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É com satisfação que apresentamos a 

trigésima edição do NOTA TRIBUTÁRIA, 

o informativo pelo qual pretendemos 

levar aos clientes e interessados as mais 

atualizadas notícias sobre questões 

tributárias. 

 

Boa leitura. 

 

 

Jurisprudência 

 

Créditos de PIS e COFINS – Despesas 

de Frete e de Armazenagem 

 

A Justiça Federal de São Paulo concedeu 

liminar ao Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Ciesp) para 

assegurar aos seus associados o direito à 

apropriação de créditos de PIS e 

COFINS calculados sobre despesas de 

frete incorridas no transporte de 

mercadorias entre os próprios 

estabelecimentos de cada um dos 

associados até os centros de distribuição. 

 

A posição do Fisco, externada em 

Solução de Divergência divulgada no 

mês de setembro de 2007, vem sendo 

questionada pelos contribuintes com 

base no princípio da não-cumulatividade 

e da neutralidade da tributação (art. 195, 

§ 12, da CF-88), a partir dos quais 

decorre o direito à dedução dos créditos, 

a fim de possibilitar a eliminação dos 

custos equivalentes à tributação, que 

recai sobre os prestadores de serviços de 

transporte, evitando, assim, o repasse 

dessas importâncias às etapas posteriores 

da cadeia de produção e circulação. 

 

O entendimento de que as despesas de 

deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do próprio contribuinte 

devem gerar créditos é reforçado pelo 

fato de o PIS e a COFINS recaírem 

sobre as pessoas jurídicas como um todo 

e não sobre cada estabelecimento 

individualmente considerado, sendo 

indiferente, para efeitos dessas 

contribuições, qual deles é o responsável 

pela venda final. Além disso, deve ser 

observado o princípio da isonomia, de 

acordo com o qual não podem ser 

conferidos tratamentos diversos aos 

contribuintes que possuem diversos 

estabelecimentos para distribuição e 

aqueles que optam por outras formas 
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organizacionais para esse escopo, como, 

por exemplo, mediante a centralização 

de operações em um local único, sob 

pena de também haver afronta ao 

princípio da livre iniciativa. 

 

Há, também, notícia de recente decisão 

da Justiça Federal de Campinas 

deferindo, em parte, a liminar pleiteada 

por empresa que comercializa e distribui 

autopeças. No entanto, nesse caso foi 

autorizada apenas a utilização de 

créditos calculado o frete pago no 

deslocamento de insumos ou produtos 

inacabados. 

 

Em que pese tal entendimento restritivo, 

a liminar obtida pelo Ciesp é um 

importante respaldo à tese defendida 

pelos contribuintes, que, até mesmo em 

razão dos sólidos argumentos que a 

embasam, já foi integralmente acolhida 

por sentenças da própria Justiça Federal 

de São Paulo em casos semelhantes, nos 

quais foi assegurado o direito à dedução 

integral dos créditos de PIS e COFINS 

calculados sobre despesas de frete e de 

armazenagem de produtos suportadas 

pela própria pessoa jurídica vendedora 

das mercadorias. 

 

 

 

STJ – Regra de transição para 

prescrição tributária após a Lei 

Complementar nº 118/05 – 

Manifestação da 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça em recurso 

repetitivo 

 

Em 18 de dezembro de 2009 foi 

publicado acórdão no Recurso Especial 

1.002.932, por meio do qual a 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, que 

conjuga as duas turmas de Direito 

Público daquela Corte, decidiu, em 

regime de Recurso Repetitivo, alguns 

pontos da Lei Complementar (“LC”) nº 

118/2005. Tal lei diminuiu o prazo para 

os contribuintes recuperarem os valores 

tributários indevidamente pagos sob 

regime de “lançamento por 

homologação” ou “autolançamento”, que 

abrange a quase totalidade dos tributos, 

como IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, ICMS e 

ISS, por exemplo. 

 

Até vigência da LC nº 118/05, a 

jurisprudência era no sentido de que, 

para os tributos sujeitos ao 

autolançamento, o prazo para repetição 

do indébito era de cinco anos contados 

da homologação, e não do pagamento. 

