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Respiramos as oportunidades e desafios de nossos clientes. Primamos pelo 

atendimento pessoal e próximo, de forma a apoiar suas decisões estratégicas. 

Mantemos nosso foco na qualidade, agilidade e temos olhar empresarial. Esse é o 

perfil Azevedo Sette Advogados.

Possuímos estrutura moderna, com profissionais em constante atualização. 

Estamos presentes nas principais cidades do país, combinando conhecimento local, 

equipe multidisciplinar e atuação de base nacional.

Ao longo de cinco décadas, consolidamos uma experiência única no atendimento a 

empresas nacionais e multinacionais, instituições financeiras, investidores e fundos 

de investimento.

Nosso escritório é conhecido e reconhecido por apresentar soluções jurídicas 

eficazes e customizadas a demandas consultivas e contenciosas nas mais diversas 

áreas do direito empresarial. Cada uma de nossas práticas tem contribuído para 

nosso extenso histórico de operações e para a fidelização dos nossos clientes.

Nossa decidida política de integridade e cultura de compliance visa garantir que 

regras de boas práticas negociais e governança corporativa, em particular as 

práticas anticorrupção, sejam o padrão de conduta de todos os sócios, advogados e 

colaboradores de Azevedo Sette Advogados. 

Caminhamos ao lado
de nossos clientes, pelos clientes
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Azevedo Sette Advogados e equipe são constantemente citados como líderes no 

Brasil em diversas áreas do Direito, com destaque para os setores de Fusões e 

Aquisições, Gestão de Grandes Patrimônios, Contratos, Projetos e Infraestrutura, 

Compliance e Antitruste, Contencioso Cível e Arbitragem, Ambiental, Consumidor, 

Mineração, Trabalhista e Previdenciário, Tributário, Seguros, Imobiliário, Comércio 

Internacional, entre outras áreas, com repetidas citações referentes à qualidade e 

excelência de nossos serviços e profissionais.

Reconhecimentos do mercado,
clientes e publicações jurídicas
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RANKINGS DE M&A DA BLOOMBERG, THOMSON REUTERS E MERGERMARKET

“RECONHECIDO ENTRE OS ESCRITÓRIOS BRASILEIROS QUE 

MAIS ASSESSORARAM OPERAÇÕES DE M&A EM 2015 E 2016.”

CHAMBERS LATIN AMERICA

“ELES TEM AMPLO CONHECIMENTO E

ENTENDIMENTO SOBRE O AMBIENTE DE NEGÓCIOS DOS 

CLIENTES, ALÉM DE MUITOS ANOS DE EXPERIÊNCIA NO 

ATENDIMENTO EMPRESARIAL.”

LATIN LAWYER 250

“UM CLIENTE DESCREVE O ESCRITÓRIO COMO MUITO 

CAPACITADO, COM ADVOGADOS DE PRIMEIRA LINHA COM AMPLO 

CONHECIMENTO JURÍDICO E QUE O MELHOR DE TUDO É QUE 

ESTÃO SEMPRE DISPONÍVEIS PARA ATENDER AO CLIENTE.”

THE LEGAL 500

“O ESCRITÓRIO TEM UM IMPRESSIONANTE PORTFÓLIO 

DE CLIENTES NACIONAIS E MULTINACIONAIS, COM NOMES 

REALMENTE REPRESENTATIVOS.”
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Atento a  relevância das questões levadas ao contencioso tributário, a fim de auxiliar 

os contribuintes na constante tomada de decisões, o Azevedo Sette Advogados 

acredita que a disponibilização periódica, de forma catalogada e simplicada, das 

principais matérias alvos de julgamentos representará valiosa base dados para 

consulta e reflexão.

Assim, a fim de mantê-los atualizados das relevantes discussões concernentes ao 

Direito Tributário através das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, bem 

como pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Azevedo Sette Advogados

elaborou o presente compilado das decisões mais importantes proferidas no 

primeiro semestre de 2017. 

O relatório é dividido conforme os Tribunais (STF, STJ e CARF), havendo subdivisões de 

acordo com os órgãos julgadores e os temas respectivos. Inicialmente, apresentam-

se os julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive as decisões que reconheceram 

a repercussão geral de determinados temas tributários. Em seguida, encontram-se 

as decisões do Superior Tribunal de Justiça, também abarcando os julgamentos que 

submeteram questões relevantes a sistemática dos recursos repetitivos. Por último, 

têm-se julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Sobre o relatório Decisões Relevantes
1º Semestre 2017
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Leandra Guimarães

Clarissa Cerqueira Viana Pereira

Helena Magalhães Salomão

Flávio Yonekawa

Colaboradores
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Siglas e abreviaturas

ADI:  Ação Direta de Inconstitucionalidade

AgInt:  Agravo Interno

AgRg:  Agravo Regimental

AI:  Agravo de Instrumento

ARE:  Recurso Extraordinário com Agravo

Art.:  Artigo

Arts.:  Artigos

BA:  Bahia

BACEN:  Banco Central

Cam:  Câmara

CARF:  Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

CE:  Ceará

CF:  Constituição Federal

CIDE:   Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

CLT:  Consolidação das Leis do Trabalho

COFINS:   Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social

CONDECINE:   Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica Nacional

CONFAZ:  Conselho Nacional de Política Fazendária 

Cons.:  Conselheiro

COSIT:  Coordenação-Geral de Tributação

CPC:  Código de Processo Civil

CRFB:  Constituição da República Federativa do Brasil

CSLL:  Contribuição Social sobre Lucro Líquido

CSRF:  Câmara Superior de Recursos Fiscais

CTB:  Código de Trânsito Brasileiro

CTN:  Código Tributário Nacional

CVM:  Comissão de Valores Mobiliários

DACON:   Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

DCOMP:  Declaração de Compensação

DF:  Distrito Federal

DI:  Declaração de Importação

DIPJ:   Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica

EAREsp:   Embargos de Divergência o Agravo em Recurso 

Especial

EC:   Emenda Constitucional

EDcl:  Embargos de Declaração

EREsp:   Embargos de Divergência em Recurso Especial

EUA:  Estados Unidos da América

FINAM:  Fundo de Investimento da Amazônia

FOMENTAR:   Fundo de Fomento à Industrialização do Estado de 

Goiás

FUNRURAL:   Contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador 

Rural

HRA:  Hora Repouso Alimentação

ICMS:   Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços

II:  Imposto de Importação

IPI:  Imposto sobre Produto Industrializado

IPTU:   Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana

IPVA:  Imposto sobre Veículo Automotor

IR:  Imposto de Renda

IRPF:  Imposto de Renda das Pessoas Físicas
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IRPJ:  Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas

IRRF:  Imposto de Renda Retido na Fonte

ISS:  Imposto Sobre Serviço

ITCMD:   Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação

ITR:  Imposto Territorial Rural

JCP:  Juros sobre Capital Próprio

LC:  Lei Complementar

MG:  Minas Gerais

Min.:  Ministro

MP:  Medida Provisória

MPF:  Mandado de Procedimento Fiscal

MT:  Mato Grosso

Nº:  Número

NT:  Não tributado

NCPC:  Novo Código de Processo Civil

PAF:  Processo Administrativo Fiscal

PASEP:   Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público

PAT:  Programa de Alimentação do Trabalhador

PGFN:  Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PIS:   Contribuição ao Programa de Integração Social

PLR:  Participação nos Lucros e Resultados

PR:  Paraná

PRODEPAR:   Programa de Desenvolvimento Econômico, 

Tecnológico e Social do Paraná

RE:  Recurso Extraordinário

REFIS:  Programa de Parcelamento de Débito

REPORTO:   Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à 

Ampliação da Estrutura Portuária

REsp:  Recurso Especial

RFB:  Receita Federal do Brasil

RICARF:  Regulamento Interno do CARF

RIR:   Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 

3.000/1999)

RJ:  Rio de Janeiro

RPV:  Requisição de Pequeno Valor

RS:  Rio Grande do Sul

SC:  Santa Catarina

SEJUL:  Seção de Julgamento

SELIC:  Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

SP:  São Paulo

STF:  Supremo Tribunal Federal

STJ:  Superior Tribunal de Justiça

SUDAM:   Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia

SUDENE:   Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste

TIPI:   Tabela do Imposto sobre Produto Industrializado

TO:  Turma Ordinária

TUSD:   Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica

TUST:   Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica

TVF:  Termo de Verificação Fiscal
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PRIMEIRA TURMA

1. ICMS

a) É constitucional a lei que veda o creditamento de ICMS 

na entrada de insumos quando o contribuinte opta pelo 

regime especial de tributação com base de cálculo reduzida

SEGUNDA TURMA 

1. COFINS-Importação

a) A majoração da alíquota da COFINS-Importação para 

alguns produtos importados pode ser realizada por meio 

de lei ordinária e não afronta o princípio da isonomia. 

PLENÁRIO

1. ICMS

a) Inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 11.743/02 do 

Rio Grande do Sul que concedia benefício fiscal de ICMS 

sem autorização do CONFAZ.

b) Inconstitucionalidade da Lei nº 15.054/2006 do 

Estado do Paraná, que concedia benefícios de ICMS sem 

autorização do CONFAZ.

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 020 - Alcance da expressão “folha de salários”, 

para fins de instituição de contribuição social sobre o total 

das remunerações. (Transitado em julgado) 

2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

a) Tema 032 - Reserva de lei complementar para instituir 

requisitos à concessão de imunidade tributária às 

entidades beneficentes de assistência social. (Trânsito 

em julgado pendente)

b) Tema 593 - Imunidade tributária de livro eletrônico (e-book) 

gravado em CD-ROM. (Trânsito em julgado pendente)

c) Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária 

recíproca a sociedade de economia mista ocupante de 

bem público. (Trânsito em julgado pendente)

d) Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária 

recíproca a empresa privada ocupante de bem público. 

(Trânsito em julgado pendente)

3. PRECATÓRIO e RPV

a) Tema 096 - Incidência de juros de mora no período 

compreendido entre a data da conta de liquidação e a 

expedição do requisitório. (Trânsito em julgado pendente)

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL – julgados 

pendentes de publicação

1. PIS e COFINS

a) Tema 069 - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS 

e da COFINS. (Trânsito em julgado pendente) 

2. FUNRURAL

a) Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida 

pelo empregador rural pessoa física sobre a receita 

bruta proveniente da comercialização de sua produção, 

nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001. (Trânsito em 

julgado pendente)

3. TAXAS

a) Tema 016 - Cobrança de taxa pela utilização potencial 

do serviço de extinção de incêndio. (Trânsito em julgado 

pendente)

4. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

a) Tema 342 - Imunidade de ICMS sobre produtos e 

serviços adquiridos por entidade filantrópica. (Trânsito 

em julgado pendente) 

b) Tema 259 - Tributação da importação de pequenos 

componentes eletrônicos que acompanham material 

didático de curso de montagem de computadores. 

(Trânsito em julgado pendente)

QUESTÕES CONSTITUCIONAIS COM REPERCUSSÃO GERAL – 

pendentes de julgamento

1. PIS e COFINS
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a) Tema 939 - Possibilidade de as alíquotas da contribuição 

ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por 

regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei 

n. 10.865/2004.

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 933 - Balizas constitucionais para a majoração 

de alíquota de contribuição previdenciária de regime 

próprio de previdência social. 

3.  BÔNUS DE EFICIÊNCIA DA RECEITA FEDERAL

a) Tema 934 - Constitucionalidade da vinculação de 

receita arrecadada com multas tributárias para o 

pagamento de adicional de produtividade fiscal. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA

1. ICMS

a) A TUSD compõe a base de cálculo do ICMS incidente 

sobre a energia elétrica. 

2. IRPJ e CSLL

a) Não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL o 

crédito presumido de IPI ou de ICMS. 

3. PIS e COFINS

a) Possibilidade de manutenção do crédito de PIS e 

COFINS, relativamente à entrada da mercadoria, mesmo 

quando a sua saída esteja submetida à alíquota zero, 

independentemente da sujeição ao regime de tributação 

monofásica.

4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Não incide contribuição previdenciária sobre a Hora 

Repouso Alimentação. 

b) Incide contribuição previdenciária sobre salário-

paternidade, férias usufruídas, licença casamento e 

licença eleitoral.

5. PENA DE PERDIMENTO

a) Erro na classificação aduaneira de mercadorias 

importadas, sem constatação de má-fé, não dá causa à 

pena de perdimento.

b) Poder Judiciário não pode aplicar multa aduaneira 

em substituição à pena de perdimento considerada 

nula, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o 

Administrador Público.

SEGUNDA TURMA 

1. ICMS

a) A TUSD não compõe a base de cálculo do ICMS incidente 

sobre a energia elétrica. 

2. ITCMD 

a) Termo inicial do prazo decadencial do ITCMD é o 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que transitou 

em julgado a sentença homologatória da partilha de bens. 

