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acredita no que faz” 
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É com satisfação que apresentamos a 

quinquagésima terceira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados notícias atuais sobre 

questões tributárias. 

 

Boa leitura. 

 

Jurisprudência 

 

STF – Reconhecida a repercussão geral 

da compensação de precatórios com 

débitos exigidos pelas Fazendas 

Públicas 

 

O Plenário do STF, no RE nº 

678.360/DF, reconheceu a repercussão 

geral do tema relacionado à 

constitucionalidade da sistemática de 

compensação de precatórios com débitos 

para com a Fazenda Pública do titular do 

direito de crédito (credor originário), 

instituída pelos §§ 9º e 10º do art. 100 da 

CRFB/88, introduzidos pela EC nº 

62/09. 

 

O RE nº 678.360/DF foi interposto pela 

Fazenda Nacional contra acórdão do 

TRF/4ª Região, que julgara 

inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 

100 da CRFB/88, por afronta ao 

princípio federativo, à coisa julgada, à 

segurança jurídica, ao devido processo 

legal, à razoabilidade e à 

proporcionalidade. 

 

A validade das alterações promovidas 

pela EC nº 62/09, inclusive dos §§ 9º e 

10 do art. 100 da CRFB, também é 

objeto das ADI nº
s
 4.357, 4.372, 4.400 e 

4.425, cujo julgamento está suspenso em 

razão de pedido de vista do Ministro 

Luiz Fux, depois de proferido voto pelo 

Ministro Ayres Britto pela parcial 

procedência das Ações. 

 

O Ministro Ayres Britto, Relator das 

ADI, julgou inconstitucional a EC nº 

62/09 por vício formal (desrespeito ao 

devido processo legislativo), por 

considerar que o projeto de Emenda 

Constitucional não foi apreciado em dois 

turnos, como preceitua o § 2º do art. 60 

da CRFB/88, e por vícios materiais, 

sendo que, notadamente em atenção ao 

princípio da separação dos Poderes e da 

isonomia, considerou inconstitucional a 

compensação de ofício de precatórios 

com débitos constituídos pelas Fazendas 

Públicas.  

 

Também declarou a 

inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 
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da CRFB/88 e do art. 97 do ADCT, 

dispositivos relacionados à possibilidade 

de os Entes de Direito Público limitarem 

as dotações orçamentárias para os 

pagamentos dos precatórios em até 15 

anos, por violação ao princípio da 

separação dos poderes, da autoridade das 

decisões judiciais, do livre acesso ao 

poder judiciário e da razoável duração 

do processo. 

_________________________________ 

 

STJ – Primeira Seção – ICMS – 

energia elétrica – demanda contratada 

e não utilizada – legitimidade do 

consumidor 

 

A Primeira Seção do STJ, em decisão 

unânime, proferida nos autos do REsp nº 

1.299.303/SC, reconheceu que o 

consumidor de energia elétrica possui 

legitimidade para propor ação visando à 

recuperação do ICMS pago 

indevidamente pela concessionária sobre 

a demanda contratada e não utilizada. 

 

Tal decisão modifica o entendimento 

anterior do próprio STJ, que estendia às 

hipóteses de fornecimento de energia 

elétrica a mesma orientação adotada no 

REsp nº 903.394/AL (repetitivo), no 

sentido de que o contribuinte de fato 

(substituído) não possui legitimidade 

ativa para pleitear a restituição tributo 

recolhido, ainda que indevidamente, pelo 

contribuinte de direito (substituto). 

 

A mudança de entendimento decorre da 

constatação de que, no caso dos serviços 

prestados pelas concessionárias de 

serviço público, a relação entre 

substituto e substituído não é a mesma 

daquela encontrada, p.ex., entre o 

fabricante de bebidas e o distribuidor 

(vide REsp nº 903.394/AL). 

 

O Relator do caso, Min. Cesar Asfor 

Rocha, ressaltou que “(...) quando se 

trata de ‘criação ou alteração’ de 

tributos (...) a concessionária encontra-

se sempre protegida, impondo a lei 

nesses casos, para preservar o 

‘equilibrio econômico-financeiro’, a 

majoração da tarifa. Sob esse enfoque é 

que o Estado-concedente e a 

concessionária do serviço público 

encontram-se lado a lado, no mesmo 

polo, em situação absolutamente 

cômoda e sem desavenças, 

inviabilizando qualquer litígio em casos 

como o presente. O consumidor da 

energia elétrica, por sua vez, observada 

a mencionada relação paradisíaca 

condedente/concessionária, fica 

relegado e totalmente prejudicado e 

desprotegido.” 

