
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 63ª edição, estamos tratando de 25 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, de Legislação e 
de Soluções de Consulta. Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STJ - Contribuições Previdenciárias - Quebra de Caixa

STJ – Refis da Crise (Lei nº 11.941/09) e Penhora de Bens

STF – Correção Monetária do Balanço – Plano Verão

STJ – ISS – Violação à Coisa Julgada

STJ – Protocolo ICMS nº 21/2011

Legislação e Soluções de Consulta

PIS e COFINS – Sistemática não-cumulativa – Créditos sobre serviços de manutenção e partes e peças 
de reposição

Legitimidade para pleitear a restituição de valor indevidamente retido na fonte

IRPJ – Documentos aptos a comprovar o custo de aquisição de mercadorias em operações de importação 

Conceito de Sede, Matriz e Domicílio – Legislação Fiscal e Direito Privado

Lei nº 11.941/09 - Receita Oriunda da Redução de Multa e Juros – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

Medida Provisória nº 627

RICARF – Fim do sobrestamento em razão de Repercussão Geral

Acordo para Evitar a Dupla Tributação – Brasil e Turquia

Transmissão e Entrega de Documentos Digitais
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Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e Décimo Terceiro Salário – Empresas Mistas

IRPJ e PIS/COFINS – Rateio de Despesas Centralizadas – Grupos Econômicos

Responsabilidade de Órgãos Públicos sobre Retenção Previdenciária em Contratação de Obra de Con-
strução Civil.

Emenda Constitucional - Imunidade Tributária

Aviso Prévio Indenizado – Cálculo das Contribuições Previdenciárias

Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta no Regime Substitutivo – Vinculação ao CNAE

Lei nº 12.865/2013 – Parte 1: Reabertura do prazo para inclusão de débitos no parcelamento da Lei nº 
11.941/2009 (“Refis da Crise”)

Lei nº 12.865/2013 – Parte 2: O Programa para pagamento de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes de 
lucros auferidos por controladas ou coligadas no exterior

Lei nº 12.865/2013 – Parte 3: O Programa para pagamento de débitos de PIS e da COFINS devidos por 
Instituições Financeiras e Companhias Seguradoras

Lei nº 12.865/2013 – Parte 4: A nova base de cálculo do PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação

Lei nº 12.865/2013 – Parte 5: Alteração do Decreto nº 70.235/1972
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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

STJ - Contribuições Previdenciárias - Quebra de Caixa

A Primeira Seção do STJ iniciou o julgamento dos EREsp nº 942.365/SC (Embargos de Divergência em 
Recurso Especial), feito em que se discute a validade da incidência das Contribuições Previdenciárias 
sobre a verba denominada quebra de caixa.

A quebra de caixa é geralmente paga a empregados que lidam permanentemente com dinheiro, tais como 
caixas de bancos, lojas etc., tratando-se de verba com a finalidade de ressarcir os funcionários por even-
tuais prejuízos que tenham sofrido no exercício da atividade e remunerá-los pela preocupação que a ativi-
dade lhe impõe. Comumente, é paga por meio de acordo coletivo de trabalho, mas também pode ter causa 
em regulamento interno da empresa ou liberalidade do empregador.

A questão referente à validade da inclusão da quebra de caixa na base de cálculo das Contribuições 
Previdenciárias não é pacífica nas duas Turmas de Direito Público do STJ. Justamente por esse motivo, os 
EREsp nº 942.365/SC foram opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão proferido pela Primeira Turma 
do STJ que julgou inválida a incidência das Contribuições Previdenciárias, ao fundamento de que a quebra 
de caixa não possui caráter remuneratório.

Até o momento, foram proferidos cinco votos pelos Ministros da Primeira Seção, sendo que, por um lado, 
os Ministros Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes Maia Filho proferiram votos não conhecendo os 
Embargos de Divergência, decidindo, pois, pela manutenção do acórdão embargado favorável aos con-
tribuintes. Por outro, a Ministra Eliana Calmon, Relatora, e os Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes 
conheceram e acolheram os Embargos de Divergência, julgando válida a tributação.

O julgamento foi interrompido por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell Marques. Posteriormente, 
ainda deverão proferir seus votos os Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Ari Pargendler.

Por outro lado, é importante destacar que existem precedentes do STF favoráveis aos Contribuintes e, por 
esse motivo, somente poderá ser considerada decidida a matéria depois do pronunciamento final da Corte 
Constitucional.

