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“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 54 – ano V – Setembro de 2012 

 

É com satisfação que apresentamos a 

quinquagésima quarta edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados notícias atuais sobre 

questões tributárias. 

 

Boa leitura. 

 

Jurisprudência 

 

STJ – Impossibilidade de apresentação 

de manifestação de inconformidade 

contra decisão que considera a 

compensação não declarada 

 

Foi publicado, em 03/09/2012, o acórdão 

proferido pela Segunda Turma do STJ 

no Recurso Especial 1.309.912, que deu 

provimento ao recurso da União, 

inadmitindo a possibilidade de 

conhecimento da manifestação de 

inconformidade apresentada contra 

decisão que considerou a compensação 

como não-declarada. 

 

No caso concreto, a autoridade 

administrativa não conheceu da 

manifestação de inconformidade 

interposta contra a decisão baseada no 

artigo 74, § 12, II, “c”, e §13 da Lei nº 

9.430/96, que determina que a 

compensação será considerada não 

declarada nas hipóteses em que o crédito 

se referir a título público, como na 

hipótese dos autos. 

 

A retrocitada Lei estabelece claramente 

que a manifestação de inconformidade é 

cabível contra decisão em casos de 

compensação não homologada. Na Lei 

nº. 9.430/96, de fato, não há previsão 

para apresentação de recurso contra a 

decisão que considerar a compensação 

não declarada, razão pela qual o 

Contribuinte buscou a aplicação, ao 

caso, da Lei nº. 9.784/99, que regula o 

processo administrativo de forma 

genérica, tendo sido favorável ao 

contribuinte a decisão do TRF da 4ª 

Região. 

 

Entretanto, o STJ deu provimento ao 

Recurso Especial da Fazenda Nacional, 

mantendo a decisão da autoridade 

administrativa. Afirmou o Ministro 

Relator não ser possível que “a lei 

específica para a hipótese, no caso a Lei 

nº. 9.430/99, que determina claramente 

que a compensação será considerada 

não declarada, ou seja, inexistente para 

todos os efeitos legais, a impedir o 

manuseio da impugnação denominada 

"manifestação de inconformidade”, seja 
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preterida pela Lei nº. 9.748/99, que trata 

genericamente do processo 

administrativo. 

 

Embora não se possa dizer que o assunto 

está pacificado, pois não temos 

conhecimento de outras decisões no 

mesmo sentido, consideramos que o 

precedente é muito importante e deve ter 

a atenção dos contribuintes, tendo em 

vista o impacto que poderá vir a ter nas 

futuras decisões administrativas. 

 

_________________________________ 

 

STJ – Empresas de Telecomunicações 

podem utilizar créditos decorrentes do 

ICMS pago na aquisição de energia 

elétrica 

 

A Segunda Turma do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial 

1.286.617, concluiu que as empresas de 

telecomunicações podem aproveitar 

créditos de ICMS decorrentes da 

aquisição de energia elétrica utilizada na 

prestação dos seus serviços. 

 

Um dos fundamentos para o provimento 

do Recurso da contribuinte cingiu-se à 

equiparação das empresas de 

telecomunicação às indústrias. De 

acordo com o voto do Relator, Ministro 

Castro Meira, a Lei das 

Telecomunicações classificou a 

atividade como prestação de serviço, ao 

passo que o Decreto nº. 640/62, equipara 

os serviços de telecomunicações à 

indústria básica. No entender do referido 

Ministro, um diploma legislativo não 

contradiz o outro, pois, de fato, a 

atividade da empresa Recorrente é típica 

prestação de serviço, mas, por força de 

Lei, se equipara às indústrias para todos 

os fins. 

 

Outro ponto importante foi o 

reconhecimento de que a energia 

elétrica, além de essencial, constitui o 

único insumo das empresas de 

telecomunicações, que a 

transforma/beneficia (industrializa) para 

possibilitar a prestação de seus serviços, 

o que torna aplicável o art. 33, II, “b”, da 

Lei Complementa nº. 87/96, que autoriza 

o creditamento do imposto incidente 

sobre energia elétrica quando 

“consumida no processo de 

industrialização”. 

 

Ainda, conforme ressaltado pelo Min. 