 

O caso em análise também foi julgado 

sob o rito dos recursos repetitivos (art. 

543-C do CPC). 

_________________________________ 

 

STJ – Protocolo de pedido 

administrativo de restituição 

interrompe o prazo prescricional 

 

Foi publicado, em 09/08/2012, o acórdão 

proferido pela Segunda Turma do STJ 

no Recurso Especial nº 1.089.356, que 

negou provimento ao recurso especial da 

União, para considerar que os pedidos 

administrativos de restituição de tributos 
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recolhidos indevidamente, feitos antes 

da vigência da LC 118/05, sujeitavam-se 

ao prazo decadencial de 10 (dez) anos 

(“tese dos 5 + 5”). 

 

No caso concreto, o Contribuinte 

apresentou, em 05/07/2002 (antes, 

portanto, da edição da Lei 

Complementar n. 118/2005) pedido de 

restituição de saldos negativos da CSLL 

referentes ao ano-calendário de 1995, 

exercício de 1996. Em março de 2007, o 

antigo Conselho de Contribuinte do 

Ministério da Fazenda (atualmente 

denominado Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – CARF) negou o 

pedido de restituição alegando que, nos 

termos da LC 118/05, o Contribuinte 

possuía apenas cinco anos, a contar da 

entrega da DIPJ do ano-calendário de 

1995, para pleitear a restituição. 

 

A negativa administrativa levou o 

Contribuinte a impetrar mandado de 

segurança, que foi concedido pelo TRF 

da 4ª Região sob o fundamento de que o 

prazo prescricional só começou a fluir 

após a conclusão do processo 

administrativo. Tendo sido protocolado 

o pedido administrativo em 05/07/2002, 

anteriormente à entrada em vigor da LC 

118/05, não haveria que se falar em 

prescrição, pois o contribuinte buscava a 

restituição do saldo negativo da CSLL 

relativo ao ano-calendário de 1995, 

portanto dentro do lapso de 10 (dez) 

anos anteriores ao pedido, no termo da 

jurisprudência do TRF e do próprio STJ. 

 

A União interpôs então Recurso 

Especial, buscando a aplicação, ao caso, 

da LC 118/05, haja vista o mandado de 

segurança ter sido impetrado já na 

vigência da referida lei. O STJ, no 

entanto, manteve o acórdão do TRF da 

4ª Região, negando provimento ao 

recurso fazendário. 

 

O precedente é importante para todas as 

empresas que tenham ingressado com 

pedido administrativo de restituição 

antes da vigência da LC 118/05, e que se 

viram obrigadas de buscar a reforma do 

indeferimento do pedido perante o Poder 

Judiciário. 

 

_________________________________ 

 

STJ – Vincular a prática de atos 

administrativos à comprovação de 

pagamento de tributos ofende a 

garantia de exercício de atividade 

econômica lícita e a livre iniciativa. 

 

A 1ª Seção do STJ negou provimento ao 

Agravo Regimental no Recurso Especial 

nº 1.309.854, interposto pela Fazenda 

Nacional, confirmando entendimento da 

Corte, firmado em Recurso Repetitivo, 

no sentido de que a Receita Federal não 

pode condicionar a pratica de atos 

administrativos à comprovação de 

quitação de tributos. 

 

Trata-se, originariamente, de mandado 

de segurança interposto contra ato da 

Receita Federal, que indeferiu o pedido 

de alteração de dados do CNPJ do 

Contribuinte, em razão da existência de 

créditos tributários inadimplidos em 

nome dos sócios da Pessoa Jurídica. 
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No acórdão publicado em 29/06/2012, o 

STJ manteve a ordem, concedida pelo 

TRF da 5ª Região, no sentido de que "A 

inscrição e modificação dos dados no 

Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ devem ser 

garantidas a todas as empresas 

legalmente constituídas, mediante o 

arquivamento de seus estatutos e suas 

alterações na Junta Comercial 

Estadual, sem a imposição de 

restrições infralegais, que 

obstaculizem o exercício da livre 

iniciativa e desenvolvimento pleno de 

suas atividades econômicas.". 