STJ – Refis da Crise (Lei nº 11.941/09) e Penhora de Bens

A Corte Especial do STJ julgou a arguição de inconstitucionalidade suscitada no Recurso Especial nº 
1.266.318/RN, quanto aos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.941/09 (Refis da Crise), frente ao art. 150, II, da CF/88, 
que consagra o Princípio da Isonomia Tributária, bem como se aqueles dispositivos infraconstitucionais 
estariam em consonância com o art. 151, VI, do CTN.

O caso envolve a comparação entre o tratamento conferido pelos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.941/09 aos 
contribuintes que aderiram ao Refis da Crise (i) antes de sofrer execução fiscal e o bloqueio de ativos finan-
ceiros ou (ii) após se submeterem a execução fiscal e o bloqueio de numerário via “Bacen Jud”.
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Inicialmente, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator do caso, proferiu voto julgando inválido o trata-
mento diferenciado conferido pela legislação, pois o parcelamento, por si só, tem o condão de suspender 
a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), não se justificando a manutenção do bloqueio e 
o tratamento diferenciado aos contribuintes em situações equivalentes.

Na Corte Especial, o Ministro Sidnei Beneti abriu a divergência pela constitucionalidade dos dispositivos, 
que apenas autorizam o parcelamento sem determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O 
Ministro concordou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é veiculada pelo art. 151, VI, do 
CTN, mas divergiu por compreender que esse artigo deve ser interpretado em sintonia com os dispositivos 
que regulam o parcelamento.

Para o Ministro Sidnei Beneti, não haveria quebra de isonomia entre os contribuintes, uma vez que estes 
estariam em situações fáticas e jurídicas distintas, a despeito de ambos serem devedores do Fisco, jul-
gando válida a penhora que já tivesse sido realizada em execução fiscal, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei 
do Refis da Crise e sob a máxima “in claris cessat interpretatio”.

O Ministro Ari Pargendler votou com a divergência e acrescentou que a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário por motivo de parcelamento não atinge o título executivo lavrado pelo Fisco, mas tão 
somente paralisa a execução fiscal e suspende a exigibilidade dos valores em cobrança. Nesse liame, o 
Ministro não verifica qualquer contrariedade entre os dispositivos que consagram o parcelamento e o art. 
151, VI, do CTN.

O Ministro Ari Pargendler também não identificou ofensa ao Princípio da Isonomia Tributária, haja vista que 
o Fisco, quando aparelha uma execução fiscal e obtém a garantia mediante penhora, já desenvolveu um 
longo e árduo trabalho diante da dificuldade em alcançar uma penhora suficiente para garantir o crédito 
fiscal.

Sob essas premissas, o Ministro afirmou que os arts. 10 e 11 da Lei nº 11.941/09 visam obstar que o con-
tribuinte, diante de uma eventual penhora inesperada via “Bacen Jud”, libere automaticamente o numer-
ário bloqueado pelo simples ingresso no regime do Refis da Crise, frustrando todo o trabalho fazendário 
realizado.

O Ministro Napoleão Nunes, Relator, pontuou, em defesa dos contribuintes, que o art. 150, II, da CF/88, 
proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, destacando 
de forma veemente o significado desta última palavra, eis que não se trata de idêntica situação, mas sim 
situação que seja equivalente, bastando, portanto, a ideia de que ambos os contribuintes sejam devedores 
do Fisco. Ele também acrescentou que deveria ser levado em consideração pela Corte o fato de o parcela-
mento do Refis da Crise reduzir drasticamente a capacidade operacional da empresa, haja vista que se 
estende por 180 meses.

Ademais, asseverou que o parcelamento deveria ser visto como forma de recuperação da empresa do 
ponto de vista fiscal, e não como forma de asfixiar as atividades daquele que busca quitar seus débitos 
tributários, tendo em vista que o procedimento adotado pelo Fisco, em não desbloquear a garantia diante 
do parcelamento, acaba por atrair contra a empresa restrição cadastral de seus fornecedores, bancos e 
atividades empresariais, acarretando uma enorme dificuldade para que ela produzir o suficiente para cobrir 
seus custos e o próprio parcelamento.  Comparando a situação dos concorrentes que também tiveram o

05

63Informativo tributário n° 63 • ano VI • outubro e novembro de 2013



crédito parcelado, mas antes da execução fiscal e sem bloqueio de ativos, o Ministro registrou haver clara 
concorrência desleal entre as empresas submetidas ao parcelamento. 