3. IRPJ

a) O IRRF incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos 

decorrentes de quaisquer operações financeiras integra o 

lucro presumido utilizado como base de cálculo do IRPJ

4. IRPJ e CSLL

a) Integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL o crédito 

presumido de ICMS. 

5. PIS e COFINS

a) Incide PIS e COFINS sobre o valor integral da venda das 

passagens da empresa transportadora, inclusive o valor 

retido pela empresa rodoviária. 

6. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Não incide contribuição previdenciária sobre abono 

assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche, 

convênio saúde e abono de 1/3 de férias vendidas. Incide 

contribuição previdenciária sobre férias gozadas, vale 

alimentação pago em pecúnia e horas extras. 

b) Incide contribuição previdenciária sobre a Hora 

Repouso Alimentação. 
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7. CIDE-Remessas

a) Não incide CIDE-Remessas sobre valores destinados 

a indenizar os danos emergentes suportados pelo 

contratado no exterior. 

8. PRESCRIÇÃO

a) A formulação de consulta suspende o prazo 

prescricional do pedido de compensação tributária.  

9. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Prazo para interposição de impugnação administrativa 

não é suspenso em razão da suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário.

PRIMEIRA SEÇÃO

1. PRESCRIÇÃO

a) O prazo prescricional da Execução Fiscal é retomado 

com a revogação da liminar que suspendia a exigibilidade 

do tributo, se não verificada outra causa de suspensão.

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Incide contribuição previdenciária sobre a verba 

“quebra de caixa”.

RECURSOS REPETITIVOS

1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

a) Tema 369 - Questão referente aos índices de correção 

monetária aplicáveis aos depósitos judiciais. (Trânsito em 

julgado pendente)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Segunda Câmara

1. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

a) Tributos incidentes sobre receita proveniente do 

aluguel pago por lojistas não podem ser cobrados da 

administradora do shopping center.

2. IRPJ e CSLL

a) O arbitramento do lucro só é aplicável quando não há 

possibilidade de apurar o imposto por outro regime de 

tributação, não podendo ser aplicado como penalidade.

Terceira Câmara

1. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

a) Mera divergência entre escrita contábil e DIPJ não 

autoriza a presunção de omissão de receitas. As despesas 

deduzidas do lucro líquido, e que interferiram no cálculo 

do lucro real, devem ser comprovadas documentalmente, 

sob pena de glosa.

2. IRPJ e CSLL

a) Somente com a amortização do ágio, que impacta 

na determinação do crédito tributário, é que se inicia o 

prazo decadencial para revisão do lançamento pelo Fisco. 

É dedutível o ágio decorrente de operação societária 

realizada dentro de um mesmo grupo econômico antes da 

vigência da Lei nº 12.973/14. Possibilidade de utilização 

de empresa veículo.

b) É indedutível o ágio decorrente de operação societária 

realizada dentro de um mesmo grupo econômico ainda que 

anteriormente à Lei nº 12.973/14. A provisão constituída e 

revertida no mesmo período não pode ser excluída do lucro 

líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL

Quarta Câmara

1. IRPJ e CSLL

a) As multas aplicadas pela Administração Pública, 

exceto as decorrentes do descumprimento de obrigações 

principais, são dedutíveis.

b) São indedutíveis as despesas não operacionais, tais 

como festas intracorporativas e manutenção de clube 

destinado ao lazer dos empregados.

2. IRPJ

a) Imposto de Renda pago no exterior somente pode 

ser compensado com o IRPJ devido no Brasil no mesmo 

exercício, não podendo compor saldo negativo para futura 

compensação.

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32



12
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes  2017  -  1º Semestre

b) Custos decorrentes de capitalizações posteriores à 

aquisição do investimento devem ser considerados para 

cálculo do ganho de capital.

c) É dedutível a PLR paga aos empregados em desacordo 

com a Lei nº. 10.101/2000. É indedutível a PLR paga 

aos administradores em desacordo com a Lei nº. 

10.101/2000. É legítima a incidência de juros de mora 

sobre multa fiscal punitiva.

3. CSLL

a) Caracteriza vício material a exigência de CSLL de forma 

anual quando o contribuinte seja tributado de forma 

trimestral.

4. NULIDADE

a) Deve ser anulado o lançamento de ofício fundado em 

conjunto probatório declarado ilícito em decisão judicial 

transitada em julgado.

Primeira Turma da CSRF

1. IRPJ e CSLL

a) São indedutíveis despesas com remuneração de 

debêntures subscritas exclusivamente pelos sócios, 

mediante simples conversão de valores a eles devidos e 

com remuneração atrelada aos lucros da empresa, em 

percentual substancial.

b) Prazo para amortização do ágio é de, no mínimo, 60 

meses para fins tributários, independentemente da 

regulamentação de instrução normativa expedida por 

órgão regulador em sentido contrário.

c) Adesão ao Lucro Presumido não implica em tributação 

imediata da reserva de reavaliação ainda não realizada.

d) É vedada a dedução da despesa com Juros sobre 

Capital Próprio incorrida em exercício anterior.

e) É possível apuração de ganho de capital sobre operação 

de incorporação de ações. Possibilidade de cobrança 

concomitante de multa isolada e multa de ofício após a 

MP nº 351/07

2. RETROATIVIDADE BENIGNA

a) O art. 18 da Lei nº 10.833/03, que restringiu as 

hipóteses de aplicação da multa de que tratava o art. 90 

da MP nº 2.158/01, deve ser aplicado retroativamente.

3. CSLL

a) As despesas de amortização de ágio são indedutíveis 

da base de cálculo da CSLL por não estarem relacionadas 

intrinsecamente à produção ou comercialização de bens 

e serviços, conforme determinado pelo art. 13 da Lei nº. 

9.249/95.

4. NULIDADE 

a) Erro na identificação do sujeito passivo resulta em 

nulidade do lançamento por caracterizar vício material.

b) A identificação da empresa incorporada no Auto de 

Infração, ao invés da incorporadora, não resulta em 

nulidade do lançamento, desde que não tenha havido 

prejuízo para a parte.

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Segunda Câmara

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Mera vinculação entre a atividade contratada e o 

objeto social da contratante não caracteriza, por si só, 

subordinação que caracterizaria a relação empregatícia. 

Concessão de benefícios tipicamente trabalhistas, 

como férias, dissídio coletivo, participação nos lucros, 

caracterizam o vínculo empregatício, devendo ser 

recolhidas as contribuições previdenciárias.

b) Os valores pagos a diretores estatutários a título de 

PLR regularmente instituído não sofrem a incidência de 

contribuição previdenciária, se cumpridos os requisitos 

estabelecidos na Lei nº 10.101/00

c) Não incide contribuição previdenciária sobre (i) a 

alimentação in natura, independente de adesão ao PAT 

pela empresa; (ii) o fornecimento de veículo ou pagamento 

parcial do seguro do automóvel, quando este é necessário 

para a prestação pessoal de serviço. 
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2. NULIDADE

a) Erro na identificação do sujeito passivo resulta em 

nulidade do lançamento por caracterizar vício material.  

Terceira Câmara

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Incide contribuição previdenciária sobre pagamento de 

assistência médica/odontológica não disponibilizado à 

totalidade dos empregados e dirigentes. 

2. ITR

a) Proprietário que obteve judicialmente a anulação da 

matrícula do imóvel não pode ser considerado sujeito 

passivo do ITR. 

Quarta Câmara

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Incide contribuição previdenciária sobre gratificação 

de contingência, gratificação extraordinária gerencial, 

incentivo à participação acionária e bônus desempenho.

2. IRPF

a) Incide IRPF sobre valores recebidos a título de lucros/

dividendos e de Juros sobre Capital Próprio, pagos à 

pessoa física em razão do usufruto sobre os direitos das 

ações, as quais pertencem à holding. 

Segunda Turma da CSRF

1. IRPF

a) Incide IRPF sobre o ganho de capital decorrente de 

incorporação de ações. 

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

a) Incide contribuição previdenciária sobre auxílio 

educação não concedido indistintamente a todos os 

empregados. 

b) Incide contribuição previdenciária sobre alimentação 

fornecida mediante tickets, caso o empregador não esteja 

inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador.

c) Não incide contribuição previdenciária 

sobre fornecimento de alimentação in natura, 

independentemente de inscrição no Programa de 

Alimentação do Trabalhador.

d) Não incide contribuição previdenciária sobre os valores 

pagos a título de previdência complementar, mediante 

plano de previdência privada aberto, ainda que não 

oferecido a todos os empregados e dirigentes.

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Segunda Câmara

1. CIDE-Remessas

a) CIDE-Remessas incide sobre serviços técnicos e 

de assistência administrativa, mesmo que não haja 

transferência de tecnologia. IRRF integra a base de cálculo 

da CIDE-Remessas, independentemente de convenção 

particular quanto ao ônus do tributo.

2. REGIME DE DRAWBACK

a) É possível comprovar a efetiva exportação das 

mercadorias admitidas na modalidade de Drawback 

suspensão por meio de outros meios que não a vinculação 

realizada no Registro de Exportação.

Terceira Câmara

1. II e IPI

a) É possível o lançamento de ofício em sede de revisão 

aduaneira.

2. PIS

a) Aproveitamento de crédito extemporâneo de PIS não está 

condicionado à retificação do DACON. Falha na prorrogação 

do MPF não causa a nulidade do lançamento fiscal.

Quarta Câmara

1. PIS e COFINS

a) Bonificações de caráter contraprestacional ou de 

cunho comercial recebidas de fornecedores sofrem a 

incidência de PIS e COFINS. Não incidem juros de mora 

sobre multa de ofício.

37

37

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42



14
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes  2017  -  1º Semestre

b) Empresa distribuidora poderá descontar créditos de 

PIS e COFINS relativos a despesas com combustíveis e 

manutenção de veículos de frota, por configurarem insumos.

c) Diferença a maior entre ativo cedido e passivo baixado, 

no âmbito da dação em pagamento, não está sujeita a 

incidência de PIS e COFINS. 

2. COFINS

a) Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido 

diretamente contestada na Impugnação ou Manifestação 

de Inconformidade. Despesas com frete e armazenamento 

geram créditos de COFINS, independentemente do regime 

de crédito do produto transportado. Despesas com pallets 

geram crédito de COFINS. 

3. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO

a) Valores pagos a título de licença de uso de software e de 

royalties pagos em razão de transferência de tecnologia 

não estão sujeito à incidência de PIS/COFINS Importação, 

ainda que haja previsão contratual hipotética de serviço 

de assistência técnica e suporte técnico.

4. REGIME DE DRAWBACK

a) Regime de Drawback suspensão não exige 

comprovação da vinculação física entre o insumo 

importado e o produto final.

5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Decretação judicial superveniente de ilicitude das 

provas não anula a ação fiscal administrativa, mas deve 

ser levada em consideração para apuração da existência 

ou não de provas que suportem a autuação fiscal.

Terceira Turma da CSRF

1. IPI

a) Exportação de produtos classificados como Não 

Tributados na tabela TIPI não gera direito ao crédito 

presumido de IPI. 

b) Gastos com industrialização por encomenda não 

integram a base de cálculo do crédito presumido de IPI 

previsto na Lei nº. 9.363/96. 

2.PIS e COFINS

a) Apuração de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição 

de insumos independe do efetivo recolhimento das 

contribuições devidas pelo fornecedor. As despesas 

com fretes para transporte de produtos em elaboração 

e/ou produtos acabados entre estabelecimentos do 

contribuinte geram créditos de PIS e COFINS.

3.PIS

a) Despesas com frete na transferência de produtos 

acabados entre estabelecimentos da mesma empresa 

geram direito a crédito de PIS. 

4. COFINS

a) Despesas com peças destinadas à manutenção de 

máquinas e equipamentos não geram créditos de COFINS

5. CIDE-Remessas

a) IRRF integra a base de cálculo da CIDE-Remessas. 

6. SUJEIÇÃO PASSIVA

a) Ilegitimidade passiva do contribuinte de direito quando 

o tributo deixou de ser recolhido em razão de decisão 

liminar obtida por contribuinte de fato, quem deverá 

assumir prejuízo decorrente do insucesso na demanda 

judicial. 

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Opera-se a homologação tácita em relação à 

declaração de compensação não analisada no prazo de 5 

anos, inclusive quando apresentadas antes da vigência da 

MP nº. 135/2003. 

8. NULIDADE

a) Identificação do estabelecimento matriz em lugar da 

filial resulta em nulidade do lançamento por caracterizar 

vício material. 
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PRIMEIRA TURMA

1. ICMS

a) É constitucional a lei que veda o creditamento de ICMS na entrada 

de insumos quando o contribuinte opta pelo regime especial de 

tributação com base de cálculo reduzida.