Isso porque a extinção do crédito 

tributário ocorre com a homologação 

(reconhecimento da quitação pelo Fisco) 

e não com mero pagamento. Nestes 

casos de autolançamento, a 

homologação normalmente acontecia de 

forma tácita, ou seja, passados cinco 

anos do pagamento em caso de 

inexistência de impugnação pelo ente 

público. Portanto, na prática, o 

contribuinte tinha dez anos para 

recuperar valores, ou seja, os cinco que o 
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Fisco levava para promover a 

homologação tácita e mais cinco após 

esta. Tratava-se da famosa “tese dos 

5+5”, respaldada em centenas de 

precedentes sobre o assunto. 

 

No entanto, a LC 118/05 definiu, a título 

de interpretação do Código Tributário 

Nacional, que a extinção dos tributos de 

autolançamento se dá quando do 

pagamento, não quando da 

homologação. Portanto, o prazo para 

recuperação dos tributos pagos sob tal 

regime iniciaria a partir do pagamento de 

cada um, e não da sua homologação a 

acontecer em até cinco anos. O propósito 

da lei foi reverter a interpretação “5 + 5” 

adotada pelos tribunais. Isso, inclusive, 

com efeitos retroativos. Daí a 

preocupação da nova lei em denominar-

se “interpretativa”. 

 

Após avanços e retrocessos, o STJ, por 

meio do referido recurso repetitivo Resp 

1.002.932, decidiu e confirmou que a LC 

118/05 repercute apenas para os tributos 

pagos em sua vigência, ou seja, a partir 

de 2005, de modo que os valores pagos 

anteriormente ainda se submetem à “tese 

dos 5 + 5”, o que é favorável aos 

contribuintes e à segurança jurídica. 

 

No mesmo acórdão, o STJ confirmou 

que a regra dos “5+5” vale para todos os 

valores pagos antes da vigência da LC 

118/05, tanto para aqueles que já tinham 

processo em curso antes de tal vigência 

quanto aqueles sem questionamento 

judicial após publicação da nova lei. 

 

Todavia, o STJ decidiu, no Resp em 

questão, que mesmo para os pagamen-

tos feitos antes de 2005, o prazo máximo 

para pedido de recuperação é 09 de 

junho de 2010, ou seja, cinco anos 

contados do início da vigência da LC 

118/05 (ocorrida em 09 de junho de 

2005). Na prática, isto significa que o 

prazo para recuperação de valores 

indevidamente pagos, por exemplo, em 

2004 não é 2014 (5+5) e sim 2010 (5 

anos a partir do início da vigência da LC 

118/05). 

 

 

 

Repercussões Gerais Reconhecidas no 

âmbito do STF  
 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu 

os temas a seguir como dotados de 

repercussão geral: 

 

Imunidade tributária de livros, jornais e 

periódicos. Fatos geradores anteriores e 

posteriores à Constituição Federal de 

1988. Relevância. Apresenta repercussão 

geral o recurso extraordinário que verse 

sobre a imunidade tributária de livros, 

jornais e periódicos, relativamente ao 

FINSOCIAL (AI nº 749.128-SP) 

 

Constitucionalidade da contribuição 

destinada ao SEBRAE (AI nº 762.202-

RJ) 

 

IPTU. Majoração da base de Cálculo. 

Necessidade de lei em sentido formal 
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para fins de atualização do valor venal 

de imóveis (AI nº 764.518-MG) 

 

ISS. Apresenta repercussão geral recurso 

que versa sobre a constitucionalidade, ou 

não, da incidência de ISS sobre locação 

de bens móveis (AI nº 766.684-SP) 

 

IPI. Possui repercussão geral a 

controvérsia sobre a constitucionalidade 

do Decreto nº 2.917/98, no que instituiu 

nova alíquota de IPI para o açúcar (RE 

nº 567.948-RS) 

 

ICMS. Possui repercussão geral a 

questão relativa à inclusão do valor do 

ICMS em sua própria base de cálculo, ao 

emprego da taxa SELIC para fins 

tributários e à avaliação da natureza 

confiscatória de multa moratoria (RE nº 

582.461-SP) 

 

 

 

Contribuição Previdenciária – Verbas 

Trabalhistas Diversas 

 

Muito embora a questão acima não seja 

nova, vem sendo frequentemente 

questionada pelos contribuintes, razão 

pela qual entendemos pela necessidade 

de fazer breve comentário neste Nota 

Tributária. 