Ocorre que apenas o Ministro Arnaldo Esteves Lima acompanhou o Relator, enquanto os outros ministros 
fizeram breves digressões no mesmo sentido do voto divergente, compreendendo pela constitucionalidade 
dos dispositivos que foram objeto da arguição de inconstitucionalidade. Portanto, a Corte, por maioria de 
votos, vencidos os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Arnaldo Esteves Lima, rejeitou a arguição de 
inconstitucionalidade pela manutenção dos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.941/09.

Todavia, cabe ressaltar que a Primeira Turma retomará o julgamento do caso partindo da premissa de que 
os dispositivos analisados estão em conformidade com a Constituição Federal, debruçando-se sobre os 
demais pontos do caso, em especial o fato de o Contribuinte, ao mesmo tempo em que tem numerário 
penhorado, também é obrigado a pagar mensalmente as prestações do parcelamento sem o abatimento 
da penhora realizada.

STF – Correção Monetária do Balanço – Plano Verão

O Plenário do STF finalizou o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 208.526, 256.304, 215.142 e 
221.142 (esses dois últimos no regime de Repercussão Geral) e declarou a inconstitucionalidade do art. 
30, § 1º, da Lei nº 7.730/1989, e do art. 30 da Lei nº 7.799/1989, que fixaram a Obrigação do Tesouro Na-
cional (OTN) em valor inferior à inflação verificada no período e que foi mensurada pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) do IBGE, medida adotada pelo Governo Sarney no denominado Plano Verão.

Segundo o voto do Ministro Marco Aurélio, a adoção do índice oficial de atualização monetária imposto 
pelo Governo Federal implicou a majoração indevida os valores devidos pelos Contribuintes a título de 
IRPJ e de CSLL, de forma artificial, com a tributação de valores que não configuram renda ou lucro do 
contribuinte.

Isso ocasionou, ainda, afronta aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, bem como os 
primados da irretroatividade e do direito adquirido, por terem sido atingidos fatos anteriores à legislação 
impugnada (arts. 5º, XXXVI, 145, § 1º, 150, III, “a”, 153, III, da CF/88).

Por outro lado, cabe destacar que os Ministros não decidiram categoricamente que o IPC do IBGE de 
janeiro de 1989 (70,28%) deve ser aplicado para a correção das demonstrações financeiras. Nessa linha, 
os Ministros Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso afirmaram que a definição do índice de atualização 
monetária deve ocorrer em fase de execução.

O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, sinalizou que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 
30, § 1º, da Lei nº 7.730/1989, e do art. 30 da Lei nº 7.799/1989, a Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) 
deve ser fixada de acordo com as regras anteriores, diante do restabelecimento das normas vigentes no 
período pretérito.
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STJ – ISS – Violação à Coisa Julgada

A Primeira Turma do STJ julgou o REsp nº 1.415.033/RS, interposto pela titular do Ofício de Registro de 
Imóveis do Município de Tapejara/RS, com o objetivo de ter afastada a cobrança de ISS sobre serviços 
notariais e registrais por conta de decisão transitada em julgado em sede de Mandado de Segurança an-
teriormente impetrado.

Naquele caso, a Recorrente teve, em seu favor, decisão transitada em julgado, no ano de 2006, em ação 
individual por ela proposta, afastando a incidência do ISS sobre os mencionados serviços notariais e de 
registro. Posteriormente, o STF decidiu em sentido contrário, no julgamento da ADI nº 3.089, ocasião em 
que foi julgada válida a incidência do imposto sobre serviços notariais e de registro em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade.

Depois do julgamento do STF, o Município de Tapejara/RS considerou que a decisão transitada em julgado 
na ação judicial individual proposta pela Recorrente deixou de produzir efeitos. Com base nesse entendi-
mento, o Fisco Municipal lavrou autos de infração nos anos de 2009 e 2010 para a cobrança do ISS sobre 
serviços prestados pelo Ofício de Registro de Imóveis.

