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“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 56 – ano V – Novembro de 2012 

 

É com satisfação que apresentamos a 

quinquagésima sexta 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 imunidade tributária dos livros 

eletrônicos 

 

O Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, nos autos do RE nº. 

330.817, a repercussão geral de tema que 

discute a possibilidade de os livros 

eletrônicos (e-book) serem alcançados 

pela imunidade tributária prevista no 

artigo 150, inciso VI, alínea d, da 

Constituição Federal, que determina ser 

vedada a cobrança de impostos sobre 

livros, jornais e periódicos.  

 

O Recurso Extraordinário do Estado do 

Rio de Janeiro alega, em síntese, que o 

benefício constitucional dado aos livros 

impressos não atinge os livros 

disponíveis em meio eletrônico, uma vez 

que a norma constitucional deve ter 

interpretação restritiva, ou seja, somente 

abarcando os livros em papel. 

 

O voto do Min. Dias Toffoli ressaltou 

que a Suprema Corte já possui alguns 

julgados no sentido de uma interpretação 

mais extensiva do dispositivo 

constitucional, razão pela qual é de 

fundamental importância novo debate 

sobre a matéria, que, notoriamente, terá 

grande impacto no atual mercado 

literário. 

 

_________________________________ 

 

STJ – Novos repetitivos afetados para 

julgamento na 1ª Seção 

 

O Superior Tribunal de Justiça afetou 

dois novos Recursos Especiais ao 

trâmite dos recursos repetitivos, a serem 

julgados, portanto, pela Primeira Seção 

do Tribunal, o que uniformizará a 

jurisprudência no âmbito das Turma de 

Direito Público no que diz respeito às 

matérias em debate nos recursos. 

 

Primeiramente, no caso do REsp n° 

1.339.767, discute-se a incidência do PIS 

e da COFINS para as concessionárias de 

veículos, se as contribuições devem ser 

calculadas tendo como base o próprio 
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valor da venda do veículo, ou o que as 

empresas alegam ser o seu efetivo 

faturamento, resultante da diferença 

entre o preço cobrado pela fabricante e o 

preço de venda ao consumidor final. 

 

Já no caso do REsp 1.354.506, trata-se 

de discussão envolvendo o 

reconhecimento do direito de 

compensação das Contribuições ao PIS e 

COFINS. Alega a contribuinte que por 

ser pessoa jurídica tributada pelo 

imposto de renda com base no lucro 

presumido, por força dos artigos 8º, II da 

Lei n. 10.637/2002 e art. 10, II, da Lei n. 

10.833/2003, não está sujeita ao novo e 

mais amplo conceito de faturamento 

(faturamento = total das receitas) criado 

pelo art. 1º das Leis n. 10.637/2002 

(PIS) e 10.833/2003 (COFINS), 

consoante a EC n. 20/98, permanecendo 

submetida ao regime anterior regido pela 

Lei n. 9.718/98, onde a base de cálculo 

das referidas contribuições foi 

restringida pelo STF em declaração de 

inconstitucionalidade. 

 

_________________________________ 

 

STJ – Possibilidade de emissão de 

Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa para filial quando 

impossibilitadas a matriz e/ou outras 

filiais 

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, à unanimidade, em decisão 

proferida nos autos do AgRg no AREsp 

192.658/AM, reconheceu a possibilidade 

de emissão de certidão positiva com 

efeito de negativa para filial de um 

grupo econômico, mesmo quando não 

estejam em dia com as obrigações 

tributárias as demais filiais ou a matriz. 

 

O Contribuinte, filial de uma rede de 

hipermercados, buscou amparo judicial 

para ver reconhecido seu direito de obter 

certidão positiva com efeito de negativa, 

mesmo estando algumas das demais 

pessoas jurídicas do conglomerado em 

situação irregular com o fisco. 

 

A argumentação trazida e acatada, à 

unanimidade, pela Segunda Turma do 

STJ foi a do Princípio da Autonomia dos 

Estabelecimentos, consagrado no art. 

127, I, do Código Tributário Nacional, o 

que justifica o direito à certidão positiva 

com efeito de negativa em nome de filial 

de grupo econômico, ainda que fiquem 

pendências tributárias da matriz ou de 

outras filiais. 

