
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 71ª edição, estamos tratando de 6 diferentes questões, dentro de Jurisprudência e Legislação.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Isenção de contrato de leasing internacional da incidência do ICMS

STJ – Ilegalidade da majoração da alíquota do SAT/RAT pelo Decreto nº 6.957/2009

STJ – Exclusão dos custos da capatazia da base de cálculo do Imposto de Importação

TRF1 – PIS e COFINS – base de cálculo – exclusão dos valores de ISSQN

TRF3 – IRPJ e CSLL – base de cálculo – exclusão dos valores decorrentes do ágio interno

Legislação e Soluções de Consulta

Portaria MF nº 348/2014 – procedimento especial para ressarcimento de créditos de PIS/COFINS não 
cumulativos
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Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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Jurisprudência

Supremo Tribunal Federal afasta a incidência do ICMS dos contratos de leasing internacional 
 
Em 11/09/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, sob a sistemática da Repercussão Geral,1  o 
Recurso Extraordinário 540.829/SP, em que se questionava a incidência do imposto sobre operações             
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,                     
intermunicipal e de comunicação – ICMS, sobre a importação de mercadorias por meio de contrato de 
leasing.

O caso, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, retornou a julgamento com o voto-vista do Min. Teori       
Zavascki, que seguiu o entendimento do relator e deu provimento ao recurso do Estado de São Paulo, para 
reconhecer a incidência do ICMS sobre o bem, uma vez que o fato gerador do tributo se configura com a 
entrada do bem importado no Brasil, não importando a natureza do contrato celebrado no exterior.

No entanto, a posição que prevaleceu foi a do Ministro Luiz Fux que afirmou não haver incidência do ICMS 
nos casos em que não há alteração na titularidade da mercadoria, como ocorre nos contratos de leasing. 
Tal entendimento foi seguido pelos demais Ministros da Corte e, inclusive, reafirmado em novo julgamento 
pelo STF na sessão de 01/10/2014.

Referido precedente pacifica a jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria, e, tendo em vista o 
regime processual da Repercussão Geral, já pode ter sua aplicação pleiteada pelos contribuintes nos pro-
cessos individuais, judiciais ou administrativos.

Superior Tribunal de Justiça entende ser ilegal a majoração da alíquota do SAT pelo Decreto nº 6.957/2009

No dia 16/09/2014, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalizou o julgamento do            
Recurso Especial nº 1.425.090/PR que trata sobre a legalidade da majoração da alíquota da Contribuição 
ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), atualmente designada de Grau de Incidência de Incapacidade 
Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais de Trabalho (GIIL-RAT), cujo aumento ocorreu por meio do 
Decreto nº 6.957/2009.

No caso concreto, a empresa FTP Powertrain Technologies do Brasil ingressou com medida                                               
judicial  visando afastar o recolhimento da referida contribuição nos moldes determinados pelo Decreto nº 
6.957/2009, que reclassificou a atividade preponderante da empresa de risco médio para o grau de risco 
grave ao ensejar a majoração de alíquota do SAT/RAT de 2% para 3%.

Diante disso, por maioria de votos, a Primeira Turma do STJ entendeu ser ilegal a majoração da                            
alíquota do SAT pelo Decreto nº 6.957/2009, em virtude de não ter sido apresentado pelo Poder Executivo                    
dados estatísticos capazes de demonstrar o efetivo aumento de acidentes na atividade desenvolvida pela         
empresa e, desse modo, justificar o reenquadramento e consequente majoração da alíquota. Portanto, o 
STJ  considerou  ilegal  a  reclassificação  da  atividade da empresa, promovida pelo  referido decreto, 
determinando que se mantivesse a classificação anterior.
________________________
1Artigo 543-A do Código de Processo Civil.
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Embora o processo versasse sobre uma empresa cuja atividade é a fabricação de motores, referida           
decisão é aplicável a toda e qualquer empresa que tenha tido aumento da alíquota da Contribuição ao SAT 
pelo Decreto nº 6.957/2009, pois para a ausência de motivação é constatada para todas as atividades. 
Assim, como o Decreto reenquadrou para o grau de risco mais elevado diversas atividades econômicas, 
é aconselhável o ajuizamento de ações judiciais para ser reconhecido o aumento injustificável e ilegal da 
alíquota, com efeitos tanto sobre os recolhimentos futuros e quanto sobre o que foi indevidamente pago 
no passado.

Superior Tribunal de Justiça exclui as despesas com capatazia da base de cálculo do Imposto de                       
Importação

Em 04/09/2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalizou o julgamento do Recurso Especial 1.239.625/
SC, que trata da validade da inclusão dos custos relativos às despesas ocorridas após a chegada de 
navio ao porto brasileiro (desembarque, carregamento, transporte e manuseios), intitulada de “capatazia” 
ou  Terminal Handling Charges (THC), na base de cálculo do Imposto de Importação (valor aduaneiro),         
conforme previsto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) nº 327/2003. 

O entendimento prevalecente foi o do Ministro Relator, Benedito Gonçalves, no sentido de que, depois 
da chegada da mercadoria em território nacional, não é possível embutir no valor aduaneiro as despesas 
internas com manuseio e transporte após a chegada da mercadoria no país, conforme dispõe o Acordo      
sobre Valoração Aduaneira e o Decreto nº 4.543/2002, substituído pelo Decreto nº 6.759/2009 (Regula-
mento Aduaneiro). Para ele, a Instrução Normativa SRF nº 327/2003, que expressamente determina a 
inclusão das despesas com capatazia na base de cálculo do Imposto, ampliou indevidamente o conceito 
de valor aduaneiro, o qual somente autoriza a inclusão dessas despesas até a chegada da mercadoria no 
país.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconhece a exclusão do ISSQN da base de cálculo das                      
contribuições para o PIS e a COFINS

Em 19/08/2014, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) decidiu, por                       
unanimidade, que os valores referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, não 
podem compor a base de cálculo das Contribuições ao PIS e COFINS. 