Diante disso, a Recorrente questionou as exigências judicialmente, tendo sido proferida sentença julgando 
inválidas as autuações por ofensa à coisa julgada. Em segundo grau, todavia, o TJRS reformou a decisão 
de primeira instância, fazendo prevalecer o entendimento exarado em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, em detrimento daquele resguardado pela coisa julgada. Frise-se que a Corte Local 
decidiu, inclusive, ser desnecessário o ajuizamento de ação rescisória.

Na sessão de 22/10/2013, a 1ª Turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Especial in-
terposto pela Contribuinte, reconhecendo que as decisões prolatadas pelo STF em controle concentrado 
de constitucionalidade não têm o condão, por si só, de desconstituir a coisa julgada formada em sentido 
contrário em ação judicial individual. O STJ decidiu ser necessário o ajuizamento de ação rescisória es-
pecífica pelo Município, sendo descabida a lavratura de autos de infração com base na decisão do STF.

Restabeleceu-se, portanto, a sentença de primeiro grau, que afastou a tributação dos serviços pelo ISS 
em respeito à coisa julgada.

STJ – Protocolo ICMS nº 21/2011

No dia 19/11/2013, a Primeira Turma do STJ julgou Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra 
acórdão do TJTO que denegou o mandamus impetrado pela Recorrente, em face de ato do Secretário de 
Estado de Fazenda de Tocantins e Outros.

No Mandado de Segurança a Recorrente alega que o Estado de Tocantins, amparado no Protocolo CON-
FAZ ICMS nº 21/11 passou a exigir um adicional de ICMS no montante de 10% do valor total da venda para 
consumidor final – não-contribuinte do ICMS – que adquirir por meio de comércio eletrônico mercadorias 
provenientes do Estado de Minas Gerais. O aludido adicional de ICMS, segundo a Recorrente, é clara-
mente inconstitucional e ilegal, pois o tributo já foi integralmente pago na forma da Constituição ao Estado 
de origem, com aplicação da alíquota cheia interna, para vendas destinadas ao consumidor final.
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Por fim, afirmou que a exigência possui fundamento de validade em Protocolo editado ao arrepio da Con-
stituição Federal, da Lei nº 24/75 e do próprio Regimento do CONFAZ, uma vez que somente será devida 
a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, e somente neste caso caberá 
ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual. O TJTO denegou a segurança por compreender que a impetração foi direcionada contra lei 
em tese, razão pela qual foi interposto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança ao STJ.

O Ministro Ari Pargendler, Relator, deu provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade jurídica da 
impetração, originariamente realizada perante o Tribunal de Justiça de Tocantins. No entanto, por consid-
erar o Secretário da Fazenda do Estado do Tocantins autoridade ilegítima, o Ministro decidiu que o feito 
deve ser remetido à primeira instância para julgamento em face das demais autoridades impetradas, quais 
sejam, o Diretor de Tributação e o Coordenador de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins, no que foi seguido pelos demais Ministros da Primeira Turma.

Legislação e Soluções de Consulta

PIS e COFINS – Sistemática não-cumulativa – Créditos sobre serviços de manutenção e partes e peças 
de reposição

Em 06.11.2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 16/2013, proferida pela Coordenação Geral de 
Tributação (“COSIT”), consignando o entendimento de que somente ensejarão a tomada de crédito na 
apuração da contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição ao Financiamento 
da Seguridade Social (“COFINS”) os serviços de manutenção, bem assim as partes e peças de reposição, 
empregados em veículos utilizados na prestação de serviços de transporte, desde que tais partes e peças 
não resultem em aumento da vida útil do veículo superior a um ano.

Legitimidade para pleitear a restituição de valor indevidamente retido na fonte

Em 14.11.2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 22/2013, proferida pela Coordenação Geral de 
Tributação (“COSIT”), que esclarece que, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao 
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. A fonte pagadora, seg-
undo a COSIT, apenas pode pedir a restituição se comprovar a devolução ao beneficiário da quantia retida.

IRPJ – Documentos aptos a comprovar o custo de aquisição de mercadorias em operações de importação 

Em 08.11.2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 13/13, proferida pela Coordenação Geral de Trib-
utação (“COSIT”), em que restou esposado o entendimento daquele órgão acerca dos documentos hábeis 
a comprovar o efetivo custo de aquisição de mercadorias em operações de importação, em atendimento à 
legislação de preços de transferência.