 

Não diferente é o entendimento da 

Receita Federal do Brasil, no que diz 

respeito ao reconhecimento da 

autonomia dos estabelecimentos, 

conforme se extrai das Instruções 

Normativas RFB nº 82, de 31.10.1997, e 

nº 568, de 8/09/2005. 

 

Embora tal decisão ainda não seja 

definitiva, pois foram interpostos 

Embargos de Divergência pela União, 

recurso que aguarda apreciação pela 

Primeira Seção do Tribunal, demonstra-

se ser de grande relevância por se 

assomar a outros já julgados pelo STJ. 

 

_________________________________ 
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STJ – Coisa Julgada – Alegações e 

Defesas Deduzidas e Dedutíveis na 

Ação Originária 

 

A Segunda Turma do STJ, em decisão 

unânime, proferida nos autos do AgRg 

no REsp. nº 1319719/RJ, manteve a 

decisão monocrática então proferida pelo 

Relator do caso, Min. Herman Benjamin, 

para reconhecer a abrangência da coisa 

julgada sobre matéria que, apesar de não 

constar expressamente da decisão 

transitada em julgado, era pressuposto 

lógico para toda a discussão e, por tal 

razão, reputa-se deduzida e devidamente 

repelida. 

 

A matéria de fundo trata da revogação da 

isenção então concedida pela LC nº 

70/1991, às então denominadas 

sociedades civis. A decisão transitada 

em julgado reconheceu o direito à 

isenção sob o fundamento de que teriam 

sido preenchidos os requisitos para o 

gozo de tal benefício. Ou seja, não foi 

discutida, expressamente, a questão da 

revogação feita pela Lei nº 9.430/1996, 

tal como decidido pelo Tribunal Pleno 

do E. STF nos autos do RE nº 

381.964/MG. 

 

Apesar disso, o Relator ressaltou que 

“(...) Ainda que seja impressionante que 

a União não tenha suscitado a questão 

ao longo do processo original, isso não 

afasta a certeza de que a coisa julgada 

abrange não apenas as alegações de 

defesas deduzidas, mas também as 

dedutíveis, conforme dispõe 

expressamente o art. 474 do CPC.” 

 

_________________________________ 

 

STJ – Medida Cautelar Fiscal. 

Necessidade de prévia constituição 

definitiva do crédito tributário 

 

A Segunda Turma do STJ decidiu que, à 

exceção das hipóteses do art. 1º da Lei nº 

8.397/92, a Medida Cautelar Fiscal 

somente pode ser proposta depois da 

constituição definitiva dos créditos 

tributários que se busca garantir, ou seja, 

apenas depois de esgotada a discussão 

administrativa da validade da exigência 

fiscal. 

 

A decisão guia-se no sentido de que a 

constituição definitiva pode ser 

excepcionada apenas nos casos dos 

incisos V, alínea "b", e VII, do art. 2º da 

Lei nº 8.397/92, que são situações 

excepcionais de nítida e comprovada 

dilapidação patrimonial. 

 

Com efeito, de acordo com aqueles 

dispositivos, a prévia constituição 

definitiva é desnecessária quando 

“notificado pela Fazenda Pública para 

que proceda ao recolhimento do crédito 

fiscal” o contribuinte “põe ou tenta por 

seus bens em nome de terceiros” (inciso 

V, alínea “b”, do art. 2º) ou nas situações 

em que o Contribuinte “aliena bens ou 

direitos sem proceder à devida 

comunicação ao órgão da Fazenda 

Pública competente, quando exigível em 

virtude de lei” (inciso VII do art. 2º). 

 

Em todas as demais hipóteses, a Medida 

Cautelar Fiscal deve aguardar o desfecho 

da discussão na esfera administrativa, 
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não podendo ser proposta até que não 

exista qualquer recurso ou defesa 

pendente de análise. 

 

A decisão da Segunda Turma do STJ é 

significativa, pois impõe limites a 

investidas fiscais injustificadas e 

prematuras, conferindo um desejável 

grau de segurança e de liberdade aos 

contribuintes que, no exercício regular 

de direitos constitucionalmente 

assegurados e com boa-fé, questionam a 

validade de cobranças tributárias que 

lhes são dirigidas. 