 

Tal aresto encontra amparo em vasta 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

no sentido de que não é lícito à 

Administração Tributária coagir, por 

meios infralegais, o Contribuinte ao 

pagamento de impostos, impedindo-lhe a 

prática de atos necessários ao regular 

exercício de suas atividades econômicas. 

 

 

Legislação e Soluções de Consulta 

 

Acordo entre Brasil e Turquia para 

evitar a dupla tributação e prevenir a 

evasão fiscal – Decreto Legislativo nº 

248/12 

 

Foi publicado, no D.O.U. de 10.07.2012, 

o Decreto Legislativo nº 248, que 

aprovou o texto do Acordo firmado entre 

o Brasil e a Turquia para Evitar a Dupla 

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal. 

_________________________________ 

 

Pedidos de Ressarcimento de PIS e 

COFINS – Prazo para resposta à 

intimação 

 

Em 15.08.2012, foi publicado o Ato 

Declaratório Executivo nº 3, de 

13.08.2012, da Coordenadora Especial 

de Ressarcimento, Compensação e 

Restituição, o qual prorrogou o prazo 

para resposta às intimações emitidas 

para pedidos de ressarcimento de PIS e 

COFINS, que solicitou a transmissão de 

arquivos digitais. Tal prazo foi 

prorrogado para 110 (cento e dez) dias, 

contados da data da intimação.  

 

Ficam dispensados do atendimento à 

intimação, os contribuintes que, 

cumulativamente, utilizaram todo o 

valor do crédito pleiteado em 

declarações de compensação e que, na 

data limite para a transmissão dos 

arquivos digitais, tenham as declarações 

de compensação homologadas. 

_________________________________ 

 

Parcelamento de débitos – Lei posterior 

mais benéfica ao contribuinte  

 

Em 10.08.2012, a Coordenação Geral de 

Tributação (“Cosit”) da Receita Federal 

do Brasil (“RFB”) publicou a Solução de 

Consulta Interna nº 14, consignando o 

entendimento de que retroagem os 

efeitos de lei nova que comine 

penalidade menos severa aos créditos 

tributários objeto de acordos de 

parcelamento celebrados antes de sua 

edição. No entanto, não é possível 

aplicar os efeitos da lei mais benigna às 
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parcelas liquidadas, pois o pagamento 

efetuado extingue o crédito tributário. 

 

Ressalte-se que são retroativos somente 

os efeitos da lei mais benigna no que 

tange à instituição de penalidades, não 

retroagindo as alterações referentes ao 

lançamento do crédito e sua apuração, 

ainda que benéficas ao contribuinte. 

 

Em sua fundamentação, a RFB entendeu 

ainda que a retroatividade aplica-se ao 

crédito mantido por todas as instâncias 

administrativas, mas cuja legalidade foi 

contestada e ainda não apreciada de 

maneira terminativa pelo poder 

Judiciário. Nessa hipótese, o lançamento 

é considerado não definitivamente 

julgado para efeito de aplicação da 

retroatividade benigna, a teor do que 

dispõe o art. 106, II, do CTN, e deve ser 

aplicado ao crédito parcelado. 

________________________________ 

 

Cofins regime não cumulativo - 

Incidência 

 

Por meio da Solução de Consulta n° 78, 

publicada em 12.07.2012, a 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 6ª Região Fiscal decidiu que 

o valor do imóvel recebido por empresa 

incorporadora, decorrente de contrato de 

permuta sem torna, para a constituição 

de empreendimento imobiliário, 

constitui receita bruta para fins de 

incidência do PIS e da COFINS na 

sistemática não cumulativa.  

 

Ainda, reformou o entendimento em 

contrário que havia sido proferido na 

Solução de Consulta n° 45, de 

09.05.2012. 