Além da lista de documentos tidos como aptos a comprovar os preços de importação e de exportação 
de mercadorias, previstos nas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal de nº 243/2002 e 
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nº 1.312/2012, entende a COSIT que a comprovação também pode ser feita através de relatório elaborado 
por auditores externos independentes, em que for comprovado que o valor do custo de aquisição das mer-
cadorias foi efetuado de acordo com a legislação contábil brasileira, juntamente com relatório enumerativo 
das faturas comerciais de aquisição dos produtos pela empresa fornecedora vinculada.

Além disso, quaisquer relatórios de procedência estrangeira deverão ser traduzidos, notarizados, consu-
larizados e registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, em substituição das cópias de 
faturas comerciais.

Por fim, a COSIT também acrescenta que a apresentação do aludido relatório não afasta a possibilidade 
de serem solicitados pelas Autoridades Fiscalizadoras quaisquer outros documentos comprobatórios pre-
vistos pela legislação brasileira, tais como faturas comerciais de entrada de mercadorias.

Conceito de Sede, Matriz e Domicílio – Legislação Fiscal e Direito Privado

Em 22.11.2013, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de Consulta 
nº 27/2013, consignando o entendimento acerca dos conceitos de sede, matriz e domicílio. 

A sede de uma pessoa jurídica é o local escolhido pelos seus controladores, para o exercício dos direitos 
e cumprimento de suas obrigações. Este instituto é convencionado por meio do Estatuto Social da socie-
dade. 

A matriz, por sua vez, é o centro de direção e administração da sociedade. Neste local, consolida-se tam-
bém o domicílio tributário da empresa, por ser o estabelecimento centralizador das suas operações.

Cumpre esclarecer que a sede pode estar localizada em espaço diverso da matriz, vez que os órgãos de 
gerência, eventualmente, estão fisicamente alocados em prédio distinto daquele convencionado como 
sede social. 

A Solução de Consulta ressalta, ainda, que, não há necessária vinculação entre a extensão 0001 do 
número do CNPJ e a condição de matriz da sociedade.

Lei nº 11.941/09 - Receita Oriunda da Redução de Multa e Juros – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

Em 22.11.2013, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de Consulta 
nº 21/2013, consignando o entendimento de que não integram o lucro líquido, para fins da apuração do 
lucro real e da CSLL, tampouco integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas oriundas da 
redução de multa e juros de mora relativos aos benefícios da Lei nº 11.941/09.

Medida Provisória nº 627

Em 11.11.2013 foi publicada a Medida Provisória nº 627 que trouxe profundas mudanças na legislação 
tributária vigente, afetando a apuração do IRPF, do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da COFINS.
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Tendo em vista a extrema importância de tais alterações, convidamos a ler nosso Memorando sobre a 
Medida Provisória clicando no titulo abaixo:

Medida Provisória n.º 627, de 11.11.2013 - Principais Alterações na Legislação Tributária e Revogação 
do Regime Tributário de Transição

RICARF – Fim do sobrestamento em razão de Repercussão Geral

Em 20.11.2013, foi publicada a Portaria MF nº 545, de 18/11/2013, que revoga dispositivos do Regimento 
Interno do CARF que determinavam o sobrestamento do julgamento de processos administrativos que 
tinham por objeto matérias em discussão no STF sob o regime da Repercussão Geral, cujos Recursos 
Extraordinários relacionados tenham sido sobrestados.

Assim, a partir de agora, não existe mais a previsão de suspensão do julgamento dos processos adminis-
trativos em curso no CARF em razão da determinação de sobrestamento de Recursos Extraordinários em 
trâmite pelo STF.

Acordo para Evitar a Dupla Tributação – Brasil e Turquia

Em 18.11.2013, foi publicado o Decreto nº 8.140, de 14.11.2013, por meio do qual foi promulgado o Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Turquia para Evitar a Du-
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre a Renda, que havia sido firmado 
em 16.12.2010.

Referido Acordo entrou em vigor, no âmbito externo, em 09 de outubro de 2012, data de troca dos instru-
mentos de ratificação. Assim, nos termos do artigo 29, § 2º do Acordo, as disposições são aplicáveis a 
partir de 1º de janeiro de 2013.

Transmissão e Entrega de Documentos Digitais

Em 25.11.2013 foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“IN”) n.º 1.412, que disci-
plina a transmissão e a entrega de documentos digitais. A IN entrará em vigor 30 dias após sua publicação.