 

Em síntese, compreendemos que as 

verbas trabalhistas que não se 

enquadrem no conceito de remuneração 

paga ou creditada às pessoas físicas não 

decorrente da relação contratual de 

trabalho não são alcançadas pelo artigo 

22, inciso I da Lei nº 8.212/91. 

 

O Superior Tribunal de Justiça tem 

proferido decisões desfavoráveis a 

respeito do tema, relativamente à 

algumas verbas trabalhistas, como se 

verifica dos RESPs nºs 1.089.138/SC 

(salário-maternidade); AgRg no REsp nº 

1.081.881/SC (férias); RESP nº 

486.697/PR (hora extra e adicionais) etc. 

Diferentemente, a mesma Corte tem 

afastado a incidência da contribuição 

previdenciária sobre o auxílio-doença 

pago pelo empregador nos 15 primeiros 

dias do afastamento (RESP nº 

916.388/SC); gratificação semestral que 

corresponda à participação nos lucros 

(RESP nº 420.390/PR). 

 

Contudo, pendem de análise perante o 

Supremo Tribunal Federal os REs nºs 

565.160 (conceito de folha de salários na 

redação originária do artigo 195, inciso I 

da CF) e 576.967 (se o salário-

maternidade pode ser incluído na base de 

cálculo da contribuição previdenciária). 

 

À luz do exposto, ainda que haja 

decisões desfavoráveis proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça, 

entendemos que caberá ao Supremo 

Tribunal Federal, em leading cases 

próprios, definir a incidência (ou não) da 

contribuição previdenciária sobre as 

verbas trabalhistas. 

 

 

 

Legislação e Normativos 
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IR Fonte – Pessoa Física – tabela 

progressiva para recolhimento em 2010 

 

A Instrução Normativa da Receita 

Federal do Brasil (“IN/RFB”) n° 994, 

publicada no D.O.U. em 25.01.2010, 

estabelece a regra para o cálculo do 

imposto de renda na fonte (“IR/Fonte”) e 

do recolhimento mensal obrigatório 

(“carne-leão”) de pessoas físicas no ano-

calendário de 2010. 

 

Referida IN/RFB traz a tabela 

progressiva mensal aplicável aos 

rendimentos auferidos em 2010, bem 

como dispõe sobre as deduções 

admitidas e sobre a forma de calcular o 

imposto devido no corrente ano-

calendário. 

 

 

 

Obrigatoriedade das pessoas jurídicas 

apresentarem declarações utilizando 

certificados digitais válidos 

 

Foi publicada no D.O.U., em 

26.01.2010, a Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil (“IN/RFB”) n° 

995, alterando a IN/RFB n° 969, de 

21.10.2009, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de apresentação pelas 

pessoas jurídicas de declarações com 

assinatura digital mediante utilização de 

certificado digital válido. 

 

Dentre as modificações trazidas pela 

IN/RFB n° 995/2010, destacam-se (i) a 

dispensa expressa da observância de 

referida regra pelas pessoas jurídicas 

optantes pelo Simples Nacional; e, (ii) a 

relação taxativa das declarações e 

demonstrativos sujeitos à necessária 

assinatura digital. 

 

Vale esclarecer que ficam mantidas as 

regras tal como até então dispostas para 

a entrega de declarações e 

demonstrativos de fatos geradores 

ocorridos anteriormente àqueles 

identificados na IN/RFB n° 995/2010. 

 

 

 

Mudança de município da Zona de 

Processamento de Exportação (“ZPE”) 

de Suape 

 

O Decreto não numerado de 27.01.2010 

alterou a localização geográfica da Zona 

de Processamento de Exportação 

(“ZPE”) de Suape, localizada 

anteriormente no Município de Cabo, 

Estado de Pernambuco. Por meio desta 

alteração a ZPE de Suape continuará 

sediada no Estado de Pernambuco, no 

entanto, no Município de Jaboatão dos 

Guararapes. 