Relator, “(...) a interpretação do 

dispositivo proposta pela Fazenda 

Pública, ora recorrida, conduziria à 

cumulatividade tributária, já que impede 

o creditamento do imposto já incidente 

sobre a energia elétrica, o único insumo 

diretamente relacionado à prestação do 

serviço.” 

 

Dessa forma, por unanimidade de votos, 

deu-se provimento ao Recurso Especial 

interposto pela Empresa, para garantir 

seu direito de ufruir os créditos 

decorrentes do ICMS pago na aquisição 

de energia elétrica necessária à prestação 

do serviço de telecomunicações. 

_________________________________ 
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STJ – PIS e COFINS. Incidência 

Monofásica. Impossibilidade de 

Creditamento. 

 

A Segunda Turma do STJ, à 

unanimidade, em decisão proferida no 

Recurso Especial 1.247.552, reconheceu 

a impossibilidade de utilização de 

créditos do PIS e da COFINS por 

empresas sujeitas ao regime monofásico 

de recolhimento das contribuições. 

 

O contribuinte, comerciante de veículos 

automotores e máquinas, buscou o 

creditamento relativo às contribuições 

recolhidas na compra das mercadorias 

revendidas à alíquota zero.  

 

Alegou, para tanto, que a vedação à 

utilização de créditos viola o princípio 

da não-cumulatividade, afirmando que a 

Instrução Normativa nº. 594/2005, a qual 

veda a possibilidade de creditamento é, 

por essa razão, ilegal. 

 

Argumenta, ainda, que o artigo 17 da Lei 

nº. 11.033/2004 – a qual institui o 

REPORTO - Regime Tributário para 

Incentivo à Modernização e à Ampliação 

da Estrutura Portuária, que visa 

incentivar empresas envolvidas no 

desenvolvimento da infraestrutura 

portuária nacional – permite o 

creditamento para no caso de empresas 

inseridas no REPORTO, sendo que a 

possibilidade de creditamento deveria 

ser reconhecida no seu caso, por 

analogia em atenção ao princípio da 

isonomia. 

 

O Relator, Ministro Herman Benjamin, 

em consonância com o posicionamento 

da Primeira Turma (Recursos Especiais 

1.292.146, 1.256.107, 1.160.727 e 

1.222.258), entendeu inaplicáveis os 

benefícios do REPORTO ao Recorrente, 

em razão da Lei nº. 11.033/2004 se tratar 

de lei especial que não deve ser aplicada 

genericamente/por analogia. 

 

Afirmou, ainda, que não há qualquer 

ilegalidade na IN nº. 594/2005, pois a 

vedação ao creditamento está prevista 

nas próprias Leis nºs. 10.637/2002 e 

10.833/2003, que instituíram a não-

cumulatividade para o PIS e a COFINS. 

 

Assim, o entendimento da Segunda 

Turma foi ao encontro do entendimento 

da Primeira Turma, no sentido da 

impossibilidade de creditamento do PIS 

e COFINS no regime de tributação 

monofásico. Ainda não há precedentes 

firmados no âmbito da Primeira Seção, 

que é responsável por unificar o 

entendimento das Turmas. 

 

_________________________________ 

 

STJ – ISS. Exceção de Pré-

Executividade. Competência para 

exigência. Local da prestação do 

serviço. 

 

A Segunda Turma do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial nº 

1.327.993, partindo da premissa de que, 

no processo de execução, todos os 

elementos da obrigação devem estar 

previamente expressos na CDA, deu 

provimento ao Recurso interposto pelo 
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Contribuinte e acolheu a sua Exceção de 

Pré-Executividade para decretar a 

nulidade de CDA que veicula a cobrança 

de débito de ISS por Município no qual 

o serviço não foi prestado. 

 

No caso dos autos, o Município de 

Recife tentava exigir o ISS sobre a 

receita total decorrente do serviço, não 

se atentando para o fato de que parte do 

serviço havia sido prestado em 

Município vizinho. 

 

Sustentou o Ministro relator que o 

simples fato do serviço ter sido prestado 

em mais de um Município, por si só, já é 

capaz de ilidir a CDA, “uma vez que 

esse título deve, sempre, espelhar 

situação objetiva de obrigação 

tributária devidamente acertada nas 

instâncias administrativas do 

lançamento”. 

 

Assim, com base no entendimento de 

que o fato gerador do ISS ocorre no local 

onde efetivamente há a prestação do 

serviço, foi dado provimento ao recurso 

especial do contribuinte. 

