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É com satisfação que apresentamos a 

trigésima oitava edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados as mais atualizadas notícias 

sobre questões tributárias. 

 

Boa leitura. 
 

 

Jurisprudência 

 

 

STJ – Dissolução irregular de 

sociedade gera presunção de 

responsabilidade do sócio 

 

A Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça no julgamento do REsp n.º 

1.104.064-RS entendeu possível o 

redirecionamento de plano da execução 

fiscal ao sócio-gerente na hipótese de 

dissolução irregular da empresa.  

 

O posicionamento é consequência do 

entendimento firmado no REsp 

1.101.728-SP, representativo da 

controvérsia, julgado no rito do art. 543-

C do CPC. Ali, o STJ consignara que 

para acontecer a responsabilização 

prevista no art. 135 do CTN é 

indispensável que o sócio gerente tenha 

agido com excesso de poderes ou 

infração à lei, ao contrato social ou ao 

estatuto da empresa 

 

O voto do Relator, Ministro Luiz Fux, 

salientou que a liquidação irregular da 

sociedade viola a legislação comercial 

gerando a presunção da prática de atos 

abusivos e incorrendo na previsão do art. 

135 do CTN.  

 

 

STJ – Retenção de contribuição pelo 

tomador afasta a responsabilidade do 

prestador 

 

A Primeira Seção do STJ, no REsp 

1.131.047-MA, afastou a 

responsabilidade do cedente de mão de 

obra pelo recolhimento da contribuição 

previdenciária quando o tomador houver 

feito a retenção. 

 

No julgamento, o relator, Ministro Teori 

Zavascki, destacou que a atribuição de 

responsabilidade ao prestador, mesmo 

após a retenção pelo tomador, implicaria 

na transferência em duplicidade da 

repercussão econômica do tributo ao 

cedente.  
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O recurso foi julgado no rito do art. 543-

C do CPC, obstando a admissão de 

novos recursos sobre a matéria no STJ. 

Foi, ainda, proposto o seguinte 

enunciado de súmula: “A partir da 

vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com 

a redação dada pela Lei 9.711/98, a 

empresa contratante é responsável, com 

exclusividade, pelo recolhimento da 

contribuição previdenciária por ela retida 

do valor bruto da nota fiscal ou fatura de 

prestação de serviços, afastada, em 

relação ao montante retido, a 

responsabilidade supletiva da empresa 

prestadora, cedente de mão-de-obra”, o 

qual será analisado pela Comissão de 

Jurisprudência do STJ antes da 

aprovação pela 1ª Seção. 

 

 

STJ – Validade de pagamentos de PLR 

sem a participação do sindicato e o 

registro em tal órgão 

 

No julgamento do REsp nº 865.489, a 

Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça afastou a incidência de 

Contribuição Previdenciária sobre 

verbas pagas aos empregados a título de 

Participação nos Lucros e Resultados. 

 

No caso concreto, a empresa foi autuada 

pelo INSS sob a alegação de 

descumprimento da legislação para 

fruição da isenção da Contribuição sobre 

esses pagamentos, qual seja, a 

participação do sindicado na negociação 

e o arquivo do acordo na entidade 

sindical dos trabalhadores. 

 

De acordo com o STJ, embora não 

tenham sido cumpridas essas exigências 

legais, restou comprovado que o plano 

de participação dos empregados nos 

lucros e resultados da empresa atende 

aos demais requisitos da Lei 

10.101/2000, tais como: participação nos 

resultados; fixação de resultados 

atingíveis e que não causem riscos à 

saúde ou à segurança para serem 

alcançados; determinação de índices 

gerais e individuais de participação. 

 

Nesse contexto, atendidos os demais 

requisitos da legislação que tornem 

possível a caracterização dos 

pagamentos como participação nos 

resultados, a ausência de intervenção do 

sindicato nas negociações e a falta de 

registro do acordo apenas afastam a 

vinculação dos empregados aos termos 

do acordo, mas não lhe transmuda a 

natureza para fins de incidência de 

Contribuição Previdenciária. 

 

 

STJ - MP pode propor ação contra 

concessão de incentivo fiscal milionário 

a empresa 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao 

julgar o REsp nº 903.189, de relatoria do 

Ministro Luiz Fux, considerou legítima a 

atuação do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 

para propor Ação Civil Pública em face 

de atos administrativos que concederam 

financiamento a uma empresa privada, 

mediante a concessão de benefício fiscal. 