 

Referido Decreto também trouxe 

informações sobre o funcionamento da 

ZPE, que se iniciará após o 

alfandegamento da respectiva área pela 

RFB e pelo Ministério da Fazenda, 

observado o projeto aprovado pelo 

Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação. 

 

 

 

IR Pessoa Física – inviável a dedução 

de despesas com o companheiro 
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dependente, quando este é do mesmo 

sexo  

 

A Solução de Consulta n° 11, publicada 

no D.O.U em 26.02.2010, desconsiderou 

a possibilidade de companheiro ou 

companheira de mesmo sexo ser 

enquadrado na condição de dependente 

para efeito de dedução do rendimento 

tributável do Imposto de Renda. 

 

Segundo o entendimento da RFB, esse 

enquadramento não é possível devido à 

falta de dispositivo legal na legislação 

brasileira. 

 

 

 

Distribuição de lucros de sociedade 

com débitos tributários federais 

 

Em Solução de Consulta de n° 13, 

publicada em 04.02.2010 no D.O.U., as 

Autoridades Fiscais referendaram 

distribuição de lucros realizada por 

pessoa jurídica, ainda que esta possua 

débitos com exigibilidade suspensa em 

virtude de parcelamento.  

 

Desta forma, a Secretaria afastou, no 

caso concreto submetido à sua análise, a 

aplicação de penalidade prescrita no 

artigo 32 da Lei n° 4.357, de 1964, 

aplicável a distribuição de “quaisquer 

bonificações aos seus acionistas” por 

pessoas jurídicas “enquanto estiverem 

em débito, não garantido, para com a 

União e suas autarquias de Previdência 

e Assistência Social, por falta de 

recolhimento de imposto, taxa ou 

contribuição, no prazo legal”.  

 

Esta decisão da 9ª Região Fiscal traz, 

nessa medida, conforto às sociedades 

optantes por parcelamentos quando da 

distribuição de dividendos a seus 

acionistas. 

 

 

 

Empresa do ramo de construção civil – 

permuta de terreno por unidades 

imobiliárias – reconhecimento da 

receita para fins tributários 

 

No termos da Solução de Consulta n° 15, 

de 26.02.2010, a empresa que se dedica 

a compra e venda, permuta, 

desmembramento, incorporação, 

construção e comercialização de 

unidades imobiliárias, ao permutar 

terreno por unidades residenciais que 

nele irá edificar deverá computar o valor 

do terreno recebido como receita bruta, 

no período da celebração do negócio, a 

fim de determinar a base de cálculo do 

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo lucro 

presumido, no regime de caixa. 

 

 

 

 

Cisão - Aproveitamento de Créditos 

pela Incorporadora  

 

A 9° Região Fiscal da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (“RFB”) 

manifestou-se novamente, em Solução 

de Consulta de nº 26, de 04.02.2010, 

acerca de operação societária que 

contempla cisão de sociedade detentora 

de créditos tributários acumulados, com 
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posterior incorporação de referida 

parcela cindida por outra sociedade, que 

se aproveitaria dos créditos então 

havidos por sucessão. Esta recente 

decisão repete, no que tange o 

aproveitamento dos créditos pela 

sociedade sucessora, os termos já 

exarados nas Soluções de Consultas de 

n° 244/09 e de n° 378/2009, objeto de 

Notas Tributárias à época de sua 

publicação. 

 

A recente Solução de Consulta n° 

26/2010 inovou em relação às anteriores 

ao manifestar entendimento contrário à 

integralização de capital social em 

empresa mediante créditos tributários de 

seu sócio. Nesse sentido, pela 

fundamentação legal apresentada na 

ementa, parece que as Autoridades 

Fiscais entendem que no caso de  

integralização de créditos o 

aproveitamento não seria possível por 

não se caracterizarem como “créditos 

próprios” da empresa recebedora destes. 
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