Baseando-se nos votos até então proferidos pelos Ministros do STF, no julgamento do Recurso                               
Extraordinário 240.785/MG, o TRF destacou que o ISSQN, tal qual o ICMS, não figura “sob nenhum               
prisma, receita do contribuinte, mas, sim, do ente público tributante ao qual pertence, não estando contida, 
então, no conceito de faturamento nem no de receita bruta, fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei 
nº 9.715/98)”.

Ou seja, embora o STF esteja julgando, no referido caso, a exclusão apenas do ICMS da base de cálculo 
das citadas contribuições, o TRF 1 entendeu que, por analogia, a questão teria a mesma solução, visto que 
o ISS é receita do Estado e não dos contribuintes.

Tal julgamento, que se deu na Apelação em Mandado de Segurança nº 0007990-11.2009.4.01.3800, 
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mostra-se relevante, pois gerou verdadeira “guinada jurisprudencial”, como o próprio acórdão ressalta, na 
jurisprudência da 4ª Seção do TRF 1, que ainda não havia se manifestado de maneira unânime no sentido 
de reconhecer o direito do contribuinte de excluir o ISSQN da base de cálculo das contribuições para o 
PIS e a COFINS.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região julga pela primeira vez a tese do ágio interno

Pela primeira vez, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) julgou caso de ágio interno, que se dá 
em operações societárias entre empresas de um mesmo grupo econômico nas quais o valor de aquisição 
é maior do que o registrado contabilmente. A discussão pautou-se na validade ou não do procedimento 
adotado pelo contribuinte quando da amortização de ágio registrado em sua contabilidade, para efeitos 
de apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em 
decorrência da incorporação de sua coligada.

Segundo o relator do processo,2  à época da reorganização societária não havia qualquer óbice le-
gal ao aproveitamento do ágio entre empresas coligadas, controladas ou integrantes do mesmo grupo          
econômico, vedação que somente passou a existir com a publicação da Lei nº 11.638/07. Apesar de 
não haver expressa proibição legal à época, ainda assim considerou inválida a dedução do ágio, pois o          
contribuinte não comprovou o fundamento econômico da operação. Segundo o relator, a dedução do ágio 
seria inválida, pois tal despesa teria sido criada com a única finalidade de reduzir a carga tributária.

Legislação

Portaria MF nº 348/2014 – procedimento especial para ressarcimento de créditos de PIS/COFINS não 
cumulativos

Em 27/08/2014, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 348, que instituiu o procedimento 
especial para ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS não cumulativas de 
que trata o art. 31 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, apurados a partir de 10.10.2013.3  Tal                            
procedimento será utilizável pelos contribuintes que, após o final de cada trimestre do ano-calendário, não 
tenham utilizado referidos créditos para apuração do PIS/COFINS ou que não os tenham compensado 
com débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”).

De acordo com a Portaria, para pleitear o ressarcimento, a pessoa jurídica deverá preencher  cumulativa-
mente os seguintes requisitos: (i) estar em situação de regularidade fiscal em relação a  débitos de tributos 
administrados pela RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; (ii) não ter sido submetida ao re-
gime especial de fiscalização nos 36 meses anteriores ao pedido; (iii) estar obrigada a Escrituração Fiscal 
Digital e a Escrituração Contábil Digital; (iv) estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em 31 
de dezembro do ano anterior ao pedido, há mais de 24 meses; (v) ter patrimônio líquido igual ou superior 
_______________________________

2 Apelação Cível n. 0017237-12.2010.4.03.6100.
3 Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá 
descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno ou da exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
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a R$ 20.000.000,00; (vi) ter auferido receita igual ou superior a R$ 100.000.000,00 e (vii) o somatório dos
pedidos de ressarcimento não ultrapassar 30% do patrimônio líquido informado na Escrituração Contábil 
Digital no ano anterior ao do pedido de ressarcimento. 

Ainda segundo a Portaria, a RFB terá o prazo de até 60 dias, contados da data do pedido, para                               
realizar o pagamento de 70% do valor pleiteado. Nos pedidos apresentados até 10.08.2014, o prazo será                 
contado a partir de 27.08.2014. Desses 70%, deve ser descontado o montante utilizado em declarações de     
compensação apresentadas até a data do efetivo ressarcimento, no que superar 30% (trinta por cento) do 
valor pedido.

Além disso, a Portaria regulamenta que a constatação de irregularidades nos créditos objeto do pedido de 
ressarcimento, levará aos seguintes procedimentos: 

 (i) se as irregularidades afetarem menos que 30% do valor, o pagamento dos créditos reconheci 
 dos deverá ser efetuado deduzindo-se as compensações e o valor correspondente aos 70% pa 
 gos, sem prejuízo da aplicação de multa isolada de 50% (prevista nos §§ 15 e 17 do artigo 74 da  
 Lei nº 9.430/96) sobre o valor dos créditos indeferidos ou indevidos;
 (ii) se as irregularidades dos créditos superarem 30%, deverá ser exigido o valor indevidamente  
 ressarcido, sem prejuízo da aplicação da aludida multa isolada de 50%. 
 (iii) se as irregularidades ultrapassarem 40% do valor do ressarcimento solicitado, a RFB deverá  
 excluir a pessoa jurídica do procedimento especial.

A Portaria aplica-se aos pedidos relativos aos créditos apurados a partir de 10 de outubro de 2013,                  
ficando ressalvados aqueles cujos períodos de apuração estejam incluídos em procedimento fiscal para              
identificação e apuração de créditos de ressarcimento
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