 

Legislação e Soluções de Consulta 

 

Nova Instrução Normativa sobre 

Compensação, Restituição e 

Ressarcimento no Âmbito da Receita 

Federal do Brasil 

 

Foi publicada, em 21.11.2012, a 

Instrução Normativa (“IN”) RFB nº 

1.300, editada para estabelecer normas 

sobre restituição, compensação, 

ressarcimento e reembolso, no âmbito da 

Receita Federal do Brasil, revogando-se 

expressamente a IN RFB nº 900/2008 (e 

suas alterações), que anteriormente 

tratava do assunto. 

 

A nova IN não trouxe alterações 

substanciais aos normativos 

anteriormente em vigor.  

 

No entanto, podem ser citadas algumas 

alterações e/ou inclusões, como as 

disposições específicas sobre o 

ressarcimento de créditos presumidos de 

PIS e Cofins vinculados a receitas de 

exportação, e a dispensa à apresentação 

dos arquivos digitais da IN SRF nº 

86/2001 e do ADE COFIS nº 15/2001, 

em relação aos créditos de PIS e Cofins 

de períodos de apuração a partir de 1º de 

janeiro de 2012, no caso de pessoa 

jurídica que esteja obrigada à “EFD-

Contribuições” (Escrituração Fiscal 

Digital para PIS/Cofins e Contribuição 

Previdenciária sobre Receita). 

 

Além disso, a IN passou a incluir a 

compensação de contribuição 

previdenciária no rito processual do 

Decreto nº 70.235/72 (isto é, previsão 

para apresentação de manifestação de 

inconformidade e recursos contra o 

indeferimento da compensação, bem 

como a suspensão da exigibilidade dos 

débitos compensados enquanto perdurar 

a discussão administrativa). 

 

A IN também passou a prever que a 

retificação do pedido de restituição, do 

pedido de ressarcimento, do pedido de 

reembolso e da Declaração de 

Compensação será indeferida quando 

formalizada depois da intimação para 

apresentação de documentos 

comprobatórios (anteriormente, a 

retificação era aceita até a primeira 

decisão administrativa acerca do pleito). 

 

Por fim, foi explicitado pela IN que a 

compensação de ofício com créditos 

provenientes de precatórios de que 

tratam os §§ 9º e 10 do art. 100 da 

Constituição Federal sujeita-se aos atos 

normativos que tratam especificamente 

da matéria. 
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_______________________________ 

 

Empresas de exibição cinematográfica 

– Impossibilidade de aproveitamento de 

créditos PIS/COFINS 

 

Em 26.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

10ª Região Fiscal (“SRRF 10ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

140/12, consignando o entendimento de 

que os gastos que as empresas de 

exibição cinematográfica despendem 

para adquirir serviços de segurança, de 

vigilância e de transporte de valores, 

bem como para adquirir extintores e 

uniformes, não dão ensejo ao 

aproveitamento de créditos das 

contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”), pois 

referidas aquisições não são utilizadas 

diretamente no serviço por elas prestado. 

 

_______________________________ 

 

Bonificação em mercadorias – Não 

incidência de PIS/COFINS.  

 

Em 26.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

10ª Região Fiscal (“SRRF 10ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

136/12, consignando o entendimento de 

que as bonificações em mercadorias 

realizadas a titulo gratuito, desvinculada 

de uma operação de compra e venda, 

configuram-se uma doação, de modo que 

o doador não aufere receitas com essa 

transação, e, portanto, o valor da 

transação não deve ser tributado pelas 

contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”). 

 

_______________________________ 

 

IPI e ICMS irrecuperáveis – 

Creditamento 

 

Em 26.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal (“SRRF”) 

da 4ª Região Fiscal publicou a Solução 

de Consulta n° 74/12, consignando o 

entendimento de que os valores de 

Imposto sobre Produtos Industrializados 

(“IPI”) e de Imposto sobre operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre prestações de Serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação (“ICMS”), não 

recuperáveis (creditáveis) pelo 

contribuinte, devem integrar o valor de 

aquisição de bens e serviços para efeito 

de cálculo do crédito relativo à 

contribuição ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”).. 
 

_________________________________ 

 

Créditos a serem descontados das 

Contribuições do PIS/Pasep e da Confis 

– Adequações às exigências do 

INMETRO  

 

Em 31.10.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal (“SRRF”) 

da 10ª Região Fiscal publicou a Solução 

de Consulta n° 145/12, consignando o 

entendimento de que as despesas 
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efetuadas com o objetivo de adequar os 

produtos industrializados às exigências 

legais do INMETRO podem compor a 

base de cálculo dos créditos a serem 

descontados da contribuição ao 

Programa de Integração Social (“PIS”) e 

ao Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS”).. 

