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É com satisfação que apresentamos a 
quinquagésima segunda edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
Jurisprudência 
 
STF – Reconhecida Repercussão Geral 
sobre a legalidade do Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP). 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 
reconheceu a repercussão geral da 
discussão acerca da constitucionalidade 
do FAP (Fator Acidentário de 
Prevenção). 
 
Essa manifestação é especialmente 
relevante, pois os debates entre os 
Ministros giraram em torno da 
semelhança dessa tese com a antiga 
discussão, já apreciada pelo STF, acerca 
da fixação dos graus de risco (leve, 
médio e grave) do SAT (Seguro 
Acidente do Trabalho) por decreto e não 
por lei, restando reconhecido pela 
Suprema Corte, nesta oportunidade, que, 
embora se aproximem, as questões são 

diversas, o que demanda nova 
apreciação do Poder Judiciário. 
 
A importância dessa manifestação do 
STF reside justamente no fato de que as 
demais instâncias do Poder Judiciário 
têm proferido decisões afirmando que as 
teses seriam iguais e que o STF já 
declarou a constitucionalidade do SAT. 
 
Para contextualizar, tem-se que, 
atualmente, a discussão acerca da 
inconstitucionalidade do FAP sustenta-
se no fato de que a metodologia de 
cálculo do fator é fixada mediante ato 
infralegal do Poder Executivo (Portaria 
do Ministério da Previdência), sem 
existir uma delimitação segura em lei.  
 
Como o FAP influencia diretamente na 
fixação da alíquota da Contribuição ao 
GILL/RAT (antes denominada SAT), 
haveria violação aos princípios da estrita 
legalidade tributária e da isonomia, entre 
outros. 
 
O tema será julgado pelo Plenário do 
STF no Recurso Extraordinário nº 
684.261/PR. 
 
_________________________________ 
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STJ – Possibilidade de aproveitamento 
de créditos do ICMS sobre ativos 
cedidos por meio de contrato de 
comodato. 
 
Em 26 de maio, a Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu 
provimento ao Recurso em Mandado de 
Segurança nº 24.911, entendendo pela 
possibilidade de aproveitamento dos 
créditos do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS) incidente sobre os 
bens adquiridos para integrar o ativo fixo 
da empresa, mas que são cedidos a 
parceiros em comodato, com objetivo de 
garantir a qualidade dos produtos, bem 
como ampliar a propaganda da marca e a 
promoção do nome da empresa. 
 
No caso concreto, o contribuinte 
creditou ICMS relativo à entrada de bens 
destinados ao ativo fixo da empresa 
(chopeiras, expositores, geladeiras). A 
Contribuinte, no entanto, teve lavrado 
contra si Auto de Infração sob o 
fundamento de que os bens, apesar de 
destinados ao ativo fixo, não integravam 
o processo produtivo e nem se 
vinculavam à sua atividade-fim, razão 
pela qual não poderiam ser considerados 
para fins de crédito do ICMS.  
 
Contudo, este não foi o entendimento 
firmado pelo STJ, que considerou que 
“os bens adquiridos (chopeira, expositor 
etc.), destinados ao ativo permanente da 
recorrente, estão diretamente relaciona-
dos com a sua atividade-fim (produção e 
comércio de cervejas, refrigerantes, 
bebidas em geral, gelo e gás carbônico e 
produção e comércio de matérias-

primas e materiais diversos, aparelhos, 
máquinas, equipamentos e tudo mais que 
seja necessário ou útil às suas 
atividades) e são necessários para a 
continuidade da empresa.” 
 
O voto do Ministro Mauro Campbell 
Marques, relator do recurso, foi no 
sentido de que “após a vigência da Lei 
Complementar nº 87/1996, as mer-
cadorias entradas no estabelecimento e 
destinadas ao ativo permanente dão 
direito de crédito de ICMS, conforme 
disposto no artigo 20, c/c 33, III da 
supracitada Lei”, salientando ainda que 
o fato dos bens serem objeto de 
contratos de comodato não representa 
óbice ao creditamento do imposto. 
 
O precedente é importante para empresas 
de diversos ramos, que adquirem bens 
que, apesar de não integrarem 
diretamente o processo de fabricação do 
produto final, são necessários para que 
seus produtos sejam melhor disponibi-
lizados ao consumidor final, garantindo 
a qualidade e ainda divulgando a marca. 
 