PROCESSO: AI Nº 765420

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 21/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 04/08/2017

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. BASE 

DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO 

CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

NÃO CUMULATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RE 595.436-AGREDV-

AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA 

FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento ao 

recurso do Estado do Rio Grande do Sul para afastar a possibilidade 

de aproveitamento de créditos de ICMS gerados pela entrada de 

insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, 

opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida. 

Os Ministros entenderam que a redução da base de cálculo é uma 

hipótese de isenção parcial, de modo que, nos termos do art. 155, 

§2º, inciso II da CF/88, o contribuinte somente pode se beneficiar dos 

créditos do ICMS, ainda que proporcionalmente ao benefício recebido, 

se expressamente prevista a possibilidade na legislação estadual.

SEGUNDA TURMA

1. COFINS-IMPORTAÇÃO

a) A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns 

produtos importados pode ser realizada por meio de lei ordinária e 

não afronta o princípio da isonomia.

PROCESSO: AGRG NO RE Nº 969735

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

DATA DE JULGAMENTO: 24/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/03/2017

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM 

1%. LEI Nº 12.715/2012. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO RE Nº 559.937/RS, COM 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso do contribuinte para reconhecer a possibilidade da 

instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação mediante 

lei ordinária, consoante decidido no RE nº. 559.937/RS, com 

repercussão geral reconhecida. Além disso, decidiram os ministros 

que, quando presente política tributária de extrafiscalidade 

devidamente justificada, é possível majorar a alíquota apenas 

para alguns produtos importados, não caracterizando violação ao 

Princípio da Isonomia, tampouco ao art. 195, §9º, da CF.

PLENÁRIO

1. ICMS

a) Inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 11.743/02 do Rio Grande 

do Sul que concedia benefício fiscal de ICMS sem autorização do 

CONFAZ.

PROCESSO: ADI Nº 2663

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. LUIZ FUX

DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/05/2017

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO A PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE 

(ART. 24, IX, DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO 

FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NECESSIDADE DE 

PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE 

NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. 

EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL 

RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO 

INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘G’, DA CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. 

RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC.

Supremo Tribunal Federal
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Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal declarou a 

inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, do artigo 3º da Lei 11.743/02 

do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu benefício fiscal de ICMS 

sem a prévia deliberação dos estados e do DF. Segundo os Ministros, tal 

benefício pode gerar uma guerra fiscal entre os Estados-membros, em 

desarmonia com a Constituição Federal de 1988.

b) Inconstitucionalidade da Lei nº 15.054/2006 do Estado do Paraná, 

que concedia benefícios de ICMS sem autorização do CONFAZ.

PROCESSO: ADI Nº 3796

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. GILMAR MENDES

DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/08/2017

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI N. 

15.054/2006 DO ESTADO DO PARANÁ QUE RESTABELECE BENEFÍCIOS 

FISCAIS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS BOM EMPREGO, PARANÁ 

MAIS EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO 

E SOCIAL DO PARANÁ (PRODEPAR). 3. VÍCIO DE INICIATIVA. 

MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO 

CHEFE DO EXECUTIVO. PRECEDENTES. 4. VIOLAÇÃO DO ART. 14 

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AFRONTA AO ART. 163, 

I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO 

DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS COMO PARÂMETRO 

DE CONTROLE. PRECEDENTES. 5. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 

ISONOMIA. 6. CAUSA DE PEDIR ABERTA. OFENSA À ALÍNEA “G” DO 

INCISO XII DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO (“GUERRA FISCAL”.) 

CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL NO ÂMBITO DO 

ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 7. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal julgou procedente o pedido 

do Governador do Paraná para declarar a inconstitucionalidade, com 

efeitos ex nunc, da Lei nº 15.054/2006 do Estado do Paraná, que 

concedia vantagens no parcelamento de débitos de ICMS para os 

contribuintes que cumpriam as metas de emprego e investimento, 

sem a necessária deliberação do CONFAZ.

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 020 - Alcance da expressão “folha de salários”, para fins de 

instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. 

(Transitado em julgado) 

PROCESSO: RE Nº 565160

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 29/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/08/2017

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR.

Resultado: Por unanimidade de votos, o Tribunal negou provimento ao 

recurso do contribuinte, afastando o argumento de que a expressão 

“folha de salários”, base de cálculo contribuição previdenciária, não 

alcançaria toda a remuneração paga ao empregado, mas apenas o 

salário propriamente dito. Segundo restou decidido pelos Ministros, 

“folha de salários” abarca qualquer “ganho habitual” percebido 

pelo empregado. Em consequência, restou decidido que incide 

contribuição previdenciária sobre adicionais de periculosidade e 

insalubridade, gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de 

custo e diárias de viagem (excedentes a 50% do salário recebido), 

comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A contribuição social a 

cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, 

quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”.

2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

a) Tema 032 - Reserva de lei complementar para instituir requisitos 

à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de 

assistência social. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 566622

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 23/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/08/2017

EMENTA: IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento ao recurso 

do contribuinte para afastar a possiblidade de lei ordinária prever 

requisitos que extrapolem os estabelecidos em lei complementar quanto 

à imunidade. Em consequência, declarou-se a inconstitucionalidade 

formal do art. 55 da Lei nº. 8.212/91, que estabelecia requisitos para o 

reconhecimento de imunidade das entidades assistenciais diferentes 

daqueles previstos no art. 14 do CTN.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Os requisitos para o 

gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.

b) Tema 593 - Imunidade tributária de livro eletrônico (e-book) 

gravado em CD-ROM. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 330817

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/08/2017
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EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE OBJETIVA CONSTANTE DO ART. 150, VI, 

D, DA CF/88. TELEOLOGIA MULTIFACETADA. APLICABILIDADE. 

LIVRO ELETRÔNICO OU DIGITAL. SUPORTES. INTERPRETAÇÃO 

EVOLUTIVA. AVANÇOS TECNOLÓGICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. 

PROJEÇÃO. APARELHOS LEITORES DE LIVROS ELETRÔNICOS (OU 

E-READERS).

Resultado: Por unanimidade de votos, o Tribunal negou provimento 

ao recurso do Estado do Rio de Janeiro para assegurar a imunidade 

tributária aos livros digitais.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A imunidade tributária 

constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico 

(e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para 

fixá-lo”.

c) Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a 

sociedade de economia mista ocupante de bem público. (Trânsito em 

julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 594015

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/08/2017

EMENTA: IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU.

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal negou provimento 

ao recurso do contribuinte, assinalando que não se beneficia da 

imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, 

alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista, 

exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, ocupante 

de bem público.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A imunidade recíproca, 

prevista no art. 150, VI, b, da Constituição não se estende a empresa 

privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora 

de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é 

constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.

d) Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca 

a empresa privada ocupante de bem público. (Trânsito em julgado 

pendente)

PROCESSO: RE Nº 601720

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. EDSON FACHIN

DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/09/2017

EMENTA: IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento ao 

recurso do Município do Rio de Janeiro para autorizar a incidência 

de IPTU sobre imóvel público cedido a empresa privada em contrato 

de concessão, afastando a possibilidade de aplicação da imunidade 

recíproca no caso.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Incide o IPTU, considerado 

imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de 

direito privado, devedora do tributo”.

3. PRECATÓRIO E RPV

a) Tema 096 - Incidência de juros de mora no período compreendido 

entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. 

(Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 579431

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 19/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017

EMENTA: JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO 

OU PRECATÓRIO.

Resultado: Por unanimidade de votos, o Tribunal negou provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para assentar a incidência de juros 

de mora no interregno entre a realização dos cálculos e a efetiva 

expedição de Precatório ou RPV.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Incidem os juros da mora 

no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a 

da requisição ou do precatório”.

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL – JULGADOS PENDENTES DE 

PUBLICAÇÃO

1. PIS E COFINS

a) Tema 069 - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 574706

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. CÁRMEN LÚCIA

DATA DE JULGAMENTO: 15/03/2017

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento ao 

recurso do contribuinte para assentar que o ICMS não representa 

faturamento ou receita bruta, pelo que não deve compor a base 
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de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A Ministra Relatora 

destacou que não foi objeto de julgamento a modulação dos efeitos 

da decisão, por inexistir pedido nos autos, sendo requerida tão 

somente na sustentação oral da PGFN.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “O ICMS não compõe a 

base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.

2. FUNRURAL

a) Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo 

empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente 

da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 

10.256/2001. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 718874

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. EDSON FACHIN

DATA DE JULGAMENTO: 30/03/2017

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento ao 

recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a constitucionalidade 

da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “É constitucional 

formal e materialmente a contribuição social do empregador rural 

pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a 

receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.

3. TAXAS

a) Tema 016 - Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço 

de extinção de incêndio. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 643247

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 24/05/2017

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal negou provimento 

ao recurso do Município de São Paulo para reconhecer a 

inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a 

Sinistros (Lei Municipal nº 8.822/1978), criada com o objetivo de 

ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do serviço 

de combate a incêndios. Segundo os Ministros, a Constituição 

Federal atribui aos Estados a execução de atividades de defesa 

civil, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, sendo 

inconcebível que o Município venha a substituir-se ao Estado por 

meio da criação de tributo sobre o rótulo de taxa.

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:  “A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo 

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

4. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

a) Tema 342 - Imunidade de ICMS sobre produtos e serviços 

adquiridos por entidade filantrópica. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 608872

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

DATA DE JULGAMENTO: 23/02/2017

Resultado: Por unanimidade de votos, o Tribunal, dando provimento 

ao recurso do Estado de Minas Gerais, negou a imunidade 

tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) incidente sobre as aquisições feitas por entidade 

filantrópica. Segundo os Ministros, a incidência do ICMS não implica 

tributar patrimônio, renda ou serviços da entidade beneficente 

filantrópica, mas traz mera repercussão econômica para o 

comprador.

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A imunidade tributária 

subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de 

direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante 

para a verificação da existência do beneplácito constitucional a 

repercussão econômica do tributo envolvido”.

b) Tema 259 - Tributação da importação de pequenos componentes 

eletrônicos que acompanham material didático de curso de 

montagem de computadores. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RE Nº 595676

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2017

Resultado: Por unanimidade de votos, o Tribunal negou provimento ao 

recurso da Fazenda Nacional para assegurar a imunidade tributária 

aos componentes eletrônicos destinados a integrar a unidade 

didática com fascículos. Segundo os Ministros, os componentes 

eletrônicos que acompanham material didático em curso prático 

de montagem de computadores estão abarcados pela imunidade 

em questão, uma vez que as peças e sua montagem eletrônica não 

sobrevivem autonomamente. 

O Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A imunidade da 

alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança 

componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar 

unidade didática com fascículos”.
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QUESTÕES CONSTITUCIONAIS COM REPERCUSSÃO GERAL – 

PENDENTES DE JULGAMENTO

1. PIS E COFINS

a) Tema 939 - Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS 

e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento 

infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.

PROCESSO: RE Nº 1043313

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA EM 03/03/2017

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PIS E 

COFINS. LEI Nº 10.865/2004. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECRETO Nº 

8.426/2015. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS.

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Tema 933 - Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de 

contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social.

PROCESSO: ARE Nº 875958

RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO

REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA EM 17/02/2017

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

3.  BÔNUS DE EFICIÊNCIA DA RECEITA FEDERAL

a) Tema 934 - Constitucionalidade da vinculação de receita 

arrecadada com multas tributárias para o pagamento de adicional 

de produtividade fiscal.

PROCESSO: RE Nº 835291

RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA EM 24/02/2017

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

ADMINISTRATIVO. AUDITORES FISCAIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE 

FISCAL. MULTAS. PARTICIPAÇÃO NOS VALORES ARRECADADOS. 

PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS A ORGÃO, 

FUNDO OU DESPESA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE ULTRAPASSA 

OS INTERESSES DAS PARTES. RELEVÂNCIA JURÍDICA, SOCIAL E 

ECÔNOMICA.
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PRIMEIRA TURMA

1. ICMS

a) A TUSD compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a 

energia elétrica. 

PROCESSO: RESP Nº 1163020/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA

DATA DE JULGAMENTO: 21/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/03/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma reconheceu a legalidade da 

incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição-

TUSD, sob o argumento de que o referido tributo deve incidir sobre 

todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em 

vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão 

e distribuição. Segundo os Ministros, o preço final da operação 

de fornecimento da energia elétrica é a base de cálculo do ICMS. 

Afirmou-se, ainda, que a segmentação entre as fases de geração 

e de transmissão/distribuição, promovida pela Lei nº. 9.074/1995, 

beneficia apenas os grandes consumidores (consumidor livre), 

de modo que a exclusão das taxas de transmissão (TUST) e 

de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS por eles 

representaria vantagem econômica desarrazoada em relação às 

empresas menores (consumidores cativos), subvertendo-se, assim, 

os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva.