A IN dispõe que a entrega de documentos, em formato digital, para juntada a processo digital ou a dossiê 
digital de atendimento poderá ocorrer por meio de Programa Gerador de Solicitação de Juntada de 
de Documentos (“PGS”), que pode ser encontrado no site da Receita Federal do Brasil (“RFB”). O PGS 
está disponível para o contribuinte que possuir Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) ativo. Alternativa-
mente, os documentos poderão ser entregues em atendimentos presenciais, por meio de mídia móvel de 
armazenamento, juntamente com Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (“READ”).

Ainda, a IN determina que os arquivos digitais a serem transmitidos cumpram alguns requisitos, quais 
sejam: (i) estar validados eletronicamente por meio do Sistema de Validação de Autenticação de Arquivos 
Digitais (“SVA”), programa que valida os arquivos digitais e emite o READ e que também é encontrado no
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site RFB; (ii) ter formato PDF de até 15 megabytes; (iii) ter assinatura digital do interessado, realizada por 
meio de programa constante no site da RFB, ou do procurador que possua “procuração para o E-CAC” 
para atuar no procedimento, ou, ainda, conter assinatura digitalizada do interessado ou de seu procurador 
(com a outorga de poderes devidamente comprovada); (iv) estar em preto e branco, exceto quando a perda 
de qualidade gere prejuízo à visualização do arquivo.

Por fim, a IN determina que a validação dos arquivos apresentados em mídia digital seja conferida pelo 
servidor que os receber e traz um anexo contendo a nomenclatura a ser empregada nos arquivos digitais.

Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e Décimo Terceiro Salário – Empresas Mistas

Em 22.11.2013 foi publicada pela Coordenação-Geral de Tributação (“COSIT”) a Solução de Consulta n.º 
20, consignando o entendimento de que as Empresas Mistas (aquelas que obtêm renda pela fabricação 
dos produtos previstos no caput do art. 8º da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e por meio de outras 
atividades não submetidas ao regime de substituição) devem  recolher contribuição previdenciária sobre 
a receita bruta em relação aos produtos que fabricam e, ainda, contribuição previdenciária patronal sobre 
a folha de pagamento, prevista no art. 22, I e III, da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, com a aplicação 
do redutor constante no art. 9º, §1º, II, da Lei n.º 12.546/11.

Especificamente sobre a contribuição previdenciária referente ao décimo terceiro salário dos segurados 
empregados, a Solução de Consulta afirmou que a obrigação subsiste para o período anterior ao regime 
de contribuição previdenciária substitutiva para todas as empresas. Para o período posterior, no entanto, 
não será devida pelas empresas que ingressaram integralmente no regime de substituição. Por sua vez, as 
empresas mistas, deverão cumprir tal obrigação, com a aplicação do redutor previsto no inciso II do § 1º 
do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011.

IRPJ e PIS/COFINS – Rateio de Despesas Centralizadas – Grupos Econômicos

Em 16.10.2013, Coordenação Geral de Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de Divergência n.º 23, 
que trata sobre os aspectos tributários dos denominados “Centros de Serviços Compartilhados”, larga-
mente utilizados por grupos econômicos. Nessa estrutura, uma única empresa concentra o controle dos 
gastos referentes a departamentos de apoio administrativo das demais empresas, para posterior rateio e 
reembolso dos custos e despesas comuns. 

A Solução de Divergência assentou que:

(i) quanto ao IRPJ:  para que a dedução de despesas e custos seja permitida, os valores rateados devem: 
(i) corresponder a despesas necessárias, normais e usuais, nos termos do artigo 299 do Regulamento do 
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999 (“RIR/99”); (ii)   ser devidamente comprovados 
e pagos; (iii)  calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, 
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; e (iv)  que correspondam ao efetivo gasto 
de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços. Por sua vez a empresa centralizadora da 
administração deverá deduzir apenas os valores de despesa que efetivamente lhe couberem após o rateio. 

11

63Informativo tributário n° 63 • ano VI • outubro e novembro de 2013



Quanto às importâncias que receber a título de reembolsos das demais empresas do grupo, a empresa 
centralizadora deve escriturá-las como “direitos de créditos a recuperar”. Por fim, deverá ser mantida escrit-
uração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas.