_________________________________ 

 

Imposto sobre Operações de Crédito – 

Utilização de Recursos Decorrentes de 

Exportações 

 

Em 26.06.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 127, 

consignando o entendimento de que os 

recursos financeiros recebidos por 

pessoa jurídica no exterior, em 

pagamento de suas operações de 

exportação, poderão ser por ela 

empregados para pagamento dos 

dividendos devidos a seus sócios 

domiciliados no exterior, tal como 

facultado pela Lei nº 11.371/2006. Para 

a Autoridade Fiscal, como essas 

disponibilidades em moeda estrangeira 

não são convertidas para moeda 

nacional, não há a incidência do Imposto 

sobre Operações de Câmbio (“IOF-

Câmbio”) sobre tal pagamento. Essa 

conclusão é válida ainda que a pessoa 

jurídica converta os recursos advindos 

da exportação em uma outra moeda que 

não o Real. 

_________________________________ 

 

IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins – 

Base de cálculo de securitizadoras 

 

Em 03.08.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal da 9ª 

Região (“SRRF 9ª RF”) publicou a 

Solução de Consulta nº 130/12, 

consignando o entendimento de que nas 
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receitas relativas à aquisição de direitos 

creditórios por empresas de securitização 

optantes pelo lucro presumido, o 

percentual de presunção para a base de 

cálculo do IRPJ é de 8% e o da CSLL, 

de 12%. Em ambos os casos, os custos 

de aquisição dos direitos creditórios não 

podem ser excluídos da apuração da 

receita bruta tributável e nem para fins 

de verificação do limite de receita 

estabelecido para adoção da sistemática 

do lucro presumido. 

 

A SRRF 9ª também entendeu que, para 

fins de apuração das bases de cálculo da 

Contribuição ao PIS e da Cofins, as 

securitizadoras de créditos não 

imobiliários, financeiros ou do 

agronegócio não podem excluir da 

receita bruta auferida os custos de 

aquisição dos direitos creditórios. 

_________________________________ 

 

Contribuição previdenciária – 

Incidência sobre antecipação de lucros 

de sociedades simples 

 

A Solução de Consulta nº 133, de 

03.08.2012, emitida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região (“SRRF/9ªRF”), 

consignou o entendimento de que a 

contribuição previdenciária incide, à 

alíquota de 20%, sobre os valores pagos 

a título de antecipação de lucro aos 

sócios de sociedade simples de  

profissões legalmente regulamentadas, 

quando não houver discriminação entre a 

remuneração decorrente do trabalho e a 

proveniente do capital social, bem como 

quando se tratar de adiantamento de 

resultado ainda não apurado por meio de 

demonstração de resultado do exercício, 

conforme art. 201, § 5º, II, do Decreto nº 

3.048, de 06 de maio de 1.999. 

 

De acordo com o entendimento da 

SRRF/9ªRF, quando não há 

demonstração do resultado do exercício, 

é impossível verificar se a sociedade 

apurou lucros ou prejuízos, inferindo-se 

que o pagamento efetuado tem natureza 

de pró-labore, o que enseja a incidência 

da contribuição previdenciária. Se ao 

final do exercício for demonstrada a 

existência de lucro e o contrato social 

estipular que não haverá pagamento a 

título de pró-labore, é possível a 

repetição do indébito. 

_________________________________ 

 

PIS/COFINS – base de cálculo – 

receitas financeiras – objeto social 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 7ª Região Fiscal, por meio da 

Solução de Consulta nº 335, publicada 

em 12.07.2012, consignou o 

entendimento de que as receitas 

auferidas por pessoa jurídica, 

decorrentes da prestação de serviços 

financeiros, constantes em seu objeto 

social, compõem o seu faturamento e, 

consequentemente, devem ser incluídas 

na base de cálculo do PIS e da COFINS 

na sistemática cumulativa. 

_________________________________ 

 

Penalidades Aplicáveis ao Censo de 

Capitais Estrangeiros no País 
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Em 2 de julho de 2012, foi publicada a 

Resolução nº 4.104 do Conselho 

Monetário Nacional (“Resolução CMN 

nº 4.104/12”) que “dispõe sobre os 

critérios para aplicação de penalidades 

por infrações às normas que regulam os 

registros e o censo de capitais 

estrangeiros no País”, e revoga as 

Resoluções nºs 2.883/01 e 3.455/07, do 

mesmo órgão. 

 

De acordo com essa Resolução CMN nº 

4.104/12, o Banco Central do Brasil 

aplicará multas aos responsáveis pelo 

fornecimento de informações relativas a 

capitais estrangeiros no País, em 

decorrência do não fornecimento das 

informações regulamentares exigidas, ou 

pela prestação de informações falsas, 

incompletas, incorretas ou fora dos 

prazos e das condições previstas na 

regulamentação em vigor. 