Deve-se ressaltar que o precedente, 
embora firmado num processo em que se 
discutia créditos de ICMS, também pode 
ter reflexos positivos no tocante aos 
créditos de PIS/COFINS no regime não-
cumulativo. 
 
_________________________________ 
 
STJ – Impossibilidade de negativa de 
expedição de CND de sócio em razão de 
débitos da pessoa jurídica. Necessidade 
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de comprovação das hipóteses do art. 
135, III, do CTN.  
 
A Primeira Turma do STJ, em 
julgamento realizado na sessão do dia 
05/06/2012 (AgRg no AREsp nº 
91.278), aplicou o entendimento já 
firmado em sede de recurso repetitivo 
(REsp nº 1.101.728/SP), reafirmando a 
impossibilidade do exercício de atos de 
coação pelo Fisco em relação aos sócios 
(diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas), sem que esteja 
devidamente comprovada a sua 
responsabilidade pela prática de atos 
com excesso de poderes, infração de lei, 
contratos sociais ou estatutos (art. 135, 
III, do CTN). Ademais, ainda nesses 
casos, afirmou ser “imprescindível a 
comprovação do dolo e da má-fé”. 
 
No caso levado à apreciação do STJ, o 
sócio da empresa teve negado o pedido 
de emissão de Certidão Negativa de 
Débitos em razão de dívidas da empresa. 
Diante disso, impetrou mandado de 
segurança visando o reconhecimento da 
ilegalidade do ato do Fisco (negativa de 
CND). 
 
A segurança foi concedida em primeira 
instância e mantida pelo Tribunal de 
origem. Contra essa decisão, insurgiu-se 
o Estado do Espírito Santo pela 
interposição de Recurso Especial, 
alegando a necessidade de inversão do 
ônus da prova que, segundo defendeu, 
caberia ao contribuinte. 
 
O STJ negou provimento ao Recurso 
Especial e, nas razões do acórdão, o 

Ministro Napoleão Maia reafirmou 
pontos importantes à garantia do direito 
dos sócios em relação à prática 
indiscriminada que vem sendo adotada 
pelo Fisco (tanto Federal, quanto 
Estadual e Municipal) de 
redirecionamento da Execução Fiscal, 
bem como de imposição de atos de 
coação em função de débitos da pessoa 
jurídica. 
 
Reafirmou que: (i) a simples existência 
de débitos não tem o condão de provocar 
a responsabilidade pessoal dos sócios, 
nos termos do art. 135, III do CTN, 
sendo necessária a comprovação da 
prática de atos pela prática de atos com 
excesso de poderes, infração de lei, 
contratos sociais ou estatutos, bem assim 
a existência de dolo ou má-fé, salvo nos 
casos de dissolução irregular de 
estabelecimento; (ii) não há que se 
confundir o sócio com a sociedade da 
qual faz parte, não se podendo admitir 
meios de coação por parte do Estado 
como forma de compelir o contribuinte 
ao pagamento de tributos, senão por 
meio de execução fiscal. 
 
Registre-se, apenas, que em relação à 
alegação do Estado de inversão do ônus 
da prova, esta foi afastada por entender o 
STJ que o Tribunal de origem afastou a 
responsabilidade do sócio, não cabendo 
ao STJ revolver tal matéria fática 
(Súmula 7 do STJ). 
 
 
_________________________________ 
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STJ – Arrematação em Hasta Pública – 
Responsabilidade do sucessor 
 
O STJ, no julgamento do AgRg no 
Agravo em Recurso Especial nº 
15.810/SE, de relatoria do Ministro 
Arnaldo Esteves, confirmou que a 
arrematação de estabelecimento em 
hasta pública impede a cobrança de 
tributos anteriores à aquisição. 
 
No caso, foi indeferido pedido do Estado 
de Sergipe de redirecionamento de 
Execução Fiscal para a Empresa 
sucessora (que adquiriu o bem), tendo 
em vista que a arrematação em hasta 
pública é considerada forma de aquisição 
originária, inexistindo sucessão e 
qualquer relação jurídica entre o 
arrematante e o anterior proprietário do 
bem, pois os créditos relativos a 
impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço quando arrematados. 
 
Segundo o STJ, que aplicou sua 
jurisprudência já pacificada, a 
arrematação em hasta pública tem o 
efeito de expurgar qualquer ônus 
obrigacional sobre o bem, transferindo-o 
livremente de qualquer encargo ou 
responsabilidade tributária. 
 
