em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II da 
IN, ou (ii) em instituições de pesquisas setoriais, internacionalmente reconhecidas, listadas no Anexo III da 
IN. São, também, considerados commodities os produtos negociados em bolsa de mercadorias e futuros 
listados no Anexo II da IN. 

A IN nº 1.395/2013 também alterou as variáveis a serem consideradas no ajuste do preço das commodi-
ties e introduziu dispositivos específicos sobre elas. As variáveis passaram a ser: prazo para pagamento; 
quantidades negociadas; influências climáticas nas características do bem importado; custos de interme-
diação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas; acondiciona-
mento; e frete e seguro. 

Além disso, foi introduzido o artigo 36A, determinando que, no caso de as commodities possuírem preços 
de referência regionais, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro, o preço de
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cotação dos bens no mercado de destino constante em bolsas de mercadorias e futuros internacional-
mente reconhecidas ou aquele obtido mediante dados independentes fornecidos por instituições de pes-
quisa setoriais internacionalmente reconhecidas. Na ausência desses entes, o exportador deverá observar 
o preço de cotação do mercado mais próximo. 

Na hipótese de não haver o preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros ou em instituições de 
pesquisa disponível ou, se houver, e este preço for muito dispare do preço de cotação do mercado de 
destino do bem exportado, poderá ser utilizado o preço do bem vendido a pessoa jurídica não vinculada 
ou não residente em país com tributação favorecida ou que não se beneficie de regime fiscal privilegiado. 
Nesse caso, o preço deverá representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de expor-
tação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas pela pessoa jurídica, no período de 
apuração. 

IPI – Pareceres Normativos

Em 09/09/2013, foram aprovados, por Despacho do Secretário da Receita Federal do Brasil, os Pareceres 
Normativos de nº 13 a 23. Tais Pareceres Normativos tratam de aspectos da incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (“IPI”) e têm como escopo a atualização de antigos Pareceres Normativos que 
ou fazem menção à legislação que não mais vigora, ou cujo entendimento encontra-se em confronto com 
a legislação em vigor. Os Pareceres aprovados tratam dos seguintes temas: 

Parecer Normativo nº 13: Hipóteses de incidência ou não incidência de IPI na saída de produto revendido. 

Parecer Normativo nº 14: Inocorrência de fato gerador do IPI na transferência de propriedade de produtos 
do arrendatário para o arrendador, em razão de rescisão contratual, uma vez que não se verifica saída real 
ou ficta dos produtos do estabelecimento fabril. 

Parecer Normativo nº 15: Caracterização dos engarrafadores de vinho como estabelecimentos industriais 
sujeitos às regras relativas ao IPI e a impossibilidade de tomada de créditos pela aquisição de vinhos com 
imposto suspenso. 

Parecer Normativo nº 16: Utilização de produto no próprio recinto do estabelecimento industrial que o fab-
ricou não constitui fato gerador do IPI. 

Parecer Normativo nº 17: Ocorrência de fato gerador do IPI na saída de produtos importados do estabel-
ecimento importador, ainda que tais produtos tenham sido desembaraçados com isenção que, quando da 
saída de tais produtos, tenha sido revogada. 

Parecer Normativo nº 18: Os serviços constantes na Lei Complementar nº 116, se considerados operações 
de industrialização, sujeitam-se ao IPI. 

Parecer Normativo nº 19: Hipóteses de beneficiamento caracterizadas como operações de industrialização. 

Parecer Normativo nº 20: Impossibilidade de o estabelecimento industrial dar saída a produtos tributados 
pelo IPI sem o pagamento do imposto, invocando em seu favor a equidade. 
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Parecer Normativo nº 21: Isenção de IPI para artefatos de uso doméstico. 

Parecer Normativo nº 22: Variação da alíquota do IPI entre a remessa e a devolução do produto. 

Parecer Normativo nº 23: Os Acórdãos do CARF não constituem normas complementares da legislação 
tributária, não sendo vinculantes.

Contribuições Sociais – Responsabilidade de Retenção da Matriz em Detrimento das Filiai

Em 14.08.2013, a Coordenação - Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de Con-
sulta nº 07/2013, consignando o entendimento de que a responsabilidade pela retenção na fonte, recol-
himento e apresentação de obrigações acessórias relativas às contribuições sociais previstas no art. 30 
da Lei nº 10.833/03 é da empresa matriz, ainda que as filiais procedam à retenção. 