 

_________________________________ 

 

IRPJ – Operações Back to Back 

 

Em 13.11.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 9/12, proferida pela 

Coordenação Geral do Sistema de 

Tributação (“Cosit”), consignando o 

entendimento de que estão sujeitas a 

controle de preços de transferência, as 

operações “back to back”, pois, “embora 

não se enquadrem no conceito de 

importação e de exportação - por não 

ocorrer entrada e saída de mercadorias 

no território nacional, as operações back 

to back submetem-se à legislação de 

preços de transferência quando: a) 

ocorrer aquisição ou alienação de bens à 

pessoa vinculada residente ou 

domiciliada no exterior; ou b) ocorrer 

aquisição ou alienação de bens à pessoa 

residente ou domiciliada em país ou 

dependência com tributação favorecida, 

ou beneficiada por regime fiscal 

privilegiado, ainda que não vinculada”. 

 

Assim, restou compreendido que, para 

fins de aplicação da legislação de preços 

de transferência às operações “back to 

back”, deverá ser demonstrado que a 

margem de lucro de toda a transação, 

praticada entre pessoas vinculadas, é 

consistente com a margem praticada em 

operações realizadas com empresas 

independentes. 

 

________________________________ 

 

Contribuições Previdenciárias – art. 8º 

da Lei nº 12.546/2011 – art. 22, I e III, 

da Lei nº 8.212/1991 

 

Em 31.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 148/2012, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região Fiscal (“SRRF”), 

consignando o entendimento de a 

empresa que comercialize o produto 

classificado na Tabela de Incidência do 

IPI (“TIPI”) sob o Código 41.04, mas 

que encomende a terceiro toda operação 

de industrialização de referido produto, 

não está sujeita à contribuição 

previdenciária de 1% (um por cento) 

incidente sobre a receita bruta prevista 

no art. 8º, da Lei nº 12.546/2011, mas, 

sim, à tributação de 20% (vinte por 

cento) sobre a folha de pagamento, 

conforme art. 22, I e III da Lei nº 

8.212/1991.. 
 

 

 

PIS/Pasep e Cofins – Crédito – 

Insumos 

 

Em 30.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 124/2012, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 6ª Região Fiscal (“SRRF”), 

consignando o entendimento de que no 

regime de apuração não cumulativo do 

PIS/Pasep e da Cofins não podem ser 
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descontados créditos em relação aos (i) 

equipamentos de proteção a 

trabalhadores, ainda que esses atuem 

diretamente no processo produtivo; e aos 

(ii) bens e serviços utilizados na 

higienização, sanitização e controle de 

qualidade dos equipamentos e do 

ambiente de produção, ainda que tais 

gastos sejam essenciais e obrigatórios de 

acordo com a legislação que regulamenta 

a atividade do contribuinte. 

 

_________________________________ 

 

IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins – 

Subvenção – Crédito Presumido de 

ICMS – Investimento 

 

Em 26.10.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 135/2012, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região Fiscal (“SRRF”), 

consignando o entendimento de que para 

que a subvenção, na forma de crédito 

presumido de ICMS, seja considerada 

investimento e, portanto, não ser 

computada na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL, o crédito presumido de ICMS 

deve ser aplicado na aquisição de bens 

e/ou direitos necessários à implantação 

ou expansão de empreendimento 

econômico. A mera realização dos 

propósitos almejados com a subvenção, 

sem sua efetiva aplicação, não é 

suficiente para exclusão dos valores da 

base de cálculo. Inexistindo tal 

vinculação, o crédito presumido de 

ICMS (a subvenção) deve ser 

computado na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL. 

 

Ainda, a SRRF entendeu que os 

contribuintes que apurem o PIS/Pasep e 

a Cofins pelo regime não cumulativo 

devem incluir os valores decorrentes de 

subvenção, dentre eles o crédito 

presumido de ICMS, na base de cálculo 

de ambas as contribuições, salvo na 

hipótese de se tratar de subvenção para 

investimento nos termos da legislação do 

IRPJ. 

