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“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 39 – ano V – Fevereiro de 2011 

 

É com satisfação que apresentamos a 

trigésima nona edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados as mais atualizadas notícias 

sobre questões tributárias. 

 

Boa leitura. 
 

 

Jurisprudência 

 

 

STJ – A compra e venda de veículos 

usados por concessionárias não 

configura prestação de serviços para 

fins de incidência de alíquota majorada 

de IRPJ e CSLL 

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por ocasião do julgamento do 

REsp 1201298, afastou a incidência do 

IRPJ e da CSLL à alíquota de 32% 

(prevista para os prestadores de serviços, 

nos termos do inciso III do § 1º do art. 

15 da Lei 9.249/95), sobre a compra e 

venda de veículos e sobre a venda em 

consignação. 

 

Discutia-se, na hipótese, se referidas 

operações poderiam ser consideradas 

prestação de serviço para fins de 

aplicação da mencionada regra da Lei 

9.249/95.  

 

O Relator, Ministro Herman Benjamin, 

ressaltou que não se trata de prestação de 

serviço, mas tão somente de uma 

operação simples de compra e venda. 

 

O precedente é importante na medida em 

que sinaliza o posicionamento da Corte 

sobre a questão, mas ainda não há 

definição da matéria no âmbito da 1ª 

Seção.  

 

 

STJ – ICMS Guerra Fiscal 

 

No julgamento do AG 1.243.662, a 

Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça entendeu que é legítimo que um 

Estado glose os créditos de ICMS 

quando constatado que as mercadorias 

foram adquiridas com benefícios 

concedidos por outros Estados à margem 

do CONFAZ. 

 

Ficou vencido o Ministro Castro Meira 

por compreender que os Estados não 

podem, por conta própria, limitar 

créditos ao fundamento de que foram 

concedidos de maneira inconstitucional. 
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Para tanto, seria necessária prévia 

manifestação do Supremo Tribunal 

Federal declarando, expressamente, a 

inconstitucionalidade dos benefícios. 

 

 

STJ – Redução de ICMS na saída de 

produtos da cesta básica não permite 

crédito integral  

 

A Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) decidiu, em recurso 

ordinário em mandado de segurança 

interposto por um frigorífico do Rio de 

Janeiro, que a Fazenda Pública pode 

exigir estorno proporcional do crédito de 

ICMS quando há redução de base de 

cálculo do imposto na saída da 

mercadoria. Dessa forma, o STJ negou 

provimento ao recurso que pretendia ver 

afastada a aplicação dos dispositivos da 

Lei nº 2.657/1996, que regulamenta a 

cobrança de ICMS no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

As mercadorias que o frigorífico 

comercializa estão incluídas no gênero 

da cesta básica, e são, portanto, 

amparadas pela redução da base de 

cálculo, o que lhe garante pagamento 

menor de ICMS quando da saída das 

mesmas mercadorias. Assim, a Fazenda 

do Estado do Rio de janeiro vem 

exigindo o estorno proporcional do 

crédito escriturado nas entradas das 

mercadorias beneficiadas pela redução 

na base de cálculo do ICMS incidente 

sobre a saída das mesmas. 

 

O STJ entendeu que o benefício fiscal da 

redução da base de cálculo equivale à 

isenção parcial, sendo devido o estorno 

proporcional do crédito de ICMS. De 

acordo com o Relator, Ministro Luiz 

Fux, o estorno proporcional do crédito 

de ICMS decorrente de operações 

anteriores evita, justamente, o 

enriquecimento ilícito do contribuinte 

em detrimento do erário. O crédito 

integral representaria duplo benefício 

fiscal, por isso não é permitido. 

 

Isenção e não incidência tributária são 

situações que a Constituição estabelece 

como não geradoras de crédito para 

compensação nas operações seguintes ou 

capazes de anular créditos relativos às 

operações anteriores. A redução da base 

de calculo não é citada de forma 

explícita, porém, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) já decidiu que a isenção e 

a redução da base de cálculo têm a 

mesma natureza jurídica. 

 

Apesar disso, no tocante aos produtos da 

cesta básica, o STF ainda não possui 

entendimento pacífico, nem pronuncia-

mento do seu Órgão Plenário. 

