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É com satisfação que apresentamos a 
quinquagésima edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
 
STJ – Supensão de Segurança – 
Redução de Tarifa de Energia Elétrica 
– Resolução Aneel 457/2011 – Sudam e 
Sudene – Redução de 75% do IRPJ e 
adicionais – MP nº 2.199-14/2001 
 
A Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica 
(“Abradee”) impetrou Mandado de 
Segurança contra ato do Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(“Aneel”), questionando a Resolução 
Aneel nº 457, de 08 de novembro de 
2011, que disciplina o cálculo das tarifas 
praticadas pelo setor. 
 
No caso, a União, por meio da Medida 
Provisória (“MP”) nº 2.199-14, de 24 de 
agosto de 2001, concedeu ao “direito à 

redução de 75% (setenta e cinco por 
cento) do imposto sobre a renda e 
adicionais, calculados com base no lucro 
da exploração” às Empresas “que 
tenham projeto protocolizado e aprovado 
até 31 de dezembro de 2013 para 
instalação, ampliação, modernização ou 
diversificação enquadrado em setores da 
economia considerados, em ato do Poder 
Executivo, prioritários para o 
desenvolvimento regional, nas áreas de 
atuação das extintas Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene 
e Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia – Sudam”. 
 
A Abradee impetrou Mandado de 
Segurança sustentando que a Resolução 
Aneel nº 457/11, a pretexto de revisar os 
critérios para o cálculo das tarifas 
aplicáveis ao setor, teria imposto, às 
distribuidoras de energia elétrica, a 
obrigação de repassar ao valor da tarifa a 
redução correspondente ao benefício 
fiscal e, com isso, anulou de forma 
indireta e indevida os efeitos fiscais 
concedidos pelo art. 1º da MP nº 2.199-
14/2001. 
 
Além disso, sustenta-se que a Aneel, por 
meio de ato infralegal, reduziu 
indevidamente o resultado das 
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distribuidoras de energia elétrica 
favorecidas pelo beneficio fiscal, 
desconsiderando o objetivo da norma 
introduzida pelo art. 1º da MP nº 2.199-
14/2001 (no sentido de incentivar 
investimentos em infraestrutura nas 
áreas de atuação da Sudam e da 
Sudene), que acabou substituído por 
diretrizes de política tarifária. 
 
A Justiça Federal do Distrito Federal 
deferiu a medida liminar para afastar a 
aplicação da Resolução nº 457/2011, 
tendo sido mantidos os efeitos de tal 
decisão pelo Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região em sede de Suspensão da 
Segurança. Para tanto, foi adotado o 
fundamento na linha de que o benefício 
concedido pela MP nº 2.199-14/2001 é 
oneroso e, nos termos do art. 178 do 
CTN e da Súmula nº 544 do STF, não 
pode ser suprimido pelo Estado, muito 
menos por meio de ato infralegal editado 
por Agência Reguladora. 
 
A Aneel, então, requereu a Suspensão da 
Segurança ao STJ e teve deferido seu 
pedido. O Ministro Ari Pargendler, 
Presidente da Corte Superior, em análise 
liminar, compreendeu que “o litígio 
passa ao largo da relação tributária, 
interessando a este apenas os efeitos da 
alíquota privilegiada do imposto de 
renda no cálculo da tarifa de energia 
elétrica - alíquota que será a mesma seja 
qual for o resultado do julgamento do 
mandado de segurança.” 
 
Com isso, o Ministro compreendeu que a 
Aneel possui o dever de fixar a “tarifa de 
energia elétrica em montante que 

assegure o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão”, de modo que a 
Agência “faltaria à sua missão se 
considerasse no respectivo cálculo uma 
oneração tributária que não existe, em 
prejuízo dos consumidores, elevando 
assim o chamado Custo Brasil.” 
 
Com a decisão do STJ, a Resolução nº 
457/2011 passa a ser novamente 
aplicável. Vale destacar, todavia, que a 
Abradee interpôs Agravo Regimental, 
ainda não apreciado pelo STJ, e, 
paralelamente, o Mandado de Segurança 
aguarda julgamento em primeira 
instância. 
_________________________________ 
 
STF – Incidência da COFINS, do PIS e 
da CSLL sobre o produto de “ato 
cooperado” ou “cooperativo”. – 
Repercussão Geral reconhecida 
 
Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal (“STF”), por meio de Plenário 
Virtual, reconheceu a Repercussão Geral 
do tema em discussão no Recurso 
Extraordinário nº RE 672.215/CE, no 
qual se decidirá sobre a 
constitucionalidade da incidência da 
Contribuição ao PIS, da COFINS e da 
CSLL sobre o produto de “ato 
cooperado” ou cooperativo”. 
  