 

_________________________________ 

 

Cancelamento da escrituração de venda 

– Descumprimento legal  

 

Em 19.11.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

7ª Região Fiscal (“SRRF 7ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

387/12, consignando o entendimento de 

que a venda cancelada deve ser 

escriturada pelo contribuinte em relação 

à venda e ao cancelamento, e não 

simplesmente desconsiderada de seus 

registros patrimoniais. 

 

_________________________________ 

 

Arquivamento de Alteração Contratual 

Decorrente de Incorporação 
 

Em 08.11.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 243, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 8ª Região Fiscal, consignando 

o entendimento de que, quando não 

observado o prazo legal de 30 dias para 

o arquivamento de alteração contratual 

decorrente de incorporação, o ato 

deliberativo societário somente 
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produzirá efeitos, para fins tributários, a 

partir do despacho que deliberar o 

referido arquivamento. 

 

_________________________________ 

 

Base de Cálculo do PIS Importação e 

para a Cofins Importação – Crédito 

Presumido de ICMS 

 

Em 19.11.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal (“SRRF”) 

da 7ª Região Fiscal publicou a Solução 

de Consulta n° 373/2012, consignando o 

entendimento de que, para fins de 

apuração da base de cálculo da 

contribuição para o PIS-Importação e 

para a Cofins-Importação, o valor do 

ICMS a ser nela incluído deve ser aquele 

efetivamente devido pelo contribuinte 

em respeito às importações por ele 

promovidas. 

Nesse sentido, quando a legislação 

estadual dispuser pela redução do ICMS 

– como, por exemplo, por meio da 

outorga de créditos presumidos –, o 

valor desse imposto, para fins de 

apuração das referidas Contribuições 

Sociais, deve ser considerado após as 

reduções aplicáveis. 

 

_________________________________ 

 

Reintegra – Base de Cálculo dos 

Tributos 

 

Em 08.11.2012, foi publicada a Solução 

de Consulta nº 195/12, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF”), 

consignando o entendimento de que o 

valor apurado no Regime de 

Reintegração de Valores Tributários 

(“Reintegra”) poderá ser objeto de 

ressarcimento em espécie, ou de 

compensação com tributos 

administrados pela Receita Federal do 

Brasil, compondo a base de cálculo de 

PIS/Pasep e da Cofins, na sistemática 

não cumulativa, e não devendo ser 

incluso na base de cálculo dos aludidos 

tributos quando sua sistemática for 

cumulativa. 

 

Por fim, no que tange o IRPJ e a CSLL, 

a referida Solução de Consulta elucidou 

que o valor apurado no Reintegra possui 

natureza de subvenção corrente para 

custeio ou operação e sofrerá a 

incidência desses dois tributos no 

período a que se referirem as suas 

apurações, se o regime aplicável for o de 

competência. Já se o regime para 

reconhecimento de receitas aplicável for 

o regime de caixa, a incidência será no 

período em que ocorrer a compensação 

ou ressarcimento. 

 

_________________________________ 

 

Base de Cálculo do PIS Importação e 

para a Cofins Importação – Crédito 

Presumido de ICMS 

 

Em 19.11.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal (“SRRF”) 

da 7ª Região Fiscal publicou a Solução 

de Consulta nº 375/2012, por meio da 

qual expressou seu entendimento de que 

a transferência realizada por pessoa 

jurídica que atua nas atividades de 
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incorporação e construção de edifícios, 

sob a forma de bens (automóveis), aos 

adquirentes de unidades imobiliárias que 

cumpriram com as obrigações assumidas 

no contrato de promessa de compra e 

venda, assinado por ocasião da 

realização de evento de divulgação do 

empreendimento imobiliário, não possui 

natureza jurídica de doação. 

 

Nada obstante, a SRRF entende que o 

bem recebido pela pessoa física deve ser 

avaliado em dinheiro, de modo que esse 

acréscimo patrimonial sujeite-se à 

incidência do IRPF às alíquotas 

constantes na Tabela Progressiva desse 

imposto. 

 

 

_________________________________ 

 

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) 
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(cassio@ssplaw.com.br) 
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(fernanda@ssplaw.com.br) 
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Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Sidney Kawamura Longo 

(sidney@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 
(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) 
 

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

 

Renata Tuma e Pupo 

(rtuma@ssplaw.com.br)  
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Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bloco A – Torre Sul – 14º andar 

– Sala 1.406 – Brasília/DF. Tel. (55 

61) 3252-6153 