2. IRPJ E CSLL

a) Não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL o crédito 

presumido de IPI ou de ICMS. 

PROCESSO: AGINT NO RESP Nº 1278400/RS 

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

DATA DE JULGAMENTO: 14/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/02/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ 

E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para reafirmar o entendimento do 

colegiado pela impossibilidade de inclusão do crédito presumido do IPI 

ou do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Segundo os Ministros, 

o benefício fiscal do crédito presumido não deve ser caracterizado 

como lucro da pessoa jurídica, mas, sim, como incentivo estatal para 

que a atividade do contribuinte seja melhor desempenhada e, por 

isso, não pode justificar a imposição de outros tributos, sob pena de 

mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse concedida.

3. PIS E COFINS

a) Possibilidade de manutenção do crédito de PIS e COFINS, 

relativamente à entrada da mercadoria, mesmo quando a sua saída 

esteja submetida à alíquota zero, independentemente da sujeição ao 

regime de tributação monofásica.

PROCESSO: AGRG NO RESP Nº 1051634/CE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. SÉRGIO KUKINA

DATA DE JULGAMENTO: 28/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/04/2017

EMENTA: PROCESSUAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA 

MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. 

BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU 

O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A 

ESSE REGIME. CABIMENTO.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu provimento ao recurso 

do contribuinte para assentar que o benefício fiscal, previsto no art. 

17 da Lei n. 11.033/04, consistente em permitir a manutenção de 

créditos de PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas 

pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas 

contribuições, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas 

ao REPORTO. No caso, as operações de venda realizadas pelo 

contribuinte não foram tributadas por estarem sujeitas ao sistema 

monofásico, o que, segundo os Ministros, não pode obstar a 

manutenção dos créditos de todas as aquisições por ele efetuadas.

4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Não incide contribuição previdenciária sobre a Hora Repouso 

Alimentação. 

Supremo Tribunal de Justiça



23
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes  2017  -  1º Semestre

PROCESSO: RESP Nº 1328326/BA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA

DATA DE JULGAMENTO: 21/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 26/05/2017

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. (...) CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

DA MATÉRIA RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A RENDA. ENUNCIADO 

SUMULAR N. 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

A DENOMINADA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO – HRA, PREVISTA 

NO ART. 3º, II, DA LEI N. 5.811/72. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO 

CARACTERIZADA. VERBA QUE OSTENTA NATUREZA INDENIZATÓRIA.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para afastar a incidência de 

contribuição previdenciária sobre a Hora Repouso Alimentação-HRA 

prevista no art. 3º, II, da Lei nº. 5.811/72, em face de sua natureza 

indenizatória. Segundo os Ministros, a HRA reveste natureza jurídica 

autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito 

legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da 

atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de 

verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, 

a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao 

intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível 

ao restabelecimento do seu vigor físico e mental.

b) Incide contribuição previdenciária sobre salário-paternidade, 

férias usufruídas, licença casamento e licença eleitoral.

PROCESSO: RESP Nº 1490322/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA

DATA DE JULGAMENTO: 14/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/04/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-

PATERNIDADE, FÉRIAS USUFRUÍDAS, LICENÇAS CASAMENTO E 

ELEITORAL. INCIDÊNCIA.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso do contribuinte para reconhecer que incide contribuição 

previdenciária sobre salário-paternidade, férias usufruídas, licença 

casamento e licença eleitoral.

5. PENA DE PERDIMENTO

a) Erro na classificação aduaneira de mercadorias importadas, sem 

constatação de má-fé, não dá causa à pena de perdimento.

PROCESSO: RESP Nº 1316269/SP

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA

DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/05/2017

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ERRO DE 

CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. AUSÊNCIA DE MÁ-

FÉ. PENA DE PERDIMENTO. INADEQUAÇÃO.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para afastar a possibilidade de 

aplicação da pena de perdimento quando não for constatada a má-fé 

do importador na classificação aduaneira equivocada da mercadoria. 

Os Ministros destacaram que o erro culposo na classificação 

aduaneira de mercadorias importadas e devidamente declaradas ao 

fisco não se equipara à declaração falsa de conteúdo e, portanto, não 

legitima a imposição da pena de perdimento. 

b) Poder Judiciário não pode aplicar multa aduaneira em substituição 

à pena de perdimento considerada nula, sob pena de o provimento 

jurisdicional substituir o Administrador Público.

PROCESSO: AGINT NO RESP Nº 1271057/PR

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

RELATOR: MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

DATA DE JULGAMENTO: 18/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/05/2017

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. 

RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS 

DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE 

IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento ao 

Agravo Interno da Fazenda Nacional para reconhecer a impossibilidade 

de o Poder Judiciário aplicar multa aduaneira em substituição à pena 

de perdimento de mercadoria declarada nula. No caso, o contribuinte 

interpôs Recurso Especial, provido monocraticamente pela decisão 

agravada, contra acórdão que reconheceu a nulidade da pena de 

perdimento em razão de sua desproporcionalidade, mas determinou 

sua substituição pela multa prevista na legislação aduaneira.

SEGUNDA TURMA

1. ICMS

a) A TUSD não compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a 

energia elétrica. 

PROCESSO: RESP Nº 1649658/MT

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN
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DATA DE JULGAMENTO: 20/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/05/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

ART. 1.022 DO CPC. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. SAÍDA 

DO ESTABELECIMENTO FORNECEDOR. CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 

TUSD. ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO INCLUSÃO. PRECEDENTES.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a incidência do 

ICMS Energia Elétrica sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de 

Distribuição-TUSD, consoante jurisprudência do STJ segundo a qual 

o fato gerador ocorre apenas no momento em que a energia sai do 

estabelecimento fornecedor e é efetivamente consumida, pelo que 

a tarifa cobrada na fase anterior do sistema de distribuição não 

compõe o valor da operação de saída da mercadoria entregue ao 

consumidor. Os Ministros destacaram que, apesar da orientação em 

sentido contrário adotada pela 1ª Turma no REsp nº. 1163020/RS, o 

arcabouço normativo sobre o qual se consolidou a jurisprudência do 

STJ não sofreu mudança, pelo que a guinada de entendimento não é 

recomendável, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da 

proteção da confiança e da isonomia.

2. ITCMD

a) Termo inicial do prazo decadencial do ITCMD é o primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que transitou em julgado a sentença 

homologatória da partilha de bens. 

PROCESSO: RESP Nº 1668100/SP

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN

DATA DE JULGAMENTO: 13/06/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/06/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 

DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO 

DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento ao 

recurso do Estado de São Paulo para assentar que o termo inicial do 

prazo decadencial do ITCMD é o primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que transitou em julgado a sentença homologatória da 

partilha de bens. Segundo assinalado pelos Ministros, embora a 

herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, 

apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é 

possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e 

quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização 

do lançamento.

3. IRPJ

a) O IRRF incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos 

decorrentes de quaisquer operações financeiras integra o lucro 

presumido utilizado como base de cálculo do IRPJ

PROCESSO: RESP Nº 1330055/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES

DATA DE JULGAMENTO: 20/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/05/2017

EMENTA: (...) RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS EM APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS. LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO. IMPOSTO DE 

RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 

IRPJ. ART. 51, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.430/99 C/C ART. 773 DO 

DECRETO Nº 3.000/99. DEDUÇÃO DO IRRF DO MONTANTE APURADO AO 

FINAL DO PERÍODO.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma deu provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a legalidade da 

inclusão do IRRF incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos 

decorrentes de quaisquer operações financeiras no lucro presumido 

utilizado como base de cálculo do IRPJ. Destacou-se que, nos termos 

do art. 51, parágrafo único, da Lei nº 9.430/96, o IRRF em questão 

representa antecipação do IRPJ devido ao final do período, podendo 

ser deduzido do montante apurado ao final do período.

4. IRPJ E CSLL

a) Integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL o crédito presumido 

de ICMS. 

PROCESSO: AGINT NO RESP Nº 1619575/PR

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. FRANCISCO FALCÃO

DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/04/2017

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE 

ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCLUSÃO. LEGALIDADE. 

PRECEDENTES DA E. SEGUNDA TURMA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO 

ANTE A ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento ao 

recurso do contribuinte para reafirmar o entendimento do colegiado 

pela legalidade da inclusão do crédito presumido de ICMS na base 

de cálculo do IRPJ e da CSLL. Segundo os Ministros desta Turma, o 

crédito presumido do ICMS, ao configurar diminuição de custos e 

despesas, aumenta indiretamente o lucro tributável e, portanto, deve 

compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

5. PIS E COFINS

a) Incide PIS e COFINS sobre o valor integral da venda das passagens da 

empresa transportadora, inclusive o valor retido pela empresa rodoviária. 
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PROCESSO: RESP Nº 1441457/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES

DATA DE JULGAMENTO: 16/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/03/2017

EMENTA: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES 

PAGOS PELAS EMPRESAS DE TRANSPORTES ÀS EMPRESAS RODOVIÁRIAS 

QUE SÃO RETIDOS POR ESTAS QUANDO DA VENDA DE PASSAGENS 

AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES. CONCEITO DE 

FATURAMENTO. ART. 3º, DA LEI N. 9.718/98. INCIDÊNCIA.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento ao 

recurso do contribuinte, afirmando que incide PIS e COFINS sobre o 

valor integral da venda das passagens da empresa transportadora, 

mesmo que parte desse valor tenha sido retido pela empresa 

rodoviária, responsável pela venda. Segundo os Ministros, os 

contratos firmados pelas pessoas jurídicas contribuintes não 

podem retirar da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e 

COFINS parcela de seu faturamento ou receita a pretexto de haver 

retenção desses valores pela outra parte contratante antes do seu 

ingresso no caixa da empresa contribuinte. 

6. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Não incide contribuição previdenciária sobre abono 

assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche, convênio 

saúde e abono de 1/3 de férias vendidas. Incide contribuição 

previdenciária sobre férias gozadas, vale alimentação pago em 

pecúnia e horas extras. 

PROCESSO: RESP Nº 1620058/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. OG FERNANDES

DATA DE JULGAMENTO: 16/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/05/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS NÃO 

GOZADAS, AUXÍLIO-CRECHE E CONVÊNIO SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, VALE-

ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA E HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. 

ABONO DE 1/3 DAS FÉRIAS VENDIDAS. NÃO INCIDÊNCIA.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma negou provimento ao recurso 

da Fazenda Nacional para reconhecer a não incidência de contribuição 

previdenciária sobre abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-

creche e convênio saúde. Além disso, também por unanimidade de 

votos, a Turma deu parcial provimento ao recurso do contribuinte para 

reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre as 

quantias pagas a título de “venda de férias”, no limite permitido pela 

legislação vigente, mantendo, entretanto, a incidência sobre férias 

gozadas, vale-alimentação pago em pecúnia e horas extras.

 

b) Incide contribuição previdenciária sobre a Hora Repouso 

Alimentação. 

PROCESSO: RESP Nº 1655025/BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN

DATA DE JULGAMENTO: 20/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/05/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HORA DE REPOUSO 

E ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma negou provimento ao 

recurso do contribuinte para assentar a legalidade da incidência 

de contribuição previdenciária sobre a Hora Repouso Alimentação-

HRA prevista no art. 3º, II, da Lei nº. 5.811/72, sob o argumento 

de que a Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e 

direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição 

do empregador, configurando, assim retribuição pelo trabalho ou 

pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição 

previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

7. CIDE-REMESSA

a) Não incide CIDE-Remessas sobre valores destinados a indenizar 

os danos emergentes suportados pelo contratado no exterior. 

PROCESSO: RESP Nº 1642246/SP

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES

DATA DE JULGAMENTO: 13/06/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/06/2017

EMENTA: (...) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 

DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REMESSAS. ART. 2º, §§2º E 3º E ART. 

3º, DA LEI N. 10.168/2000. CONCEITO DE “REMUNERAÇÃO” QUE DEVE 

SER COERENTE COM O DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO 

INCIDÊNCIA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA PAGA A TÍTULO DE DANOS 

EMERGENTES.

 

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao recurso da Fazenda Nacional para assentar a impossibilidade de 

incidência da CIDE-Remessas sobre verba indenizatória paga a título 

de reembolso de danos emergentes suportados pelo contratado no 

exterior. Os Ministros destacaram que o conceito de “remuneração” 

utilizado a fim de definir a base de cálculo da CIDE - REMESSAS é 

o mesmo utilizado pela legislação do Imposto de Renda, que, por 

sua vez, exclui as indenizações por danos emergentes, ainda que de 

natureza moral.
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8. PRESCRIÇÃO

a) A formulação de consulta suspende o prazo prescricional do 

pedido de compensação tributária. 