A discussão que será analisada sob a 
perspectiva da repercussão geral levará 
em consideração os conceitos 
constitucionais de “ato cooperado”, 
“receita de atividade cooperativa” e 
“cooperado”, tendo em vista que a 
Constituição Federal de 1988, em 
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diversas passagens, fomenta a atividade 
cooperativa, reforçando essa diretriz 
mediante a exigência de adequado 
tratamento tributário à atividade 
cooperativa. Como pontuado pelo Exmo. 
Min. Joaquim Barbosa ao reconhecer a 
repercussão geral da discussão, “essa 
relevância da atividade afasta do 
legislador infraconstitucional a 
liberdade irrestrita para definir 
“conceitos-chave do cooperativismo 
(...)” . 
 
Ainda como registrado pelo Exmo. Min. 
Relator, Joaquim Barbosa, a discussão 
acerca da competência para instituição e 
cobrança da Contribuição ao 
PIS/COFINS e CSLL sobre o produto da 
atividade cooperativa, não afastará a 
análise da constitucionalidade da 
revogação da isenção instituída pelo art. 
6º da LC 70/91, por lei ordinária ou 
medida provisória, objeto dos Recursos 
Extraordinários 598.085 e 599.362, 
ambos com repercussão geral 
reconhecida. 
 
Registre-se que a questão foi levada ao 
STF por meio de Recurso Extraordinário 
interposto pela União contra acórdão 
prolatado pelo TRF da 5ª Região que, 
em suma, reconheceu a impossibilidade 
de revogação da isenção conferida pela 
LC 70/91, por violação ao princípio de 
hierarquia das leis, para concluir que os 
“atos da cooperativa próprios da sua 
finalidade relativos à prestação de 
serviços a seus associados, sem fins 
lucrativos, gozam de isenção.” Quanto 
ao mérito propriamente dito, relativo à 
incidência das contribuições sobre o 

produto de ato cooperativo, além da 
revogação da isenção pelas leis 
posteriores à Lei nº 5.764/71, a União 
sustenta inexistir, no art. 30 da Lei nº 
10.833/03, qualquer ressalva relativa a 
resultados econômicos oriundos de atos 
tidos como cooperados próprios, razão 
pela qual todas as cooperativas deveriam 
submeter-se a tais exigências. 
 
Importante notar ainda que Exmo. Min. 
Relator deixou claro que a análise da 
questão deve levar em consideração, 
igualmente, que a Constituição “não 
tolera a utilização dessas entidades 
como instrumentos de mera exploração 
econômica (...) para unir tratamento 
regulatório-tributário favorecido ao 
singelo aumento patrimonial 
individual.” 
 
Portanto, tendo sido reconhecida a 
repercussão geral desta discussão, caberá 
ao STF decidir, dentre outros temas, o 
conteúdo sentido e alcance dos conceitos 
constitucionais de ato cooperado”, 
“receita de atividade cooperativa” e 
“cooperado”, para fins de definir a 
possibilidade de ser o resultado do ato 
cooperado alcançado pela incidência da 
Contribuição ao PIS/COFINS e CSLL. 
_________________________________ 
 
STJ – Redirecionamento de Execução 
Fiscal 
 
O STJ, uma vez mais, no julgamento do 
AgRg no REsp nº 1.279.422/SP, reiterou 
sua posição já consolidada no tocante ao 
redirecionamento de Execução Fiscal 
contra sócio-gerente, no sentido de que 
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somente será possível “com a prova de 
que o sócio agiu com excesso de 
mandato ou infringência de lei ou a 
estatuto, não decorrendo da simples 
inadimplência” e na hipótese de ser 
detentor do cargo de gerência à época da 
ocorrência da dissolução. 
 
O Recurso Especial reformou acórdão 
do TJ/SP que responsabilizou sócio-
gerente sob o fundamento de que, muito 
embora este tivesse se retirado da 
sociedade antes da dissolução irregular, 
ainda fazia parte dos quadros da empresa 
no momento da constituição do crédito 
tributário e do ajuizamento da Execução 
Fiscal. 
 
Reiterou o STJ que o redirecionamento 
pressupõe a permanência do sócio-
gerente nos quadros da empresa no 
momento da ocorrência da dissolução 
tida por irregular, bem como ser 
imprescindível que este sócio possua 
poderes de gerência na oportunidade do 
vencimento do tributo, do que não 
poderia haver o redirecionamento no 
presente caso. 
 
Registre-se, também, que foi afastada a 
aplicação da Súmula 07 do STJ, uma vez 
que no entender do Ministro Humberto 
Martins, a matéria tratada nos autos diz 
respeito à correta qualificação jurídica 
dos fatos e não a sua simples revisão, o 
que seria vedado pelo mencionada 
Súmula. 
_________________________________ 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 

 
 
Nomeclantura Brasileira de Serviços, 
Intangiveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio 
 
No último dia 03 de abril foi publicado o 
Decreto n° 7.708, que instituiu a 
Nomenclatura Brasileira de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio 
(“NBS”) e as Notas Explicativas da 
Nomenclatura Brasileira de Serviços, 
Intangíveis e outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio 
(“NEBS”). 
 