 

O MPDFT ajuizou Ação Civil Pública 

contra uma empresa privada, o Distrito 

Federal e o Banco de Brasília para anular 

a Portaria nº 507/02, editada pelo 
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Secretário de Fazenda e Planejamento do 

Distrito Federal. Referido ato normativo 

autorizou o Banco de Brasília a contratar 

financiamento inserido no programa Pró-

DF com a mencionada empresa privada, 

no valor de R$ 34,3 milhões, mediante a 

concessão de benefícios fiscais do ICMS 

devido pela empresa ao Estado. 

 

O ponto central da discussão reside na 

legitimidade do Ministério Público para 

propor a Ação Civil Pública em face da 

concessão de incentivos fiscais, tendo 

prevalecido o entendimento do Ministro 

Relator, que aplicou a Súmula 329 do 

STJ (“O MP tem legitimidade para 

propor ação civil pública em defesa do 

patrimônio público”), eis que, a 

concessão deste benefício fiscal 

representaria “verdadeira renuncia fiscal 

por parte do DF de 70% do valor devido 

a título de ICMS, evidenciando dano ao 

patrimônio público”. 

 

Esse precedente é relevante, pois 

significa uma mudança na linha de 

entendimento que sempre prevaleceu no 

STJ – no sentido da ilegitimidade do MP 

para impugnar matérias tributárias –, o 

que, certamente, decorre do julgamento 

da matéria recentemente pelo Supremo 

Tribunal Federal, no qual prevaleceu 

essa mesma orientação (RE 576.155). 

 

 

STJ - Fraude em execução fiscal não 

exige prova de má-fé  

 

De acordo com o recente entendimento 

manifestado pelo Superior Tribunal de 

Justiça nos autos do Recurso Especial nº 

1.141.990, sob a sistemática dos recursos 

repetitivos inserta no artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, a mera 

transferência de bens do devedor, 

posteriormente à inscrição do crédito 

tributário em Dívida Ativa configura 

fraude à execução, independentemente 

da inexistência de prévio registro de 

penhora e da comprovação de má-fé pelo 

alienante. 

 

Tal posicionamento deflui da 

interpretação dada ao artigo 185 do 

Código Tributário Nacional, com 

redação veiculada pela Lei 

Complementar nº 118/2005. Assim, 

passa a ser necessária, para configurar a 

fraude à execução, apenas a alienação de 

bens do executado após a inscrição em 

Dívida Ativa do Crédito Tributário, ao 

contrário do que dispunha a redação 

original, que mencionava a necessidade 

de o crédito, além de inscrito, encontrar-

se em fase de execução fiscal. 

  

Para chegarem a essa conclusão, os 

Ministros do STJ invocaram o princípio 

de que a lei especial deve predominar 

sobre a lei geral. Por isso, nos casos de 

execução fiscal, em que há legislação 

específica, deve-se privilegiar a sua 

aplicação, motivo pelo qual é inaplicável 

a Súmula 357 do Superior Tribunal de 

Justiça, que exige o prévio registro de 

penhora e da comprovação de má-fé do 

alienante para configurar fraude ao 

credor, nos termos previstos nos Códigos 

Civil e de Processo Civil. 
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Legislação e Normativos  

 

 

Arquivos Digitais – Restrições à 

Compensação e Ressarcimento de 

Créditos do PIS e da Cofins 

 

Em 07 de junho de 2010, foi editado o 

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 25 

(“ADE Cofis 25/2010), para alterar o 

Anexo Único do Ato Declaratório 

Executivo Cofis nº 15, de 23 de outubro 

de 2001 (“ADE Cofis 15/2001”), que 

estabelece a forma de apresentação, a 

documentação de acompanhamento e as 

especificações técnicas dos arquivos 

digitais e sistemas utilizados por pessoas 

jurídicas que utilizam sistemas de 

processamento eletrônico de dados para 

registrar negócios e atividades 

econômicas, escriturar livros ou elaborar 

documentos de natureza contábil ou 

fiscal. 

 

O ADE Cofis 25/2010 veio para corrigir 

alguns campos e equiparar o leiaute da 

Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de 

outubro de 2001 (“IN 86/2001”) ao do 

Sistema Público de Escrituração Digital 

(“Sped”) Fiscal e do Sped Contábil. 