PROCESSO: RESP Nº 1646725/CE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN

DATA DE JULGAMENTO: 14/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/04/2017

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO TRANSITADA 

EM JULGADO, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DE FINSOCIAL COM 

COFINS. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE PERMITE COMPENSAÇÃO COM 

DIVERSOS DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. DÚVIDA 

DA EMPRESA. FORMULAÇÃO DE CONSULTA À RECEITA FEDERAL. 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma deu provimento 

ao recurso do contribuinte para reconhecer que a formulação de 

Solução de Consulta suspende o prazo prescricional da compensação 

tributária. 

9. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Prazo para interposição de impugnação administrativa não 

é suspenso em razão da suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário.

PROCESSO: AGINT NO RESP Nº 1596501/DF

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA

RELATOR: MIN. HUMBERTO MARTINS

DATA DE JULGAMENTO: 20/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRAZO 

PARA INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 15, DO DECRETO 

70.235/72. TERMO A QUO.

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu provimento ao recurso 

da Fazenda Nacional para assentar que o prazo para a apresentação 

de impugnação administrativa não sofre alteração em razão da 

suspensão da exigibilidade do credito lançado. Destacou-se que, 

mesmo no caso de suspensão da exigibilidade, o PAF deve seguir 

normalmente até o fim para a constituição do crédito tributário, não 

podendo, contudo, haver a inscrição em Dívida Ativa da União e o 

ajuizamento da Execução Fiscal respectiva.

PRIMEIRA SEÇÃO

1. PRESCRIÇÃO

a) O prazo prescricional da Execução Fiscal é retomado com a 

revogação da liminar que suspendia a exigibilidade do tributo, se não 

verificada outra causa de suspensão.

PROCESSO: EARESP Nº 407940/RS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª SEÇÃO

RELATOR: MIN. OG FERNANDES

DATA DE JULGAMENTO: 10/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/05/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE 

AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

Resultado: Por maioria de votos, a Seção deu provimento aos 

Embargos de Divergência do contribuinte para assinalar que o 

prazo prescricional do Fisco para proceder à cobrança recomeça 

na data em que a medida liminar que anteriormente suspendia a 

exigibilidade do crédito tributário foi revogada. Ressalvando-se, no 

entanto, a existência de outra causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito ou a interposição de recurso com efeito suspensivo.

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Incide contribuição previdenciária sobre a verba “quebra de caixa”.

PROCESSO: ERESP Nº 1467095/PR

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª SEÇÃO

RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES

DATA DE JULGAMENTO: 10/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/09/2017

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ARTS. 22, I, E 28, I, DA LEI N. 8.212/1991. VERBA 

DENOMINADA QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA 

DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.

Resultado: Por maioria de votos, a Seção deu provimento aos 

Embargos de Divergência da Fazenda Nacional para reconhecer 

a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre 

o auxílio “quebra de caixa”, sob o argumento de que esta verba se 

amolda ao conceito de remuneração, pois se revela pagamento 

habitual e se destina a retribuir o trabalho em razão da prestação do 

serviço ao empregador.
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RECURSOS REPETITIVOS

1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

a) Tema 369 - Questão referente aos índices de correção monetária 

aplicáveis aos depósitos judiciais. (Trânsito em julgado pendente)

PROCESSO: RESP Nº 1131360/RJ

ÓRGÃO JULGADOR: CORTE ESPECIAL

RELATOR: MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

DATA DE JULGAMENTO: 03/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-CPC. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. NECESSIDADE. DECRETO-

LEI Nº 1.737/79. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DE 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

Resultado: Por maioria de votos, a Corte Especial deu provimento 

ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face da Caixa 

Econômica Federal, com vistas à inclusão dos expurgos inflacionários 

na correção dos depósitos judiciais realizados a partir de 1989.

Fixou-se a seguinte tese: “a correção monetária dos depósitos 

judiciais deve incluir os expurgos inflacionários”.
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PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA

1. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS

a) Tributos incidentes sobre receita proveniente do aluguel pago por 

lojistas não podem ser cobrados da administradora do shopping 

center.

PROCESSO: PAF Nº 18470.730637/2014-67

ACÓRDÃO Nº 1201-001.541

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. LUIS FABIANO ALVES PENTEADO

DATA DE JULGAMENTO: 24/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/02/2017

EMENTA: SHOPPING CENTER. ALUGUEL. RECEITAS.

Os proventos advindos dos aluguéis guardam relação indissociável 

com a propriedade correspondente e, assim, estes, por força do 

art. 43 do CTN, devem ser tributados em nome do proprietário, 

respeitando o princípio da capacidade contributiva.

LANÇAMENTOS (TRIBUTAÇÃO) DECORRENTES: CSLL, PIS/

PASEP, COFINS.

A decisão administrativa proferida em relação ao IRPJ aplica-se, no 

que couber, às contribuições decorrentes, em face da identidade e da 

estreita relação de causa e efeito entre eles existentes.

2. IRPJ E CSLL

a) O arbitramento do lucro só é aplicável quando não há possibilidade 

de apurar o imposto por outro regime de tributação, não podendo ser 

aplicado como penalidade.

PROCESSO: PAF Nº 10073.721493/2012-67

ACÓRDÃO Nº 1201-001.535

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. JOSÉ CARLOS DE ASSIS GUIMARÃES

DATA DE JULGAMENTO: 24/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/02/2017

EMENTA: APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA 

ESCRITA CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO.

O arbitramento do lucro é uma medida extrema, só aplicável 

quando não há possibilidade de apurar o imposto por outro 

regime de tributação, não podendo ser aplicado como penalidade. 

Improcede o arbitramento do lucro, quando as razões elencadas pela 

fiscalização não são determinantes para fundamentar e comprovar 

a imprestabilidade da escrituração contábil.

CSLL. DECORRÊNCIA.

Insubsistindo as matérias fáticas que ensejaram o lançamento matriz 

(IRPJ), igual sorte colhe o auto de infração lavrado por mera decorrência, 

tendo em vista o nexo causal existente entre eles. 

PIS/COFINS. APURAÇÃO PELO REGIME CUMULATIVO. 

DESCABIMENTO.

Em razão da improcedência do arbitramento do lucro, a apuração 

do Pis e da Cofins pelo regime cumulativo foi indevida, já que a regra 

apuração pelo lucro real enseja o cálculo do Pis e da Cofins pelo 

regime não cumulativo, conforme legislação vigente.

TERCEIRA CÂMARA

1. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS

a) Mera divergência entre escrita contábil e DIPJ não autoriza a 

presunção de omissão de receitas. As despesas deduzidas do 

lucro líquido, e que interferiram no cálculo do lucro real, devem ser 

comprovadas documentalmente, sob pena de glosa.

PROCESSO: PAF Nº 10530.724248/2013-58

ACÓRDÃO Nº 1301-002.174

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/3ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. ROBERTO SILVA JUNIOR

DATA DE JULGAMENTO: 24/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/02/2017

EMENTA: RECURSO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. EFEITO AUTOMÁTICO.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito automático 

da interposição tempestiva e regular do recurso voluntário.

DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.

CARF
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Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o 

termo inicial do prazo de decadência é a data do fato gerador, desde 

que tenha sido realizado o pagamento a que se refere o caput do art. 

150 do CTN.

DIVERGÊNCIA ENTRE ESCRITA COMERCIAL E DIPJ. OMISSÃO 

DE RECEITA. PRESUNÇÃO INSUBSISTENTE.

É insubsistente a presunção de omissão de receitas com base 

na falta de escrituração de compras, quando o fato apurado é a 

divergência entre a escrita comercial e a DIPJ.

DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 

GLOSA. LIMITE.

As despesas deduzidas do lucro líquido, e que interferiram no cálculo 

do lucro real, devem ser comprovadas documentalmente, sob pena 

de glosa, a qual terá como limite os valores inseridos na DIPJ.

CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA 

DECISÃO.

Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre a 

mesma base fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os 

aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.

2. IRPJ E CSLL

a) Somente com a amortização do ágio, que impacta na determinação 

do crédito tributário, é que se inicia o prazo decadencial para revisão 

do lançamento pelo Fisco. É dedutível o ágio decorrente de operação 

societária realizada dentro de um mesmo grupo econômico antes da 

vigência da Lei nº 12.973/14. Possibilidade de utilização de empresa 

veículo.

PROCESSO: PAF Nº 11080.726429/2015-99

ACÓRDÃO Nº 1302-002.060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/3ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. MARCOS ANTÔNIO NEPOMUCENO FEITOSA

DATA DE JULGAMENTO: 21/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/05/2017

EMENTA: PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA

O registro contábil do ágio não afeta o resultado tributável antes de 

sua amortização fiscal, e assim não integra a atividade de apuração do 

crédito tributário. Logo, somente se cogitará de revisão da atividade 

de lançamento a partir do momento em que esta for praticada, ou 

seja, a partir do momento em que a amortização do ágio afetar a 

determinação do crédito tributário. Não resta configurada a hipótese 

de decadência no presente caso.

ÁGIO. REQUISITOS DO ÁGIO.

O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, retratado no art. 385 

do RIR/1999, estabelece a definição de ágio e os requisitos do ágio, 

para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de aquisição 

do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os 

requisitos são a aquisição de participação societária e o fundamento 

econômico do valor de aquisição. Fundamento econômico do ágio é 

a razão de ser da mais valia sobre o valor patrimonial. A legislação 

fiscal prevê as formas como este fundamento econômico pode ser 

expresso (valor de mercado, rentabilidade futura, e outras razões) e 

como deve ser determinado e documentado.

ÁGIO INTERNO.

A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo 

grupo econômico não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais 

decorrem da legislação fiscal. A distinção entre ágio surgido em 

operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) 

e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo, não é 

relevante para fins fiscais.

ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO REVERSA. AMORTIZAÇÃO.

Para fins fiscais, o ágio decorrente de operações com empresas 

do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada do ágio 

que surge em operações entre empresas sem vínculo. Ocorrendo 

a incorporação reversa, o ágio poderá ser amortizado nos termos 

previstos nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997.

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. 

MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.

A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do 

ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, 

se ausentes a simulação, dolo ou fraude.

b) É indedutível o ágio decorrente de operação societária realizada 

dentro de um mesmo grupo econômico ainda que anteriormente 

à Lei nº 12.973/14. A provisão constituída e revertida no mesmo 

período não pode ser excluída do lucro líquido para fins de apuração 

do IRPJ e da CSLL

PROCESSO: PAF Nº 10830.723465/2014-27

ACÓRDÃO Nº 1301-002.238

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/3ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. ROBERTO SILVA JUNIOR

DATA DE JULGAMENTO: 22/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/04/2017

EMENTA: NULIDADE. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO.
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Não ocorre nulidade do lançamento tributário por falta de motivação, 

quando os fatos que deram causa ao ato administrativo estiverem 

claramente descritos.

DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. FATO EXTINTIVO. CONSTITUIÇÃO 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

A decadência prevista no art. 173 do CTN é fato extintivo do direito de 

constituir crédito tributário mediante lançamento, não se podendo 

cogitar de decadência enquanto não se materializar o fato gerador 

da obrigação tributária.

ÁGIO INTERNO. FALTA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. 

INDEDUTIBILIDADE.

O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo 

grupo econômico é indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a 

ausência de substância econômica.

ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. 

INDEDUTIBILIDADE.

É indedutível da base de cálculo do IRPJ o ágio cujo fundamento 

econômico não restar comprovado.

REVERSÃO DE PROVISÃO. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO ANTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO.

A condição para excluir-se do lucro líquido, na apuração do lucro real, 

o valor da reversão de provisão é ter sido esse mesmo valor tributado 

em período anterior, de modo que a exclusão venha a impedir que o 

mesmo valor seja computado duas vezes na base de cálculo do tributo.

MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. NÃO 

CABIMENTO.

É incabível a aplicação de multa qualificada, com percentual de 

150%, quando não restar comprovada a conduta dolosa do sujeito 

passivo, em especial nos casos de planejamento tributário acerca do 

qual haja divergência na doutrina e na jurisprudência.

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.

Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária 

principal, nela compreendida, além do próprio tributo, a multa.

CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO. 

Quando o lançamento de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma 

base fática, há de ser dada a ambos a mesma decisão, ressalvados 

os aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.

QUARTA CÂMARA

1. IRPJ E CSLL

a) As multas aplicadas pela Administração Pública, exceto as decorrentes 

do descumprimento de obrigações principais, são dedutíveis.

PROCESSO: PAF Nº 16327.001957/2006-24

ACÓRDÃO Nº 1401-001.793

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. ANTONIO BEZERRA NETO

DATA DE JULGAMENTO: 15/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/04/2017

EMENTA: PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ADIÇÃO AO LUCRO 

LÍQUIDO.

Não comprovada a observância dos requisitos legais de 

dedutibilidade, a perda registrada deverá ser adicionada ao lucro 

líquido para determinação do lucro real. Comprovado os requisitos 

em alguns casos, deve-se cancelar a autuação.