 A NBS faz parte das políticas do 
Governo Federal dispostas na Lei nº 
12.546/11 e que objetivam subsidiar a 
Administração Pública com informações 
fiscais e comerciais relativas às 
operações realizadas entre residentes ou 
domiciliados no País e residentes ou 
domiciliados no exterior de serviços, de 
intangíveis e de outras operações que 
produzam variações no patrimônio das 
entidades. Faz parte de tais políticas 
ainda um sistema integrado chamado 
Sistema Integrado de Comércio Exterior 
de Serviços (“SISCOSERV”), ainda em 
desenvolvimento. 
 
Com efeito, a NBS funcionará como um 
classificador único com estrutura 
semelhante a da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (“NCM”), para serviços em 
geral, intangíveis e outras operações com 
não residentes que produzam variações 
no patrimônio das pessoas físicas ou 
jurídicas residentes no Brasil. 
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_________________________________ 
 
PIS/PASEP, COFINS e IPI - 
Procedimento especial para 
ressarcimento de créditos – Alteração 
 
O Ministro de Estado da Fazenda 
publicou, em 20.04.12, a Portaria MF n° 
131, por meio da qual alterou a Portaria 
MF nº 348, de 16.06.10, a qual instituiu 
procedimento especial de ressarcimento 
de créditos da Contribuição para o 
Programa de Integração Social (“PIS”), 
da Contribuição para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (“PASEP”), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (“COFINS”) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (“IPI”). 
 
Por meio da Portaria MF nº 348/2010, o 
Ministro da Fazenda determinou que a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(“RFB”) deve efetuar, em até 30 (trinta) 
dias, o pagamento de 50% (cinquenta 
por cento) do valor cuja restituição tenha 
sido formulada por pessoa jurídica que 
atenda a certas condições. 
 
Dentre essas condições, encontra-se a de 
que a pessoa jurídica não deve ter 
recebido, nos 24 (vinte e quatro) meses 
anteriores à apresentação do Pedido de 
Ressarcimento, decisão denegatória de 
outros Pedidos de Ressarcimento, nem 
decisões de não-homologações de 
compensações, as quais totalizem valor 
superior a 15% (quinze por cento) do 
montante pleiteado. 
 

Em atenção a essa condição, a Portaria 
MF nº 131, de 20.04.21, veio a 
especificar que, nesse percentual de 15% 
(quinze por cento), não deve ser 
considerado o percentual de 
indeferimentos de pedidos de 
ressarcimento de Contribuição para o 
PIS/PASEP e de COFINS efetuados por 
empresa incorporada, desde que: (i) a 
incorporação tenha sido feita até a data 
da Publicação da Portaria MF nº 384, de 
16.06.10; e que (ii) o pedido de 
restituição tenha sido formulado até o 
advento da Portaria MF nº 131, de 
20.04.2012. O segundo mencionado 
requisito somente é aplicável ao 
PIS/PASEP e à COFINS, mas não ao 
IPI. 
_________________________________ 
 
IRPJ – Responsáveis pela apuração de 
preços de transferência nas operações 
de importação por encomenda e por 
conta e ordem 
 
Em 10.04.2012, a Coordenação Geral do 
Sistema de Tributação (“COSIT”) 
publicou a Solução de Consulta n° 1/12, 
determinando os responsáveis pela 
apuração dos preços de transferência nas 
operações de importação por encomenda 
e de importação por conta e ordem. 
 
De acordo com essa Solução de 
Consulta, quando a exportadora 
domiciliada no exterior for vinculada ao 
importador e ao encomendante 
domiciliados no País, tanto o importador 
como encomendante serão responsáveis 
pela apuração dos preços de 
transferência, conforme sejam 
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vinculados, ou não, à exportadora. Nos 
casos em que a importação por 
encomenda for oriunda de operação com 
empresa em paraíso fiscal, ficam 
responsáveis tanto o importador quanto 
o encomendante, independentemente de 
vinculação. 
 