Esclarece, ainda, que, na hipótese de haver pagamentos efetuados por mais de um estabelecimento à 
mesma pessoa jurídica, para fins do limite de dispensa da retenção [R$ 5.000,00 mensais], o cálculo do 
tributo a ser retido levará em conta o total dos rendimentos pagos no mês, independentemente da fonte 
pagadora (matriz ou filial).

Contribuição ao PIS e COFINS – Tomada de Créditos – Dispêndio com Registro em Órgãos Públicos

Em 30.08.2013, a Superintendência Regional da Receita Federal da 3ª Região Fiscal (“SRRF 3ª Região”) 
publicou a Solução de Consulta nº 15/2013, consignando o entendimento de que não geram direito a 
créditos de PIS/COFINS, no regime não cumulativo, os custos, despesas e encargos relativos ao registro 
e cadastro em órgãos da administração federal, estadual e municipal exigidos para o exercício de ativi-
dades de importação, industrialização e comercialização de defensivos agrícolas, fitossanitários, adubos 
e fertilizantes.

Atualização Monetária do Depósito – Fato gerador de IRPJ e CSLL

Em 26.08.2013 foi publicada a Solução de Consulta nº 138/13, proferida pela Superintendência Regional 
da Receita Federal da 8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”), consignando o entendimento de que os acrésci-
mos monetários ocorridos no âmbito dos depósitos realizados em consonância com a Lei n.º 9.703/1998 
(sejam judiciais ou administrativos) somente integrarão a base de cálculo do IRPJ e CSLL quando da con-
clusão da lide, se favorável ao contribuinte e na proporção em que seja este favorecido. Ou, ainda, anteri-
ormente à solução da lide, quando o levantamento do depósito com os acréscimos se dê por autorização 
administrativa ou judicial. 

Por outro lado, não havendo previsão legal que condicione a atualização dos valores depositados ao suc-
esso da lide, referidas variações positivas deverão ser oferecidas à tributação de acordo com o período de 
competência. 

07

62Informativo tributário n° 62 • ano VI • setembro de 2013



A SRRF 8ª RF, ainda, afirma que, em se tratando de instituições financeiras, os aludidos acréscimos não 
serão alcançados pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, por não se constituir em receita da atividade 
empresarial.

Crédito de PIS/COFINS – Frete Marítimo Internacional – Armazenagem para Exportação

Em 26.08.2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 152/13, proferida pela Superintendência Regional 
da Receita Federal da 8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”), consignando o entendimento de que despesas 
resultantes da contratação de frete marítimo internacional não geram direito a crédito de PIS/COFINS 
caso não sejam pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Por outro lado, relativamente às desp-
esas incorridas na armazenagem, regularmente praticada por concessionário ou permissionário, a SRRF 
8ª RF reconheceu o direito ao crédito das referidas contribuições.

Contribuição ao PIS e COFINS – Insumo – Depreciação – Veículos empregados no transporte e na movi-
mentação interna

Em 06.09.2013, a Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF da 9ª Região”) 
publicou a Solução de Consulta nº 169/2013, consignando o entendimento de que geram direito a crédito 
de PIS/COFINS as despesas com combustíveis, lubrificantes, partes e peças de reposição e serviços de 
manutenção utilizados ou diretamente relacionados aos veículos empregados pelo contribuinte na pre-
stação de serviços de transporte ou para movimentação da carga dentro de suas instalações. Quando 
referidos produtos ou serviços não forem empregados diretamente no transporte de cargas, não há direito 
ao crédito. 

Além disso, a SRRF da 9ª Região esposou o entendimento de que geram direito a créditos de PIS/COFINS 
os encargos de depreciação calculados sobre a aquisição de veículos utilizados na prestação de serviços 
de transporte rodoviário ou interno de cargas da empresa transportadora. 

08

62Informativo tributário n° 62 • ano VI • setembro de 2013



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 (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)

Flávio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)

Rafael Monteiro Barreto (rafael@ssplaw.com.br)

Sidney Kawamura Longo (sidney@ssplaw.com.br)

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

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

Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (mmaldonado@ssplaw.com.br)

Thiago Brazolin Abdulmassih (thiago@ssplaw.com.br)

Ana Paula Caldin da Silva (acaldin@ssplaw.com.br)

Viviane Faulhaber Dutra (viviane@ssplaw.com.br)

Tiago Camargo Thomé Maya Monteiro (tiago@ssplaw.com.br)

Flavia Gehlen Frosi (flavia@ssplaw.com.br)

Marina Lee (marina@ssplaw.com.br)

Thomas Ampessan Lemos da Silva (thomas@ssplaw.com.br)

09

62Informativo tributário n° 62 • ano VI • setembro de 2013


	Marcador 1