GRATIFICAÇÃO A EMPREGADOS.

A pessoa jurídica pode deduzir a gratificação aos empregados como 

custo ou despesa operacional, apenas no período de apuração em 

que se der o efetivo pagamento.

DESPESAS NÃO COMPROVADAS.

Devem ser adicionadas ao lucro real as despesas não comprovadas 

por documentação hábil e idônea, mormente quando o julgamento 

foi convertido em diligência por 3(três) vezes, sem que a Recorrente 

lograsse êxito na prova necessária para ilidir a autuação.

PROVA. DESCONSTITUIÇÃO.

Para um conjunto de documentos e alegações se caracterizarem 

como força para desconstituir uma prova dos autos não é bastante 

trazer informações de forma desarticuladas e incompletas, 

pois devem estar perfeitamente articuladas e conectadas com 

o auto de infração que se deseja infirmar. A partir de 1º de abril 

de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários 

administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no 

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia   SELIC para títulos federais. (Súmula nº 

4 do CARF).

MULTAS APLICADAS PELO BACEN. DEDUTIBILIDADE.

É da natureza da prática empresarial submeter-se ao imponderável, 

inclusive no âmbito dos deveres jurídicos. Para o exercício de 

atividades econômicas, é absolutamente necessário atirar-se num 



32
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes  2017  -  1º Semestre

vasto campo do imprevisível e suportar as suas consequências, 

inclusive aquelas de índole punitiva. Na verdade, podemos dizer com a 

mais absoluta segurança que é praticamente impossível, em muitos 

setores econômicos, conseguir guiar um empreendimento sem 

arcar com multas impostas pela administração pública. O risco faz 

parte do negócio, e suas consequências também, inclusive aquelas 

de cunho pecuniário punitivo. Desse modo, das multas impostas 

pela Administração Pública correlatas ao exercício da atividade do 

empresário, apenas aquelas decorrentes do descumprimento de 

obrigações tributárias principais não são dedutíveis em razão de 

expressa previsão legal (§ 5º, art. 41, Lei nº 8.981/95).

LANÇAMENTOS DECORRENTES.

O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento 

de IRPJ, implica o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) também se aplica a este outro lançamento naquilo 

em que for cabível.

b) São indedutíveis as despesas não operacionais, tais como festas 

intracorporativas e manutenção de clube destinado ao lazer dos 

empregados.

PROCESSO: PAF Nº 19311.720353/2014-58

ACÓRDÃO Nº 1402-002.516

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. CAIO CESAR NADER QUINTELLA

DATA DE JULGAMENTO: 17/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/06/2017

EMENTA: (...) DESPESAS DEDUTÍVEIS. CONFRATERNIZAÇÃO AO 

FINAL DO ANO E CLUBE DE LAZER DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS. 

PRESCINDIBILIDADE OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE.

Os gastos com festas intracorporativas e com a manutenção de 

clube de lazer destinado aos empregados, ainda que demonstrem 

possuir certo valor empresarial estratégico, não se enquadram 

na autorização de dedução contida no art. 299 do RIR/99, a qual, 

primordialmente, exige a necessidade operacional do dispêndio. 

O conceito de necessidade não se confunde com utilidade, vantagem 

ou benefício. O simples fato da despesa não ser alheia à empresa 

é insuficiente para lhe atribuir vinculação às suas atividades 

transacionais e operacionais.

BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. 

IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.

Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, 

especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável 

na apuração da CSLL devida.

Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente 

fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, 

a mesma decisão para ambos os tributos.

2. IRPJ

a) Imposto de Renda pago no exterior somente pode ser compensado 

com o IRPJ devido no Brasil no mesmo exercício, não podendo 

compor saldo negativo para futura compensação.

PROCESSO: PAF Nº 10923.000032/2010-37

ACÓRDÃO Nº 1402-002.385

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES

DATA DE JULGAMENTO: 14/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/03/2017

EMENTA: IPRJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. 

COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL.

Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se 

falar em aproveitamento de crédito de imposto de renda pago no 

exterior. O imposto de renda devido no exterior, quando escriturado 

em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo 

negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos 

de outra espécie.

OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO 

EXTERIOR. FORMA DE CONTABILIZAÇÃO.

Os rendimentos auferidos no exterior por serviços prestados 

diretamente devem ser oferecidos à tributação para que seja possível 

aproveitar o imposto pago na apuração do lucro real no Brasil. Não 

se admite que os rendimentos sejam considerados como oferecidos 

à tributação via redução de custos, mormente quando contabilizado 

em período diverso daquele em que se pretende aproveitar o imposto 

pago no exterior.

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS.

Os documentos que comprovam o recolhimento do imposto de 

renda pago no exterior devem ser objeto de reconhecimento por 

parte do órgão arrecadador estrangeiro e do Consulado Brasileiro 

no respectivo país. Acordo entre os dois países para simplificação 

do procedimento de legalização de documentos públicos deve 

ser respeitado. Entretanto, verificadas inconsistências em tais 

procedimentos, resta incabível acolher referidos documentos para 

efeito de prova e utilização dos pagamentos realizados.

b) Custos decorrentes de capitalizações posteriores à aquisição do 

investimento devem ser considerados para cálculo do ganho de capital.
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PROCESSO: PAF Nº 16682.720089/2014-46

ACÓRDÃO Nº 1401 001.780

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES

DATA DE JULGAMENTO: 14/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/04/2017

EMENTA: CAPITALIZAÇÕES   CUSTO DO INVESTIMENTO   GANHO DE 

CAPITAL

No custo do investimento para fins de determinação do ganho de 

capital, devem ser incorporados todos os valores empregados pelo 

investidor para obter e manter a participação na sociedade investida, 

inclusive as capitalizações posteriores à aquisição.

c) É dedutível a PLR paga aos empregados em desacordo com a Lei 

nº. 10.101/2000. É indedutível a PLR paga aos administradores em 

desacordo com a Lei nº. 10.101/2000. É legítima a incidência de juros 

de mora sobre multa fiscal punitiva.

PROCESSO: PAF Nº 16327.720672/2012-34

ACÓRDÃO Nº 1402-002.412

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES

DATA DE JULGAMENTO: 21/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/04/2017

EMENTA: PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS 

POR EMPREGADOS. DEDUTIBILIDADE. LEI 10.101/2000. ART. 299 DO 

RIR/99.

O descumprimento dos pressupostos/requisitos determinados pela 

Lei nº 10.101/2000 não tem o condão de objetar a dedução dos 

pagamentos efetuados a título de PLR aos empregados da pessoa 

jurídica, haja vista que a natureza de tais verbas continua sendo de 

despesas necessárias à atividade, segundo o disposto no art. 299 

do RIR/99.

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS POR 

ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE. LEI 10.101/2000.

Por força dos artigos 303 e 463 do RIR/99 são indedutíveis as 

despesas incorridas com o pagamento bônus, gratificações e de 

participação no lucro a administradores. A Lei nº 10.101, de 2000, foi 

instituída para regulamentar o inciso XI do artigo 7º da Constituição 

Federal, o qual trata de direito dos trabalhadores empregados.

MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE 

MORA. POSSIBILIDADE.

É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a 

qual integra o crédito tributário.

3. CSLL

a) Caracteriza vício material a exigência de CSLL de forma anual 

quando o contribuinte seja tributado de forma trimestral.

PROCESSO: PAF Nº 10580.011384/2005-89

ACÓRDÃO Nº 1402-002.386

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO

DATA DE JULGAMENTO: 14/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/03/2017

EMENTA: LUCRO REAL. REGRA GERAL. APURAÇÃO TRIMESTRAL. 

PRETENSÃO DE APURAÇÃO ANUAL SEM OBSERVÂNCIA DAS SITUAÇÕES 

PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos do artigo 220, do Regulamento do Imposto de Renda, a 

regra geral é a exigência do imposto de renda, e, por conseguinte, 

da contribuição social sobre o lucro líquido, por período de apuração 

trimestral. Para que o critério temporal passe de trimestral para 

anual é necessária expressa manifestação do sujeito passivo, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento das estimativas, 

conforme previsto no parágrafo único do artigo 222 do Regulamento 

do Imposto de Renda. Em não havendo manifestação de opção pelo 

lucro real anual prevalece a regra geral de apuração trimestral, 

sendo incabível, nestas situações, a exigência de imposto de renda 

de forma anual.

4. NULIDADE

a) Deve ser anulado o lançamento de ofício fundado em conjunto 

probatório declarado ilícito em decisão judicial transitada em julgado.

PROCESSO: PAF Nº 11020.003766/2009-71

ACÓRDÃO Nº 1402-002.469

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/1ªSEJUL

RELATOR: CONS. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES

DATA DE JULGAMENTO: 12/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/06/2017

EMENTA: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROVA ILÍCITA. DECISÃO JUDICIAL 

DEFINITIVA. NULIDADE.

Havendo decisão judicial, transitada em julgado, considerando ilícito 

o mesmo conjunto probatório utilizado pela Autoridade Fiscal para 

constituir o crédito tributário, deve ser anulado o lançamento de ofício.

PRIMEIRA TURMA DA CSRF

1. IRPJ E CSLL

a) São indedutíveis despesas com remuneração de debêntures 

subscritas exclusivamente pelos sócios, mediante simples conversão 
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de valores a eles devidos e com remuneração atrelada aos lucros da 

empresa, em percentual substancial.

PROCESSO: PAF Nº 13899.001314/2006-16

ACÓRDÃO Nº 9101-002.535

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUÍS FLÁVIO NETO

DATA DE JULGAMENTO: 19/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/03/2017

EMENTA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES. 

NORMALIDADE. USUALIDADE. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.

As despesas decorrentes de operações com debêntures, oferecidas 

e subscritas exclusivamente pelos sócios da empresa, mediante 

simples conversão de valores a eles devidos pela própria pessoa 

jurídica, e sem previsão de remuneração fixa por meio de juros, mas 

tão somente com remuneração atrelada aos lucros da empresa, 

em percentual substancial, não se enquadram nos conceitos de 

usualidade, normalidade e necessidade, sendo, portanto, indedutíveis 

da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

ABATIMENTO DO IRRF.

Afastando-se a natureza de remuneração de debêntures dedutíveis, 

deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-se necessário 

o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título da 

exigência fiscal.

DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO 

LEGAL ESPECÍFICA.

A partir de 1º de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro 

líquido do período, para fins de determinação da base de cálculo 

da contribuição social, as despesas incorridas pela pessoa jurídica 

que não possuam os atributos de necessidade, anormalidade e 

usualidade, em virtude da previsão legal contida no art. 13 da Lei nº 

9.249/1995.

b) Prazo para amortização do ágio é de, no mínimo, 60 meses para 

fins tributários, independentemente da regulamentação de instrução 

normativa expedida por órgão regulador em sentido contrário.

PROCESSO: PAF Nº 11080.011379/2006-51

ACÓRDÃO Nº 9101-002.539

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ANDRÉ MENDES DE MOURA

DATA DE JULGAMENTO: 20/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/02/2017

EMENTA: (...) PRAZO PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. MÍNIMO DE 

SESSENTA MESES.

Redação do art. 7º, inciso III, da Lei nº 9.532, de 10/12/1997, 

predica que poderá ser amortizado o valor do ágio à razão de um 

sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, 

uma vez consumada a hipótese de incidência que permite o seu 

aproveitamento. O dispositivo estabelece, de maneira direta, um 

limite quantitativo (1/60 do valor total da despesa), e de maneira 

indireta, um parâmetro temporal (se o valor não pode exceder a 1/60 

por mês, então a despesa não poderá ser amortizada em menos 

de 60 meses). A utilização da expressão “no máximo” indica que o 

diploma legal não proíbe que a despesa seja amortizada em prazo 

superior a 60 meses.

PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO 

NORMATIVA DE ÓRGÃO REGULADOR.

Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se 

amortizar a despesa de ágio em 60 meses não pode ser afastada 

por instrução normativa expedida por órgão regulador (CVM) que 

dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de concessão. Pode 

a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão 

regulador e contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. 

Instrução normativa de órgão regulador não o condão de vincular a 

pessoa jurídica para fins fiscais porque não é norma complementar 

expedida pela administração tributária nos termos do art. 100 do CTN.

c) Adesão ao Lucro Presumido não implica em tributação imediata 

da reserva de reavaliação ainda não realizada.

PROCESSO: PAF Nº 16561.720023/2012-61

ACÓRDÃO Nº 9101-002.553

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUÍS FLÁVIO NETO

DATA DE JULGAMENTO: 08/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/03/2017

EMENTA: MUDANÇA DE REGIME (VALORES DIFERIDOS). SALDO DA 

RESERVA DE REAVALIAÇÃO DIFERIDA.