 

Em se tratando do registro de capitais 

estrangeiros em moeda estrangeira e no 

censo de capitais estrangeiros, as multas 

serão aplicadas da seguinte forma: 

 

 No caso de registro de capital 

estrangeiro ou apresentação da 

declaração do censo fora do prazo, multa 

de 10% (dez por cento) do valor, 

limitado a R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) multa, ou 1% (um 

por cento) do valor sujeito a declaração, 

o que for menor; 

 No caso de prestação incorreta 

ou incompleta de informações no 

registro de capital estrangeiro ou na 

declaração do censo: 20% (vinte por 

cento) do valor, limitado a R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) multa, ou 2% (dois por cento) do 

valor a que se relaciona a incorreção, o 

que for menor;  

 No caso de ausência de destaque 

no balanço das empresas, inclusive 

sociedades anônimas, da parcela do 

capital e dos créditos, registrados no 

Banco Central do Brasil: 20% (vinte por 

cento) do valor, limitado a R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) multa, ou 2% (dois por cento) do 

valor do destaque não efetuado, o que 

for menor;  

 No caso de ausência de registro 

relativo a capitais estrangeiros ou não 

apresentação da declaração do censo: 

50% (cinquenta por cento) do valor, 

limitado a R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) multa, ou 5% (cinco 

por cento) do valor sujeito a declaração, 

o que for menor; 

 No caso de prestação de 

informação falsa no registro de capital 

estrangeiro ou no censo de capitais 

estrangeiros: 100% (cem por cento) do 

valor, limitado a R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) multa, 

ou 10% (dez por cento) do valor sujeito 

a registro, o que for menor; 

 

Já em se tratado do registro de capitais 

estrangeiros em moeda nacional, com 

valor igual ou superior a R$ 1.000,00, as 

multas devem ser aplicadas de forma 

diferente, quais sejam: 

 No caso de registro fora do prazo 

e das condições previstas na 

regulamentação: 10% (dez por cento) do 

valor máximo de R$ 250.000,00 
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(duzentos e cinquenta mil reais), ou 1% 

(um por cento) do valor sujeito a 

registro, o que for menor;  

 No caso de prestação incorreta 

ou incompleta de informações: 20% 

(vinte por cento) do valor máximo de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), ou 2% (dois por cento) do valor 

sujeito a registro, o que for menor;  

 No caso de ausência de registro: 

50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), ou 5% (cinco por 

cento) do valor sujeito a registro, o que 

for menor;  

 No caso de prestação de 

informação falsa ao Banco Central do 

Brasil: 100% (cem por cento) do valor 

máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), ou 10% (dez por 

cento) do valor sujeito a registro, o que 

for menor.  

 

Contudo, todas as hipóteses de multas 

mencionadas podem ser reduzidas 

quando o atraso for de 1 (um) a 30 

(trinta) dias, a multa corresponderá 

apenas a 10% (dez por cento) do 

previsto e no caso de 31 (trinta e um) a 

60 (sessenta) dias de atraso, a multa 

corresponderá a 50% (cinquenta por 

cento) do valor. 

 

Há que se ressaltar que a Resolução 

expressamente atribui sua aplicação aos 

processos administrativos punitivos 

pendentes de decisão na data de sua 

publicação, no que for mais benéfica. 

_________________________________ 

 

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 

(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 

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:flavio@ssplaw.com.br
mailto:vitor@ssplaw.com.br
mailto:rafael@ssplaw.com.br
mailto:sidney@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 - 177403v2 

  

9 

(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) 
 

Carolina Balieiro Salomão 

(carolina@ssplaw.com.br) 

 

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

 

Ana Paula Medeiros Costa 

(anapaula@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:rwatanabe@ssplaw.com.br
mailto:leticia@ssplaw.com.br
mailto:wilson@ssplaw.com.br
mailto:julio@ssplaw.com.br
mailto:carolina@ssplaw.com.br
mailto:rodrigo@ssplaw.com.br
mailto:anapaula@ssplaw.com.br
mailto:murilo@ssplaw.com.br
mailto:laura@ssplaw.com.br