_________________________________ 
 
STJ – IRPJ/CSLL por Estimativa – 
Saldo Negativo – Incidência de juros 
desde o recolhimento da antecipação 
 
A Segunda Turma do STJ decidiu ser 
descabida a aplicação de juros (SELIC) 

desde as datas de recolhimentos de 
antecipações mensais para o cálculo do 
valor de saldo negativo de IRPJ ou 
CSLL a ser recuperado por 
contribuintes, mediante restituição ou 
compensação. 
 
O STJ decidiu que os recolhimentos 
regulares de estimativas mensais ou de 
antecipações não configuram pagamento 
a maior ou indevido, pois a adoção de tal 
regime de apuração é uma opção do 
contribuinte, que pode ser alterada ou 
ajustada se desvantajosa (por balancetes 
de suspensão / redução). Além disso, 
considerou que inexiste previsão legal 
albergando tal pretensão. 
 
Frise-se que a decisão não trata 
explicitamente da situação em que o 
recolhimento de estimativa mensal ou de 
antecipação é realizado a maior (valor 
superdimensionado da própria estimativa 
mensal ou da antecipação) ou mesmo de 
modo indevido (por exemplo, com o 
pagamento em duplicidade de uma única 
estimativa mensal ou antecipação, 
pagamento no caso de não ter sido 
apurada receita etc.), situações, em que o 
argumento de aplicação de juros mostra-
se mais robusto. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Créditos de PIS/COFINS – Conceito de 
Insumo  
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
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7ª Região Fiscal (“SRRF 7ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
10/12, consignando o entendimento de 
que para fins de reconhecimento de 
créditos de PIS/COFINS, o termo 
“insumo” não pode ser interpretado 
como todo e qualquer bem ou serviço 
que gera despesa necessária para a 
atividade da empresa, mas, sim, tão 
somente como aqueles, adquiridos de 
pessoa jurídica, que efetivamente sejam 
aplicados ou consumidos na produção de 
bens destinados à venda ou na prestação 
de serviços da atividade fim da empresa. 
 
Assim, somente os gastos efetuados com 
a aquisição de bens e serviços aplicados 
ou consumidos diretamente na produção 
de bens destinados à venda ou na 
prestação de serviços geram direito a 
crédito dessas contribuições, excluindo-
se desse conceito as despesas que se 
refletem apenas indiretamente nas 
atividades fim da empresa. 
 
_________________________________ 
 
Contrato de locação “BUILT TO 
SUIT” – Reconhecimento de Receita – 
IRPJ 
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
4ª Região Fiscal (“SRRF 4ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
31/12, consignando o entendimento de 
que a receita proveniente da cessão de 
crédito de aluguel decorrente de contrato 
de locação atípico, denominado “Built to 
Suit” (BTS – “Construir para Servir”), 
pode ser apropriada ao resultado efetivo 

à medida do transcurso do prazo de 
locação (pro rata tempore). 
_________________________________ 
 
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta – Alcance  
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
4ª Região Fiscal (“SRRF 4ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
38/12, consignando o entendimento de 
que o regime da chamada Contribuição 
Previdenciária Patronal instituído, na 
espécie, pelo art. 8º da Lei nº 12.546, de 
2011, alterado pela Medida Provisória nº 
563, de 2012, incidente sobre a receita 
bruta (“CPRB”) e substitutivo ao regime 
de incidência sobre a folha de 
pagamento, é obrigatório para as 
empresas abrangidas por essas disposi-
ções legais, e os recolhimentos dos 
valores referentes à CPRB devem ser 
efetuados de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz, nos mesmos 
moldes das demais contribuições sociais 
incidentes sobre a receita bruta, de modo 
que a respectiva base de cálculo alcança, 
inclusive, portanto, a receita bruta 
auferida por filiais, ainda que, na 
hipótese, estas últimas exerçam, 
exclusivamente, atividade comercial. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS – Aproveitamento de 
créditos extemporâneos – Necessidade 
de retificação de Dacon e DCTF 
 
Em 13/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 
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publicou a Solução de Consulta n° 
73/12, consignando o entendimento de 
que é exigida a entrega de Dacon e 
DCTF retificadoras quando houver 
aproveitamento extemporâneo de 
créditos da Contribuição para o PIS e da 
Cofins. 
_________________________________ 
 
IRRF – Remessa ao exterior para 
pagamento de frete  
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
84/12, consignando o entendimento de 
que incidirá o Imposto de Renda na 
Fonte (“IRRF”) à alíquota de 25% (vinte 
e cinto por cento) sobre as remessas 
realizadas a países com tributação 
favorecida que tenham por finalidade o 
pagamento de frete internacional.  
 