Já nos casos de importação por conta e 
ordem de terceiro, somente a empresa 
adquirente, e não o importador, será 
responsável pela apuração das regras de 
preços de transferência nas hipóteses em 
que houver vinculação entre exportador 
estrangeiro e o adquirente nacional, ou 
quando o exportador for residente ou 
domiciliado em país com tributação 
favorecida ou beneficiada por regime 
fiscal privilegiado. 
_________________________________ 
 
Benefícios fiscais na área da SUDENE 
não são aplicáveis às Sociedades em 
Conta de Participação 
 
Em 02.03.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
3ª Região Fiscal (“SRRF 3ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
08/12, consignando o entendimento de 
que os benefícios fiscais relativos à área 
da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(“Sudene”), de que trata a Medida 
Provisória nº 2.199-14 de 2001, somente 
são aplicáveis à pessoa jurídica com 
projeto aprovado pelo Ministério da 
Integração Nacional e reconhecido pela 
Receita Federal, não se estendendo, 
portanto, o favor fiscal concedido à 
empresa sócia ostensiva aos resultados 

auferidos por Sociedade em Conta de 
Participação  (”SCP”). 
 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS – Possibilidade de 
desconto na aquisição de software 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
(“SRRF 8ª RF”) publicou em 25.04.12 a 
Solução de Consulta n° 80/12, 
consignando o entendimento de que, 
pelo fato dos softwares não se 
enquadrarem no conceito de máquinas e 
equipamentos disposto pelo artigo 1º da 
Lei nº 11.774/2008, o Contribuinte, ao 
adquiri-los, não poderá descontar 
créditos da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“Cofins”) e do Programa de Integração 
Social (“PIS”) de modo acelerado. Ao 
revés, tais créditos devem ser 
apropriados de modo proporcional à sua 
amortização contábil. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS – Créditos com insumos 
de produção e dispêndios com aluguel 
de equipamentos  
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal 
(“SRRF 8ª RF”) publicou em 25.04.12 a 
Solução de Consulta n° 80, através da 
qual consignou o entendimento de que 
os serviços prestados anterior ou 
posteriormente ao efetivo momento do 
processo produtivo não são considerados 
insumos da produção, por não se 
encaixarem no conceito trazido pelo art. 
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66, §5º da IN/SRF nº 247 de 21.12.2002. 
Por esta razão, sobre tais serviços não há 
constituição de créditos a serem 
descontados dos valores apurados para a 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (“Cofins”) e para a 
Contribuição ao Programa de Integração 
Social (“PIS”). Apesar disso, o serviço 
de ensaque dos produtos pode ser 
considerada como insumo, fazendo jus 
ao desconto de créditos, exceto se a 
embalagem utilizada se destine apenas 
ao transporte da mercadoria. 
 
Ainda, o mesmo Órgão entendeu que os 
aluguéis de máquinas e equipamentos 
ensejam crédito dessas contribuições. Na 
hipótese em que tais contratos 
congregarem outros serviços, esses 
somente ensejarão créditos quando 
puderem ser classificados como insumos 
para a atividade produtiva. Caso os 
contratos não discriminem 
separadamente os serviços que ensejam 
créditos daqueles que não se enquadram 
nessa regra, então nenhum crédito deve 
ser apropriado pelo Contribuinte. 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS Importação – Aluguel de 
servidores em datacenter  
 
Em 25.04.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 86, 
consignando o entendimento de que não 
há incidência da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social na 
Importação (“Cofins/Importação”) e da 
Contribuição ao Programa de Integração 

Social na Importação (“PIS/ 
Importação”) no pagamento efetuado à 
pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior pelo aluguel de 
servidores em datacenter também 
situados no exterior. Da mesma forma, 
entendeu que não há a incidência dessas 
contribuições sobre o pagamento pela 
prestação de serviços de conservação e 
manutenção desses bens, pois os 
resultados dessas atividades não se 
verificam no País. 
_________________________________ 
 
IR/Fonte – Liquidação de juros através 
de exportações 
 
Em 05.04.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
7ª Região Fiscal (“SRRF 7ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
314/12, consignando o entendimento de 
que a amortização das operações de 
crédito externo, caracterizado como pré-
pagamento de exportações, deverá ser 
efetuado mediante o embarque das 
mercadorias ou a prestação de serviços.  
 
Ademais, referida solução dispõe que os 
juros relativos a créditos obtidos no 
exterior poderão ser beneficiados pela 
alíquota zero de Imposto de Renda 
Retido na Fonte (“IR/Fonte”) desde que 
tenham sido efetivamente aplicados 
como recurso ao financiamento de 
exportações brasileiras. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
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está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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(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)  
 
Rodrigo Tosto Lascala 
(rodrigo@ssplaw.com.br) 
 
Ana Paula Medeiros Costa 
(anapaula@ssplaw.com.br) 
 
Carolina Balieiro Salomão 
(carolina@ssplaw.com.br) 
 
Murilo Bunhotto Lopes 
(murilo@ssplaw.com.br) 
 
Laura Benini Candido 
(laura@ssplaw.com.br) 
 
Júlio César Soares 
(julio@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 Norte – 13º 
andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 
Tel. (55 61) 3252-6153 