 

 

STJ – Adequar os juros legais na fase 

de execução não ofende a coisa julgada 

 

Ao julgar o Recurso Especial nº 

1.111.117, a Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o 

entendimento de que na execução fiscal 

de títulos judiciais prolatados sob a 

vigência do Código Civil de 1916, nos 

quais tenham sido fixados juros 

moratórios de 6%, haverá a possibilidade 

de adequá-los à nova legislação vigente. 
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O Ministro Relator Mauro Campbell 

Marques afirmou que os juros são 

consectários legais da obrigação 

principal, o que os submete à lei vigente 

na época de sua incidência, sendo que o 

juiz, na formação do título judicial, 

deverá especificá-los conforme a 

legislação vigente. Dessa forma, 

havendo superveniência de outra norma, 

o título deverá se adequar, sem que isso 

implique em violação à coisa julgada. 

 

No caso em questão, a sentença havia 

fixado os juros em 6% ao ano, conforme 

disposto no antigo Código Civil, e, 

quando da execução da sentença, já 

estava em vigor o novo Código Civil, 

que determina que na ausência de 

convenção acerca dos juros ou taxa 

especificada, será adotada a taxa para o 

pagamento de impostos federais em 

atrasos. 

 

No processo em referência, o juiz de 1ª 

instância determinou a renovação dos 

cálculos, de forma que se passasse a 

aplicar a taxa de 1% ao mês, a partir de 

janeiro de 2003, data da efetiva entrada 

em vigor do Código Civil e conforme 

está disposto no Código Tributário 

Nacional. 

 

O Ministro Mauro Campbell Marques 

afirma ainda que, neste caso, não fora 

observada a jurisprudência do STJ que 

determina a aplicação da taxa Selic nos 

casos em que os juros moratórios não 

estejam convencionados, pois segundo a 

legislação vigente, a Selic é usada como 

juros de mora para os impostos federais 

ao invés da taxa de 1% prevista no CTN. 

 

A decisão servirá de parâmetro para 

solução de todos os casos idênticos que 

estão suspensos à espera de uma posição 

do STJ, conforme prevê o regime dos 

recursos repetitivos (artigo 543-C do 

Código de Processo Civil). 

 

 

STJ - IPI. Extensão da isenção para 

acessórios do produto principal 

beneficiado 

 

A Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça reformou, por unanimidade, 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 

5ª Região no julgamento do Recurso 

Especial 841.330/CE, em que se discutia 

o prazo de vigência de isenção do IPI 

para a aquisição de máquinas e 

equipamentos industriais, prevista no art. 

1º, da Lei 8.191/91, e sua extensão aos 

assessórios essenciais ao pleno 

funcionamento do maquinário adquirido. 

 

O acórdão recorrido havia decidido que 

a extensão de isenção conferida a um 

determinado bem não poderia ser 

estendida aos seus assessórios vendidos 

separadamente, sob pena de violação do 

art. 111, II, do Código Tributário 

Nacional, que proíbe a interpretação 

extensiva de normas concessivas de 

isenção.  

 

Segundo o Ministro Teori Zavascki, 

relator do Recurso Especial no STJ, 

sendo as ferramentas essenciais ao 

funcionamento do maquinário, sem as 

quais ele seria inútil, a extensão da 

isenção a esses bens não decorre de uma 

interpretação extensiva, mas, pelo 

contrário, da necessidade de se conferir à 
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legislação sua correta dimensão, 

afastando-se da própria finalidade da 

isenção, que seria o aparelhamento fabril 

da indústria nacional. Reconheceu ainda 

que, no momento do fato gerador, em 

1994, a isenção do IPI conferida pela Lei 

8.191/91 ainda estaria plenamente 

válida, dada a extensão de sua vigência 

pela lei 8.643⁄93. 

 
 
STF – Não incide ICMS sobre a venda 

de salvados pelas Seguradoras 

 

O Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de votos, declarou inconstitu-

cional a incidência de ICMS sobre a 

venda, pelas seguradoras, dos veículos 

salvados de sinistros.  

 

O entendimento que prevaleceu pontuou 

que a Constituição só legitima a 

incidência do ICMS sobre atividades que 

se encaixem simultânea e concomi-

tantemente nos seguintes pressupostos: 

(i) que seja uma operação; (ii) de 

circulação e (iii) com mercadorias. 

Assim, embora a venda dos salvados se 

encaixe nas duas primeiras, não há 

dúvidas que não engloba a terceira, visto 

que esses bens não se inserem na 

definição jurídica de mercadoria. 