Lembramos que as receitas de fretes 
auferidos no País, por residentes ou 
domiciliados no exterior, estão sujeitas 
ao IRRF à alíquota zero. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS não cumulativa: Frete 
pago ao transporte de insumos 
 
Em 13/06/2012, foi publicada a Solução 
de Consulta n° 90, por meio da qual a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal 
consignou o entendimento de que o valor 
pago no frete para entrega de partes e 
peças de reposição, utilizados diretamen-
te na fabricação de produtos destinados à 

venda, integra o custo de aquisição 
desses bens. Assim, se esses bens 
gerarem direito a crédito na sistemática 
não cumulativa de apuração do PIS e da 
COFINS, o valor do frete a eles 
relacionado também gerará crédito. Tal 
entendimento não é aplicado no caso de 
frete de bem importado. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS – Receitas Financeiras 
das Sociedades Seguradoras 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 91, 
publicado em 31/05/2012, que as 
receitas decorrentes das atividades 
empresariais típicas das seguradoras, 
como a efetivação dos investimentos 
legalmente compulsórios e a 
administração da alocação desses 
recursos, nos termos do Decreto-Lei n° 
73/66, são consideradas receitas brutas, 
sejam elas financeiras ou não, e, 
portanto, devem integrar a base de 
cálculo da contribuição para o PIS e para 
a COFINS das sociedades seguradoras. 
Esse entendimento também é aplicado às 
receita de prêmios de seguro e às 
variações cambiais de investimentos 
compulsórios. 
 
Em contrapartida, as receitas financeiras 
que não decorrem de investimentos 
compulsórios não deverão integrar o 
faturamento das seguradoras e, 
consequentemente, não serão tributadas 
pelas contribuições em comento. 
_________________________________ 
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PIS/COFINS – Créditos presumidos da 
agroindústria – Critérios de alocação 
para fins de compensação ou 
ressarcimento 
 
Em 13/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
10ª Região Fiscal (“SRRF 10ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
93/12, consignando o entendimento de 
que para efeito de cálculo da parcela do 
saldo de créditos presumidos da 
Contribuição para o PIS e da Cofins 
passíveis de compensação ou 
ressarcimento, nos termos do art. 56-B, 
incisos I e II, e seu parágrafo único, da 
Lei nº 12.350, de 2010, deve ser adotado 
um dos critérios previstos nos incisos I 
ou II do § 8º do art. 3º das Leis nº 
10.637, de 2002 e nº 10.833, de 2003, a 
saber: (i) apropriação direta, inclusive 
em relação aos custos, por meio de 
sistema de contabilidade de custos 
integrada e coordenada com a 
escrituração; ou (ii) rateio proporcional, 
aplicando-se aos custos, despesas e 
encargos comuns a relação percentual 
existente entre a receita bruta sujeita à 
incidência não-cumulativa e a receita 
bruta total, auferidas em cada mês. 
 
_________________________________ 
 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – 
Venda de ativos com recebimento do 
preço em períodos posteriores ao da 
contratação e juros correlatos  
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 
95/12, consignando o entendimento de 
que o contribuinte que houver realizado 
operação de venda de ativo com 
recebimento do preço, no todo ou em 
parte após o término do ano-calendário 
seguinte ao da contratação poderá 
reconhecer o preço de cada parcela 
proporcionalmente ao seu recebimento, 
nos respectivos períodos, para a 
determinação do lucro real.  
 
Contudo, há que se ressalvar que tal 
sistemática não é valida para os juros 
constantes no preço da venda, pois estes 
não integram o preço de venda e, 
portanto, não poderão ser tributados em 
período diferente do da própria 
operação. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS – Alíquota zero em 
variações cambiais e incidência nas 
operações de “back to back” 
 
Em 12/06/2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
98/12, consignando o entendimento de 
que nas operações “back to back”, em 
que a compra e venda da mercadoria 
ocorra no exterior sem sua efetiva 
entrada ou saída do Brasil, as receitas 
provenientes de variações cambiais 
correspondem a receitas financeiras e, 
portanto, ficam sujeitas à alíquota zero 
no regime de apuração não cumulativo 
da Contribuição para o PIS e da Cofins. 
Além disso, nas aludidas operações, tais 
contribuições incidirão sobre o valor de 
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venda da mercadoria ao adquirente final 
e não sobre o lucro da operação. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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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 