A mudança de regime do lucro real para o presumido não obriga a 

pessoa jurídica a adicionar à base de cálculo do imposto de renda, 

correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver 

optado pela tributação com base no lucro presumido, o valor da 

reserva de reavaliação ainda não realizada.

CSLL. DECORRÊNCIA.

O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à 

tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

d) É vedada a dedução da despesa com Juros sobre Capital Próprio 

incorrida em exercício anterior.
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PROCESSO: PAF Nº 16327.720115/2012-13

ACÓRDÃO Nº 9101-002.693

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. CRISTIANE SILVA COSTA

DATA DE JULGAMENTO: 16/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/05/2017

EMENTA: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO 

REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM 

EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.

1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista 

ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser 

exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação 

de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores 

ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação 

tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa 

ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em 

exercício distinto daquele que as ensejou.

2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas 

com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que 

estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu 

a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital 

permaneceu investido na sociedade.

3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado 

período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao 

número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, 

configuram importante referencial para a identificação do período a 

que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o 

registro dessa despesa pelo regime de competência,

4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita 

conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, 

apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o 

que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais 

mantêm seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar 

de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e 

escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos 

sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo 

correspondente. (...)

e) É possível apuração de ganho de capital sobre operação de 

incorporação de ações. Possibilidade de cobrança concomitante de 

multa isolada e multa de ofício após a MP nº 351/07

PROCESSO: PAF Nº 10880.720212/2013-25

ACÓRDÃO Nº 9101-002.735

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ADRIANA GOMES RÊGO

DATA DE JULGAMENTO: 04/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 10/05/2017

EMENTA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.

No bojo da incorporação de ações ocorre alienação da totalidade de 

ações ou quotas da pessoa jurídica incorporada na subscrição do 

aumento de capital da pessoa jurídica incorporadora, não havendo 

que se falar em ausência de manifestação de vontade. Não é caso 

de sub-rogação real e nem de permuta. A diferença positiva entre a 

participação que passa a ser detida na incorporadora e a participação 

antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE 

OFÍCIO. LEGALIDADE.

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 351, de 

2007, no art. 44, da Lei nº 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade 

de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício 

frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro 

tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que 

“serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a 

exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda 

que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-

calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade 

de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No 

caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF nº 105, eis que 

a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela 

Medida Provisória nº 351, de 2007, no art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.

LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao 

lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento 

reflexo ou decorrente de CSLL. (...)

2. RETROATIVIDADE BENIGNA

a) O art. 18 da Lei nº 10.833/03, que restringiu as hipóteses de 

aplicação da multa de que tratava o art. 90 da MP nº 2.158/01, deve 

ser aplicado retroativamente.

PROCESSO: PAF Nº 16327.003479/2002-63

ACÓRDÃO Nº 9101-002.563

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. RAFAEL VIDAL DE ARAÚJO

DATA DE JULGAMENTO: 09/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/02/2017

EMENTA: RETROATIVIDADE BENIGNA.

O art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003, restringiu as hipóteses de 

aplicação da multa de que tratava o art. 90 da MP Nº 2.158, de 2001. 

Se à luz da nova legislação a hipótese não é mais passível de multa 

de ofício, opera-se a retroatividade benigna em favor do contribuinte.
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3. CSLL

a) As despesas de amortização de ágio são indedutíveis da base 

de cálculo da CSLL por não estarem relacionadas intrinsecamente 

à produção ou comercialização de bens e serviços, conforme 

determinado pelo art. 13 da Lei nº. 9.249/95.

PROCESSO: PAF Nº 12898.001236/2009-31

ACÓRDÃO Nº 9101-002.549

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUÍS FLÁVIO NETO

DATA DE JULGAMENTO: 07/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/03/2017

EMENTA: ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.

Com fundamento no art. 13 da Lei n. 9.249/95, as despesas de 

amortização de ágio devem ser adicionadas à base de cálculo da 

CSLL.

4. NULIDADE 

a) Erro na identificação do sujeito passivo resulta em nulidade do 

lançamento por caracterizar vício material.

PROCESSO: PAF Nº 16095.000147/2006-21

ACÓRDÃO Nº 9101-002.536

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. CRISTIANE SILVA COSTA

DATA DE JULGAMENTO: 19/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/02/2017

EMENTA: (...) ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE 

MATERIAL.

A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade 

material do lançamento.

b) A identificação da empresa incorporada no Auto de Infração, ao 

invés da incorporadora, não resulta em nulidade do lançamento, 

desde que não tenha havido prejuízo para a parte.

PROCESSO: PAF Nº 19515.007944/2008-00

ACÓRDÃO Nº 9101-002.600

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. RAFAEL VIDAL DE ARAÚJO

DATA DE JULGAMENTO: 15/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/05/2017

EMENTA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO   NULIDADE   

INOCORRÊNCIA

Não há nulidade sem prejuízo da parte. Se a indicação do nome da 

empresa incorporada não acarretou qualquer distorção relevante 

dos fatos narrados no auto de infração, se não suprimiu o exame de 

nenhum ponto importante para a constituição do crédito tributário, 

tampouco prejudicou o pleno exercício do direito de defesa e do 

contraditório pela empresa sucessora (incorporadora), não há que 

se falar em nulidade do lançamento. Uma vez revertida a decisão que 

cancelou o auto de infração de IRPJ, cabe devolver os autos à turma 

ordinária para julgamento das demais matérias contidas no recurso 

voluntário, cujo exame restou prejudicado no julgamento anterior.

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Mera vinculação entre a atividade contratada e o objeto social 

da contratante não caracteriza, por si só, subordinação que 

caracterizaria a relação empregatícia. Concessão de benefícios 

tipicamente trabalhistas, como férias, dissídio coletivo, participação 

nos lucros, caracterizam o vínculo empregatício, devendo ser 

recolhidas as contribuições previdenciárias.

PROCESSO: PAF Nº 15504.720248/2014-09

ACÓRDÃO Nº 2201-003.374

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA DE JULGAMENTO: 18/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/02/2017

EMENTA: SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 129 DA LEI Nº 11.196/05. POSSIBILIDADE.

A contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 

intelectuais, mesmo em caráter personalíssimo, encontra seu limite 

na relação de emprego. Caracterizado o vínculo de emprego, em 

especial a subordinação, as disposições do artigo 9º da CLT embasam 

a desconsideração do negócio jurídico firmado.

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. OCORRÊNCIA NA 

SIMULAÇÃO.

A consequência prevista pelo legislador para a simulação, 

devidamente comprovado pelo Fisco, é a qualificação da multa de 

ofício.

b) Os valores pagos a diretores estatutários a título de PLR 

regularmente instituído não sofrem a incidência de contribuição 

previdenciária, se cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei nº 

10.101/00
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PROCESSO: PAF Nº 10283.720831/2013-59

ACÓRDÃO Nº 2201-003.370

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA DE JULGAMENTO: 18/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/02/2017

EMENTA: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI Nº 

10.101/00. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.

Os valores pagos a título de PLR não sofrem incidência tributária 

somente se cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei nº 

10.101/00.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI Nº 10.101/00. 

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APLICABILIDADE.

Os valores pagos a título de PLR não sofrem incidência tributária 

somente se cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei nº 

10.101/00. Cumpridos tais requisitos, o pagamento da PLR é 

extensível aos segurados contribuintes individuais.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO 

INTEGRAÇÃO.

Até o advento da Lei nº 12.513/11, os valores pagos a título de auxílio 

educação não integram o salário de contribuição posto que não 

integrantes da remuneração do segurado empregado.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.

O total da remuneração paga ao contribuinte individual integra o 

salário de contribuição.

c) Não incide contribuição previdenciária sobre (i) a alimentação 

in natura, independente de adesão ao PAT pela empresa; (ii) o 

fornecimento de veículo ou pagamento parcial do seguro do 

automóvel, quando este é necessário para a prestação pessoal de 

serviço. 

PROCESSO: PAF Nº 19515.004684/2009-93

ACÓRDÃO Nº 2201-003.423

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

DATA DE JULGAMENTO: 07/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/03/2017

EMENTA: MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.

A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é 

aplicada e cobrada em virtude de determinação legal. A lei aplica-se 

a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a 

prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. 

INOCORRÊNCIA.

Tratando-se da verificação do cumprimento de obrigação acessória, 

o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-

se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FORNECIMENTO .ADESÃO AO PAT. 

DESNECESSIDADE.

O fornecimento de alimentação in natura aos empregados e 

contribuintes individuais não integra o salário de contribuição dos 

segurados, independentemente de adesão ao PAT pela empresa.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA 

EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou 

resultados da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o 

salário de contribuição.

VEÍCULOS CEDIDOS A EMPREGADOS. USO PARA O TRABALHO. 

AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO.

O fornecimento de veículo para empregados, quando necessário para 

a prestação pessoal de serviços, não tem caráter remuneratório.

SEGURO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O TRABALHO 

EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.

O pagamento parcial de seguro de automóvel, necessário para 

o empregado desempenhar suas atividades, tem sua natureza 

voltada para o trabalho, não havendo como dividir ou considerar que 

parcialmente constituiria salário de contribuição.

2. NULIDADE

a) Erro na identificação do sujeito passivo resulta em nulidade do 

lançamento por caracterizar vício material. 

PROCESSO: PAF Nº 10320.720234/2010-98

ACÓRDÃO Nº 2201-003.380

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO

DATA DE JULGAMENTO: 19/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/02/2017

EMENTA: NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.

O erro na identificação do sujeito passivo resulta em nulidade do 

lançamento por vicio material.
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TERCEIRA CÂMARA

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Incide contribuição previdenciária sobre pagamento de 

assistência médica/odontológica não disponibilizado à totalidade 

dos empregados e dirigentes. 

PROCESSO: PAF Nº 13864.000362/2009-29

ACÓRDÃO Nº 2301-004.945

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/3ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. ANDREA BROSE ADOLFO

DATA DE JULGAMENTO: 14/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/03/2017

EMENTA: (...) ASSISTÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO 

À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO.

O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma 

legal, integra a base de cálculo do salário-de-contribuição para fins 

de contribuição previdenciária, sendo expressamente exigido que 

a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade dos 

seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir 

contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse título.

2. ITR

a) Proprietário que obteve judicialmente a anulação da matrícula do 

imóvel não pode ser considerado sujeito passivo do ITR. 

PROCESSO: PAF Nº 10530.726478/2012-71

ACÓRDÃO Nº 2301-004.875

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/3ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. ANDREA BROSE ADOLFO

DATA DE JULGAMENTO: 18/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/01/2017

EMENTA: DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

PROPRIETÁRIO.

O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando 

tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR 

é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu 

possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, 

sem benefício de ordem, de qualquer deles.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS.

Por força de decisão judicial que anulou a matrícula do imóvel objeto 

do lançamento, fica configurada a ilegitimidade passiva e afastado o 

respectivo crédito tributário.

QUARTA CÂMARA

1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Incide contribuição previdenciária sobre gratificação de 

contingência, gratificação extraordinária gerencial, incentivo à 

participação acionária e bônus desempenho.

PROCESSO: PAF Nº 16682.721489/2013-98

ACÓRDÃO Nº 2401-004.761

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/4ªCAM/2ªSEJUL

RELATOR: CONS. ANDRÉA VIANA ARRAIS EGYPTO

DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/05/2017

EMENTA: PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.

O indeferimento do pleito quanto a juntada de documentos não tem 

o condão de macular a decisão exarada em primeira instância, em 

face do livre convencimento da autoridade julgadora na apreciação 

da prova formadora de sua convicção.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

O Auto de Infração foi devidamente motivado e em consonância 

com o estabelecido no art. 145 do CTN, não devendo que se falar em 

nulidade do ato.

VERDADE MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.

Não vejo equívoco no auto de infração diante dos levantamentos 

comprovados através dos cruzamentos DIRF x GPS, após o confronto 

com a documentação apresentada pelo contribuinte e a devida 

exclusão de valores. A postulante não se exonerou em afastar o 

restante levantamento apurado.

GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. INCIDÊNCIA.

Integra a remuneração, bem como o salário-de-contribuição do 

segurado empregado, a parcela devida a título de Gratificação 

Contingente, cuja previsão de pagamento repete-se de maneira 

sistemática nos acordos coletivos de trabalho. Não é eventual 

o pagamento efetuado pela empresa quando caracterizada a 

habitualidade, pela recorrência da situação ao longo do tempo sem 

interrupção. A parcela que corresponde a um percentual aplicado 

sobre a remuneração normal do trabalhador não caracteriza 

desvinculação do respectivo salário.
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GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA GERENCIAL. INCENTIVO À 

PARTICIPAÇÃO ACIONARIA. BÔNUS DE DESEMPENHO.