(ii) quanto às contribuições relativas ao PIS e à COFINS – os valores recebidos pela empresa cen-
tralizadora a título de reembolso das outras empresas do grupo não integram a base de cálculo das con-
tribuições em referência, uma vez que não podem ser enquadrados como receita (por não promoverem 
qualquer acréscimo ao seu patrimônio). Além disso, decidiu-se que eventuais créditos provenientes da 
não cumulatividade deverão ser aferidos em cada empresa, individualmente, com base em sua respectiva 
parcela da despesa total incorrida pelo grupo, de acordo com as leis de regência das contribuições.

Responsabilidade de Órgãos Públicos sobre Retenção Previdenciária em Contratação de Obra de Con-
strução Civil.

Em 07.10.2013 foi publicada a Solução de Consulta n.º 14 da Coordenação Geral de  Tributação (“CO-
SIT”), consignando o entendimento de que, quando da contratação de obra de construção civil, por órgão 
público, em regime de empreitada por preço unitário, (considerada como empreitada total, por força da 
Instrução Normativa n.º 971, de 2009), não haverá responsabilidade solidária do órgão publico contratante 
relativa a retenções previdenciárias. Dessa forma, o órgão público contratante não deverá realizar as re-
tenções de contribuições previdenciárias previstas nos artigos 31 da Lei n.º 8.212,de 1991, e 7º, parágrafo 
6º, da Lei n.º 12.546, de 2011.

Emenda Constitucional - Imunidade Tributária

Em 16.10.2013 foi publicada a Emenda Constitucional n.º 75/13, que institui imunidade tributária a “fono-
gramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 
autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes mate-
riais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de 
leitura a laser”.

Aviso Prévio Indenizado – Cálculo das Contribuições Previdenciárias

Em 18.10.2013 foi publicada a Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação (“COSIT”) n.º 
15, consignando o entendimento de que, para a base de cálculo das contribuições sociais previden-
ciárias, dever-se-á considerar o aviso prévio não trabalhado (indenizado), de acordo com o disposto 
no §9º do art. 28 da Lei n.º 8.212/1991 e do §1º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho n.º 
15, consignando o entendimento de que, para a base de cálculo das contribuições sociais previden-
ciárias, dever-se-á considerar o aviso prévio não trabalhado (indenizado), de acordo com o disposto 
no §9º do art. 28 da Lei n.º 8.212/1991 e do §1º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

A COSIT entende, de acordo com o posicionamento reiterado da Receita Federal do Bra-
sil, que a lista contida no referido dispositivo da Lei n.º 8.212, em que constam as parcelas que não
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compõem o salário-de-contribuição, é taxativa. Desse modo, uma vez que o aviso prévio não trabalhado 
não está contido na aludida lista, deverá este ser incluído na base de cálculo das contribuições previden-
ciárias.

Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta no Regime Substitutivo – Vinculação ao CNAE

No dia 30.09.2013, a Superintendência Regional da Receita Federal da 1ª Região Fiscal (“SRRF 1ª 
Região”) publicou a Solução de Consulta n.º 42/2013, consignando o entendimento de que, no tocante à 
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita 
bruta, em se tratando de empresa vinculada ao seu enquadramento no CNAE, esta deverá considerar 
apenas o CNAE relativo à sua atividade principal. 

Por atividade principal, para fins de apuração da contribuição substitutiva, segundo a Solução de Consulta, 
entende-se aquela que confira maior receita auferida ou esperada à pessoa jurídica, considerados todos 
os seus estabelecimentos. 

A Solução de Consulta esclareceu, ainda, que, para o cálculo da contribuição previdenciária substitutiva da 
empresa vinculada ao enquadramento no CNAE, não deverá ser realizada a proporcionalização disposta 
no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011. Desse modo, a base de cálculo do referido tributo será a receita 
bruta da empresa relativa a todas as suas atividades, conforme § 10 do art. 9º do mesmo diploma.

Lei nº 12.865/2013 – Parte 1: Reabertura do prazo para inclusão de débitos no parcelamento da Lei nº 
11.941/2009 (“Refis da Crise”)

Em 09/10/2013 foi publicada a Lei nº 12.865/13, que possibilitou a reabertura do prazo para adesão ao 
Refis da Crise. A adesão foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 7 da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (“PGFN”) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRFB”), em 15/10/13.

Os contribuintes têm até 31/12/2013 para incluir débitos tributários vencidos até 30.11.2008 no parcela-
mento da Lei nº 11.941/09 e da Lei no 12.249/10, desde que não o tenham feito anteriormente.