Nessa linha, o referido ADE veio a 

dispensar dos arquivos digitais, na forma 

por ele estabelecida, os contribuintes que 

estão obrigados ao Sped ou que a este 

aderiram facultativamente. 

 

Com essas alterações, muitas empresas 

estão encontrando dificuldades na 

validação dos arquivos digitais mediante 

o Sistema Validador e Autenticador de 

Arquivos Digitais – SVA, o que acarreta, 

por exemplo, a impossibilidade de 

transmitir o Pedido de Restituição, 

Ressarcimento ou Reembolso e de 

Declaração de Compensação 

(“PER/DCOMP”). 

 

Isso porque, a Instrução Normativa RFB 

nº 900, de 30.12.2008, estabelece em seu 

art. 65, § 1º, que, na hipótese de 

ressarcimento ou compensação de 

créditos do PIS e da Cofins apurados 

pela sistemática não-cumulativa, o 

Pedido de Ressarcimento e a Declaração 

de Compensação somente será 

recepcionado pela RFB após prévia 

apresentação de arquivo digital de todos 

os estabelecimentos da pessoa jurídica, 

com os documentos fiscais de entradas e 

saídas relativos ao período de apuração 

do crédito, conforme previsto na IN 

86/2001, e especificado no Anexo Único 

do ADE Cofis 15/2001 (atualmente, no 

Anexo Único do ADE Cofis 55/2010). 

 

Tal restrição, contudo, não encontra 

amparo legal, de modo que entendemos 

que o impedimento ao exercício do 

direito à compensação e ao 

ressarcimento de créditos de PIS e 

Cofins não-cumulativos com base em tal 

norma infralegal pode ser questionado 

perante o Poder Judiciário. 

 

Por outro lado, é importante mencionar 

que, ainda que tal exigência de prévia 

apresentação de arquivos digitais seja 

afastada, as Autoridades Fiscais 

permanecerão contando com a 

prerrogativa de exigir, a qualquer 

momento, a apresentação de documentos 

comprobatórios do direito creditório 

pleiteado, inclusive arquivos 
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magnéticos, sob pena de imposição de 

pesadas multas, que podem chegar a 1% 

(um por cento) da receita bruta da pessoa 

jurídica
1
. 

 

 

Isenção – Entidade Filantrópica 

 

Por meio da resposta ao Processo de 

Consulta n° 159, publicada em 

30.12.2010, a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 6ª Região Fiscal 

(“SRRF/6ªRF”) decidiu que as entidades 

filantrópicas que doam ações de seu 

patrimônio a outra entidade filantrópica 

perdem o direito de ser isentas do IRPJ, 

pois deixam de aplicar integralmente 

seus recursos na manutenção e 

desenvolvimento de seus objetivos 

sociais. 

 

 

Rendimentos Tributáveis - IRPF 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 6ª Região Fiscal 

(“SRRF/6ªRF”) decidiu no Processo de 

Consulta n° 175, publicado em 

13.01.2011, que as ações recebidas por 

empregado brasileiro, como forma de 

pagamento pelos serviços prestados, de 

empresa situada no exterior, integrante 

do mesmo grupo econômico da empresa 

brasileira, constitui rendimento 

tributável, desde que tenha caráter 

habitual. 

 

Referidas ações, para fins de tributação, 

serão avaliadas em dinheiro, pelo valor 

que tiverem na data da percepção. 

                                                 
1 Conforme art. 12, inciso I a III, da Lei nº 8.218/91. 

Ainda, em se tratando de ações cotadas 

em bolsa de valores e expressas em 

dólar, essas deverão ser avaliadas na data 

da percepção e convertidas para real, 

utilizando-se o valor do dólar dos EUA 

fixado para compra pelo Bacen para o 

último dia útil da primeira quinzena do 

mês anterior ao do pagamento do 

rendimento. 

 

Por fim, na alienação das ações em 

comento, é obrigatória a apuração do 

ganho de capital obtido, o qual deverá 

ser tributado à alíquota de 15%. 

 

 

 
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) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

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

6 

 

Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

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

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana 

(lbattilana@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Marcio Lopes de Freitas Filho 

(marcio@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 Norte – 13º andar – 

Sala 1.316 - Brasília/DF. Tel. (55 61) 

3252-6153 
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