 

 

Legislação e Soluções de Consulta 

 

Medida Provisória nº 582/2012 

 

Em 21 de setembro de 2012, foi 

publicada a Medida Provisória nº 

582/12, (“MP nº 582/2012”), que alterou 

a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 

2011, no que tange o cálculo da 

contribuição previdenciária das empresas 

que se dedicam a atividades 

determinadas pela lei.  

Outra disposição trazida pela MP nº 

582/2012, estabelece que para efeito de 

apuração do imposto sobre a renda, as 

pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real terão direito à depreciação 

acelerada, calculada pela aplicação 

adicional da taxa de depreciação 

usualmente admitida, sem prejuízo da 

depreciação contábil das máquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos.  

Ainda, a MP em comento institui o 

Regime Especial de Incentivo ao 

Desenvolvimento da Infraestrutura da 

Indústria de Fertilizantes - REIF, que 

tem por beneficiárias a pessoa jurídica 

que tenha projeto aprovado para 

implantação ou ampliação de 

infraestrutura para produção de 

fertilizantes e de seus insumos, para 
incorporação ao seu ativo imobilizado, e 

a pessoa jurídica coabilitada.  

Nesse sentido, aos beneficiários de tal 

regime, atribui benefícios fiscais dos 

tributos: PIS/PASEP, COFINS, 

PIS/PASEP-Importação, COFINS-

Importação, e IPI nos casos de venda no 

mercado interno ou de importação de 

máquinas, aparelhos, instrumentos e 

equipamentos, novos, e de materiais de 

construção para utilização ou 

incorporação no para produção de 

fertilizantes e de seus insumos, e de 

serviços relacionados a esse projeto. 

Além disso, a MP nº 582/2012 alterou o 

RETID, Regime Especial Tributário para 

a Indústria de Defesa e reduziu a zero as 

alíquotas do PIS/PASEP, COFINS e IPI 

nas hipóteses que especifica. 
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Ainda, fica determinada a suspensão do 

pagamento do PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes no processo de 

industrialização dos produtos 

classificados no código 2009.1 da TIPI, 

quais sejam, suco de laranja e outros.  

Por fim, a MP em comento, inova ao 

permitir a compensação e ressarcimento 

dos créditos presumidos relativos aos 

bens classificados no código 0805.10.00 

da TIPI, quais sejam, laranjas e outros, 

apurados na forma do § 3º do art. 8º da 

Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 

________________________________ 

 

Contribuição ao PIS e Cofins – 

Créditos decorrentes do fornecimento 

de uniformes 

 

Em 11 de setembro de 2012, foi 

publicada a Solução de Consulta nº 

353/12, na qual a Superintendência 

Regional da Receita Federal da 7ª 

Região Fiscal consignou o entendimento 

de que a pessoa jurídica que se dedique à 

exploração de serviços de limpeza, 

manutenção e conservação, pode, para 

fins de apuração da Contribuição ao 

Programa de Integração Social (“PIS”) e 

da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (“Cofins”) não-

cumulativas, descontar os créditos 

decorrentes do fornecimento de 

fardamento ou uniforme aos empregados 

que exerçam tais atividades, repeitados 

os requisitos legais. 

_________________________________ 

 

Cláusula de não concorrência (“non-

compete”) 

 

Em 13.09.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

10ª Região Fiscal (“SRRF 10ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

118/12, consignando o entendimento de 

que a compensação pecuniária paga ao 

funcionário desligado, para que este não 

venha a trabalhar em empresa 

concorrente, por período determinado, 

com base na chamada cláusula de não 

concorrência (“non compete”), constitui 

acréscimo patrimonial, sendo incidente o 

Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte 

(“IRRF”), uma vez que tal pagamento 

compensa a elevação patrimonial que 

presumivelmente ocorreria, não fosse a 

limitação de emprego imposta pelo 

acordo. 