De acordo com a Lei nº 11.941/09, os seguintes débitos podiam ser objeto de parcelamento: i) adminis-
trados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”), ii) para com a PGFN, iii) o saldo remanescente dos débitos 
consolidados em outros programas de parcelamento (a exemplo do REFIS, PAES e PAEX), mesmo que 
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos; e, iv)  decorrentes do aproveitamento 
indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) oriundos da aquisição de produtos 
com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.

A Lei no 12.249/10, por sua vez, permitia o parcelamento de débitos administrados pelas autarquias e 
fundações públicas federais e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a Pro-
curadoria-Geral Federal.
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Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deverá recolher mensalmente parcela equivalente ao 
maior valor entre i) o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações 
pretendidas e ii) os valores mínimos fixados para o Refis da Crise, quais sejam, R$ 50 para pessoas físi-
cas e R$ 100 para pessoas jurídicas, ou 85% da última parcela devida em caso de migração de outros 
parcelamentos.

Lei nº 12.865/2013 – Parte 2: O Programa para pagamento de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes de 
lucros auferidos por controladas ou coligadas no exterior

A Lei nº 12.865/13 instituiu o programa de pagamento e parcelamento de débitos de IRPJ e à CSLL, cujos 
fatos geradores ocorreram até 31.12.2012, decorrentes da aplicação do artigo 74 da MP n° 2158-35, de 
24 de agosto 2001, que trata sobre a tributação dos lucros auferidos no exterior por empresa coligada ou 
controlada. 

Este item sofreu profundas alterações com o advento da Medida Provisória (“MP”) nº 627, de 11 de novem-
bro de 2013. Para maiores informações, convidamos para a leitura de nosso Memorando específico sobre 
a MP clicando no titulo abaixo:

Medida Provisória n.º 627, de 11.11.2013 - Principais Alterações na Legislação Tributária e Revogação 

do Regime Tributário de Transição

Lei nº 12.865/2013 – Parte 3: O Programa para pagamento de débitos de PIS e da COFINS devidos por 
Instituições Financeiras e Companhias Seguradoras

A Lei nº 12.865/13 também possibilitou que Instituições Financeiras e Companhias Seguradoras paguem 
ou parcelem, até 29/11/2013, débitos vencidos até 31/12/2012, relativos ao PIS e a COFINS, atinentes à 
sistemática cumulativa, prevista no Capítulo I da Lei nº 9.718, de 27.11.1998. 

Este item sofreu profundas alterações com o advento da Medida Provisória (“MP”) nº 627, de 11 de novem-
bro de 2013. Para maiores informações, convidamos para a leitura de nosso Memorando específico sobre 
a MP clicando no titulo abaixo:

Medida Provisória n.º 627, de 11.11.2013 - Principais Alterações na Legislação Tributária e Revogação 
do Regime Tributário de Transição

Lei nº 12.865/2013 – Parte 4: A nova base de cálculo do PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação

A Lei nº 12.865/2013 promoveu alterações na base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Impor-
tação, instituídas pela Lei n° 10.865/2004, especialmente no que tange à importação de mercadorias.

De acordo com a nova redação do artigo 7º, inciso I, da Lei n° 10.865/2004, não serão mais acrescidos 
ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras importadas a importância correspondente ao ICMS e às 
próprias contribuições.
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Importa comentar também que, em atenção à alteração legal da base de cálculo do PIS-Importação e 
da COFINS-Importação, a Receita Federal do Brasil publicou, em 09/10/2013, a Instrução Normativa n° 
1.401, em que estabelece nova fórmula para o cálculo das referidas contribuições. 

Lei nº 12.865/2013 – Parte 5: Alteração do Decreto nº 70.235/1972

A Lei nº 12.865/2013 trouxe alterações ao Decreto nº 70.235/1972, que  dispõe sobre o processo admin-
istrativo fiscal, com a finalidade de regulamentar o processo eletrônico.

Referida lei acrescentou o parágrafo único ao artigo 2º e os artigos 64-A e 64-B ao Decreto mencionado. 
Segundo os novos dispositivos, os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, co-
municados e transmitidos em formato digital. A nova lei dispõe, ainda, que os atos, documentos e termos 
do processo eletrônico poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, com o mesmo 
valor probante das vias físicas originais. 
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