 

Isso porque as seguradoras não vendem 

os salvados com o intuito de obterem 

lucro com um ato de comércio, como 

pressupõe, regra geral, toda atividade 

comercial, mas sim para reduzir seu 

prejuízo com o pagamento do prêmio ao 

segurado. Ou seja, as vendas dos 

salvados compõem a própria operação 

de seguro e não um mero ato de 

alienação, que atrairia a incidência do 

tributo. 

 

Ressaltou-se, ainda, que a própria 

legislação que rege as atividades das 

seguradoras as proíbe da prática de 

qualquer ramo do comércio ou indústria 

(artigo 73 do Decreto-Lei nº 73/66). 

 

Ao final, foi aprovado o seguinte texto 

de Súmula Vinculante: “O ICMS não 

incide sobre a alienação de salvados de 

sinistros pelas seguradoras”. 

 
Com isso, os demais órgãos do Poder 
Judiciário e da Administração Pública 
estarão vinculados a esse entendimento, 
não podendo proferir decisões em 
sentido diverso. 
 
 
 
 

 

Legislação e Normativos  

 

 

Taxa de administração de cartões de 

crédito ou débito – Créditos do PIS e da 

COFINS 

 

Foi publicado, em 18.02.2011, o Ato 

Declaratório Interpretativo nº 36, que 

dispõe acerca do uso de crédito do PIS e 

COFINS decorrente do pagamento de 

taxas de administração para adminis-

tradoras de cartão de crédito ou débito. 

 

Nos termos do Ato Declaratório em 

comento o custo do pagamento de taxas 

de administração não é considerado 
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insumo e, portanto, não gera crédito de 

PIS e COFINS. 

 

Ainda, estabelece que o direito ao 

crédito do PIS e da COFINS, decorrente 

do pagamento de taxa de administração, 

inexiste desde a vigência das Leis nº 

10.637/02 e 10.833/03, que instituíram a 

não-cumulatividade das referidas contri-

buições, respectivamente. 

 

 

PIS/COFINS sobre receitas de 

transferência de tecnologia 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 7ª Região Fiscal 

(“SRRF/7ªRF”) decidiu no Processo de 

Consulta n° 138, em publicação de 

24.02.2011, que a Contribuição para o 

PIS-Importação e a COFINS-Importa-

ção, em casos de transferência de 

tecnologia, incidem apenas quando a 

transferência implicar a importação de 

mercadorias e serviços. Caso a 

transferência de tecnologia seja relativa 

apenas a conhecimentos e técnicas 

("knowhow"), não há a incidência das 

referidas contribuições.  

 

No entanto, na hipótese de um contrato 

envolvendo, simultaneamente, 

transferência de conhecimento 

("knowhow") e prestação de serviços, 

para que as aludidas contribuições não 

incidam sobre o valor total do contrato, é 

necessário que nele conste expressa-

mente o valor relativo à remuneração 

pela prestação dos serviços. 

 

 

Tratamento do rateio de despesas 

comuns entre empresas de mesmo 

grupo econômico 

 

Foi publicada, em 07.02.2011, a Solução 

de Consulta nº 38, que dispõe acerca do 

rateio de despesas comuns resultantes 

tanto das atividades desenvolvidas por 

empresa controladora em favor das 

outras empresas do mesmo grupo 

econômico quanto dos serviços 

contratados junto a terceiros, bem como 

sobre a incidência do IRPJ, PIS e 

COFINS sobre os valores recebidos pela 

empresa controladora em virtude do 

rateio de despesas. 

 

No que tange às despesas comuns 

resultantes de atividade desenvolvida 

pela empresa controladora em favor das 

outras empresas, os valores por ela 

recebidos serão considerados receita, 

devendo, portanto, ser tributados pelo 

IRPJ, PIS e COFINS. 

 

Todavia, os valores relativos às despesas 

comuns contratadas junto a terceiros 

pela empresa controladora não compõem 

a base de calculo do PIS e da COFINS. 

Além disso, para fins de apuração de 

IRPJ, tal valor é considerado como 

sendo redução da despesa operacional da 

empresa controladora. 

 

Por fim, a solução de consulta em 

comento estabelece que, em ambos os 

casos, é necessário que os coeficientes 

de rateio estejam devidamente previstos 

em contrato. 
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