 

_________________________________ 

 

Representação Comercial no Exterior 

 

Em 25.09.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 

publicou a Solução de Consulta n° 

220/12, consignando o entendimento de 

que não haverá incidência das 

Contribuições ao Programa de 

Integração Social sobre a Importação 

(“PIS/Importação”) e ao Financiamento 

da Seguridade Social sobre a Importação 

(“COFINS/Importação”) nos 

pagamentos a representante comercial, 

residente ou domiciliado no exterior, 

pela prestação de serviços de captação e 

intermediação de negócios lá efetuados, 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=123291#Lei10.925_04art.8o
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=123291#Lei10.925_04art.8o
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visto que tais serviços, bem como seus 

resultados, não se verificam no 

Território brasileiro.  

 
A aludida Solução de Consulta também 

dispôs que o Imposto de Renda na Fonte 

(“IRRF”), incidente sobre importâncias 

“pagas, creditadas, entregues, 

empregadas ou remetidas ao exterior a 

título de remuneração de serviços de 

assistência administrativa e 

semelhantes”, será apurado à alíquota de 

15% (quinze por cento), e a 

Contribuição de Intervenção ao Domínio 

Econômico (“CIDE”) incidente sobre 

essas remunerações será apurada à 

alíquota é de 10% (dez por cento). O 

texto não deixa claro se, nessas espécies 

de remuneração, estão compreendidas as 

remunerações relativas aos serviços de 

representação comercial, captação e 

intermediação de negócios de que se 

tratou acima em relação ao 

PIS/Importação e à 

COFINS/Importação. 

 

________________________________ 

 

Rateio de despesas – Incidência de 

IRRF e CIDE 

 

Em 12 de setembro de 2012, foi 

publicada a Solução de Consulta nº 

163/12, na qual a Superintendência 

Regional da Receita Federal da 9ª 

Região Fiscal consignou o entendimento 

de que as remessas ao exterior para 

pagamento de serviços relativos a 

suporte em tecnologia da informação, 

suporte no atendimento de clientes, 

gerenciamento de relacionamento em 

processos de vendas, registros 

financeiros e contábeis, controle de 

entrada e saída de dinheiro, técnicas de 

gestão de recursos humanos, políticas e 

estratégias de divulgação da marca, 

assessoria jurídica, corporativa e 

cobrança, estão sujeitas à incidência de 

Imposto de Renda Retido na Fonte 

(“IRRF”), à alíquota de 15%, e de 

Contribuição para Intervenção no 

Domínio Econômico (“Cide”), à alíquota 

de 10%, sendo que o mesmo tratamento 

deve ser observado nos casos em que a 

remessa ocorrer a título de rateio de 

despesas relativas a serviços de 

comunicação, contratados com terceiros 

por empresa coligada e pagos pelas 

componentes do grupo econômico. 
 

 

 

Negociações sobre Acordos de Livre 

Comércio do Mercosul com a União 

Européia e com o Canadá 

 

Em 26.09.2012, foram publicadas as 

Circulares nº 44 e nº 45 da Secretaria de 

Comércio Exterior, do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (“SECEX”), que, 

respectivamente, abrem consulta pública 

sobre as negociações de (i) um Acordo 

de Livre Comércio entre o Mercosul e a 

União Europeia, e de (ii) um Acordo de 

Livre Comércio entre o Mercosul e o 

Canadá. 

 

Associações ou entidades de classe 

interessadas têm, a partir da publicação 

das circulares, 60 (sessenta) dias para 

encaminhar à Secretaria de Comércio 
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Exterior suas manifestações, as quais 

deverão observar os requisitos apontados 

nas Circulares para serem analisadas, 

sendo que as informações terão caráter 

sigiloso. 

_________________________________ 

 

PIS/COFINS – Licenciamento de 

Softwares e Serviços 

 

Em 25.09.2012, a Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 

publicou as Soluções de Consulta n° 

228/12, 229/12 e 230/12, pelas quais 

consigna o entendimento de que não 

haverá incidência da Contribuição ao 

Programa de Integração Social (“PIS”) e 

da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (“COFINS”) sobre 

as remessas ao exterior a título de 

royalties, como contrapartida pelo 

licenciamento de software. Todavia, se 

no contrato de licenciamento houver a 

previsão de prestação de serviços de 

manutenção e suporte técnico, haverá a 

incidência de PIS/COFINS na 

importação desses serviços. Ainda, no 

caso de o contrato não ser 
suficientemente claro para individualizar 

esses componentes, o valor total deverá 

ser considerado referente a serviços e, 

com isso, sofrer a incidência das 

contribuições. 

_________________________________ 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 

interessados para esclarecimentos. 
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