Nítido caráter salarial. Esta cristalina a natureza remuneratória 

destes, como forma de incentivo ao desempenho funcional, sendo 

concedidos, “pelo” e não, “para”, o trabalho.

2. IRPF

a) Incide IRPF sobre valores recebidos a título de lucros/dividendos 

e de Juros sobre Capital Próprio, pagos à pessoa física em razão do 

usufruto sobre os direitos das ações, as quais pertencem à holding.

PROCESSOS: PAF Nº 10437.720889/2014-82

ACÓRDÃOS Nº 2401-004.568

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/4ªCAM/2ªSEJUL 

RELATOR: CONS. MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI

DATA DE JULGAMENTO: 07/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/03/2017

EMENTA: NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. 

DIREITO DE DEFESA.

Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em 

nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.

USUFRUTO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS.

O usufruto representa uma divisão das faculdades inerentes ao 

direito de propriedade, uma vez que o direito real sobre o objeto 

do usufruto é conferido a outrem, que passa a retirar os frutos e 

utilidades que a coisa alheia produz, sem alterar sua substância. 

É da essência do usufruto o aproveitamento dos rendimentos do 

bem pelo usufrutuário. Com base na disciplina normativa afeta ao 

direito civil e societário, os valores a título de lucros/dividendos e 

de juros sobre capital próprio, pagos ou creditados como resultado 

de participações societárias, são rendimentos que pertencem ao 

usufrutuário.

USUFRUTO. LUCROS/DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL 

PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA.

No caso dos rendimentos pagos ou creditados a título de lucros/

dividendos e de juros sobre capital próprio, o legislador tributário 

deixou de atribuir ao instituto do usufruto efeitos tributários 

específicos, o que implica remeter o intérprete aos efeitos típicos 

decorrentes do direito privado. As normas que estabelecem exceções 

à tributação ordinária devem ser interpretadas de maneira estrita, 

não comportando ampliação de conteúdo ou emprego de analogias, 

assim como inviável também a utilização pelo intérprete de exegese 

restritiva, para o fim de distinguir onde a lei não distingue.

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. USUFRUTO. TRIBUTAÇÃO 

EXCLUSIVA NA FONTE.

Os juros pagos ou creditados a pessoa física na condição de 

usufrutuário de participações societárias, a título de remuneração 

do capital próprio, devem ser tributados exclusivamente na fonte 

à alíquota de 15% (quinze por cento), na data do pagamento ou 

crédito.

LUCROS OU DIVIDENDOS. USUFRUTO. ISENÇÃO.

Os valores pagos a título de lucros ou dividendos, calculados com 

base nos resultados da pessoa jurídica apurados a partir do mês 

de janeiro de 1996, não estão sujeitos à incidência do imposto de 

renda na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto sobre a 

renda da pessoa física beneficiária dos rendimentos na condição de 

usufrutuária de participações societárias.

SEGUNDA TURMA DA CSRF

1. IRPF

a) Incide IRPF sobre o ganho de capital decorrente de incorporação 

de ações. 

PROCESSO: PAF Nº 13896.720110/2014-18

ACÓRDÃO Nº 9202-005.533

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

DATA DE JULGAMENTO: 27/06/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/08/2017

EMENTA: INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.

A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito 

passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra 

empresa, a título de subscrição e integralização das ações que 

compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este superior 

ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial 

a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda 

que não haja ganho financeiro. (...)

2. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

a) Incide contribuição previdenciária sobre auxílio educação não 

concedido indistintamente a todos os empregados. 

PROCESSO: PAF Nº 11557.002130/2009-53

ACÓRDÃO Nº 9202-005.155

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

DATA DE JULGAMENTO: 24/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/03/2017
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EMENTA: APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE 

BENIGNA. LEI Nº 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 

449/2008, CONVETIDA NA LEI Nº 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB 

Nº 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, 

não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, 

tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais e 

limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas 

tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis 

ao mesmo tipo de conduta. O cálculo da penalidade deve ser efetuado 

em conformidade com a Portaria PGFN/RFB nº 14 de 04 de dezembro 

de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO NÃO 

CONCEDIDO INDISTINTAMENTE A TODOS OS EMPREGADOS. 

INCIDÊNCIA.

A contribuição social previdenciária incide sobre valores pagos a 

título de auxílio educação, quando não oferecida indistintamente a 

todos os empregados.

Hipótese em que somente empregados com mais de 12 meses de 

trabalho e que apresentem desempenho satisfatório, a ser verificado 

pela gerência, têm direito ao auxílio.

b) Incide contribuição previdenciária sobre alimentação fornecida 

mediante tickets, caso o empregador não esteja inscrito no Programa 

de Alimentação do Trabalhador.

PROCESSO: PAF Nº 15586.001862/2010-73

ACÓRDÃO Nº 9202-005.194

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

DATA DE JULGAMENTO: 20/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/07/2017

EMENTA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. 

ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE ADESÃO 

AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO 

DECLARATÓRIO PGFN Nº 03/2011.

A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de 

Alimentação do Trabalhador PAT para que não incidam contribuições 

sociais sobre a alimentação fornecida mediante tickets aos seus 

empregados.

O Ato Declaratório PGFN Nº 03/2011 somente é aplicável quando 

demonstrado que, embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o 

sujeito passivo forneceu alimentação in natura, o que não abrange o 

pagamento em tickets.

c) Não incide contribuição previdenciária sobre fornecimento de 

alimentação in natura, independentemente de inscrição no 

Programa de Alimentação do Trabalhador.

PROCESSO: PAF Nº 36624.002452/2007-11

ACÓRDÃO Nº 9202-005.190

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

DATA DE JULGAMENTO: 20/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/04/2017

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN 

NATURA. SEM ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. 

NÃO INCIDÊNCIA.

O fornecimento de alimentação aos empregados não sofre a 

incidência da contribuição previdenciária, por não constituir 

natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa 

de Alimentação do Trabalhador PAT.

d) Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a 

título de previdência complementar, mediante plano de previdência 

privada aberto, ainda que não oferecido a todos os empregados e 

dirigentes.

PROCESSO: PAF Nº 14041.001392/2007-37

ACÓRDÃO Nº 9202-005.241

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

DATA DE JULGAMENTO: 22/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 14/03/2017

EMENTA: LEI COMPLEMENTAR 109/2001. LEI 8.212/1991. APLICAÇÃO 

NORMA POSTERIOR PARA EFEITOS DE APURAÇÃO DO CONCEITO DE 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.

A legislação que disciplina a exclusão da base de cálculo de 

contribuições previdenciárias pode ser afastada por novel legislação 

de previdência complementar que se reporte expressamente à 

matéria tributária.

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA CÂMARA

1. CIDE-REMESSAS

a) CIDE-Remessas incide sobre serviços técnicos e de assistência 

administrativa, mesmo que não haja transferência de tecnologia. IRRF 

integra a base de cálculo da CIDE-Remessas, independentemente de 

convenção particular quanto ao ônus do tributo.
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PROCESSO: PAF Nº 10805.720005/2011-10

ACÓRDÃO Nº 3201-002.853

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE

DATA DE JULGAMENTO: 24/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/06/2017

EMENTA: CIDE REMESSAS. BASE DE CÁLCULO.

A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor bruto do direito 

da pessoa jurídica no exterior, e não o valor líquido do IRRF, 

independentemente da eventual convenção particular quanto ao 

ônus relativo ao IRRF.

CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE 

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.

A CIDE-Remessas incide sobre serviços técnicos e de assistência 

administrativa, independentemente da existência ou não de 

transferência de tecnologia.

CIDE-REMESSAS   REEMBOLSOS. AUSÊNCIA DE PROVA.

A ausência de produção de provas pela autuada impossibilita a 

verificação de sua veracidade e, consequentemente, a revisão do 

lançamento.

2. REGIME DE DRAWBACK

a) É possível comprovar a efetiva exportação das mercadorias 

admitidas na modalidade de Drawback suspensão por meio de outros 

meios que não a vinculação realizada no Registro de Exportação.

PROCESSO: PAF Nº 10831.012175/2001-20

ACÓRDÃO Nº 3201-002.768

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/2ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. TATIANA JOSEFOVICZ BELISÁRIO

DATA DE JULGAMENTO: 25/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/06/2017

EMENTA: DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA 

EXPORTAÇÃO.

É possível a comprovação da exportação dos bens admitidos em 

Drawback Suspensão por outros meios, ainda que o contribuinte 

não tenha promovido a devida vinculação em seus Registros de 

Exportação. Contudo, tal prova incumbe ao contribuinte.

VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE INDÍCIO DE PROVAS.

O Princípio da Verdade Material é imperativo em sede de contencioso 

administrativo tributário. Contudo, sua aplicação pressupõe a 

apresentação de ao menos indício de provas por parte do contribuinte.

TERCEIRA CÂMARA

1. II E IPI

a) É possível o lançamento de ofício em sede de revisão aduaneira.

PROCESSO: PAF Nº 12689.001133/2010-71

ACÓRDÃO Nº 3302-003.508

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/3ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. WALKER ARAUJO

DATA DE JULGAMENTO: 24/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/03/2017

EMENTA: REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. 

APURAÇÃO DE DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO 

DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE.

No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, 

por meio do ato de desembaraço aduaneiro é realizada a liberação da 

mercadoria, põe termo a fase de conferência aduaneira e dar início a 

fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada em lei.

Enquanto não decaído o direito de constituir o crédito tributário, 

na eventual apuração de irregularidade quanto ao pagamento de 

tributos, à aplicação de benefício fiscal e à exatidão de informações 

prestadas pelo importador na DI, a autoridade fiscal deve proceder 

o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o 

caso, aplicar as penalidades cabíveis.

RETROATIVIDADE BENIGNA

A alteração promovida pela Lei 13.043/2014, que modificou o 

critério de apuração dos impostos previstos no artigo 67, da Lei nº 

10.833/2003 não deve ser aplicado retroativamente. Inaplicabilidade 

do artigo 106, do Código Tributário Nacional.

BASE DE CÁLCULO

Não comprovado alegado erro na apuração da base de cálculo pela 

autoridade fiscal, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.

REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. APURAÇÃO 

DE DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO 

DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, 

por meio do ato de desembaraço aduaneiro é realizada a liberação da 

mercadoria, põe termo a fase de conferência aduaneira e dar início a 

fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada em lei.
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Enquanto não decaído o direito de constituir o crédito tributário, 

na eventual apuração de irregularidade quanto ao pagamento de 

tributos, à aplicação de benefício fiscal e à exatidão de informações 

prestadas pelo importador na DI, a autoridade fiscal deve proceder 

o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o 

caso, aplicar as penalidades cabíveis.

RETROATIVIDADE BENIGNA

A alteração promovida pela Lei 13.043/2014, que modificou o 

critério de apuração dos impostos previstos no artigo 67, da Lei 

nº 10.833/2003 deve ser aplicado retroativamente em razão do 

instituto da retroatividade benigna.

BASE DE CÁLCULO

Não comprovado alegado erro na apuração da base de cálculo pela 

autoridade fiscal, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.

2. PIS

a) Aproveitamento de crédito extemporâneo de PIS não está 

condicionado à retificação do DACON. Falha na prorrogação do MPF 

não causa a nulidade do lançamento fiscal.

PROCESSO: PAF Nº 13884.902377/2012-91

ACÓRDÃO Nº 3301-003.162

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/3ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. MARCELO COSTA MARQUES D’OLIVEIRA

DATA DE JULGAMENTO: 25/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/03/2017

EMENTA: FALHA NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO MPF. INOCORRÊNCIA 

DE NULIDADE.

Não dá causa à nulidade do lançamento falha cometida na 

prorrogação do prazo do MPF.

TOMADA DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DO DACON.

Não há base legal para condicionar o aproveitamento de crédito 

extemporâneo de PIS à retificação do DACON. (...)

QUARTA CÂMARA

1. PIS E COFINS

a) Bonificações de caráter contraprestacional ou de cunho comercial 

recebidas de fornecedores sofrem a incidência de PIS e COFINS. Não 

incidem juros de mora sobre multa de ofício.

PROCESSO: PAF Nº 16561.720008/2012-12

ACÓRDÃO Nº 3401-003.419

ÓRGÃO JULGADOR: 1ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. ROBSON JOSÉ BAYERL

DATA DE JULGAMENTO: 22/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/03/2017

Ementa: COFINS. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. 

As bonificações de caráter contraprestacional (reposição de 

mercadorias, publicidade, posicionamento de produtos em lojas, 

reembolso por distribuição, etc.) ou de cunho comercial (garantia de 

margens de lucros, abertura de novas lojas, reformas, etc.) recebidas 

dos fornecedores, ainda que descritas em contrato como descontos, 

sujeitam-se à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

PIS/PASEP. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.

As bonificações de caráter contraprestacional (reposição de 

mercadorias, publicidade, posicionamento de produtos em lojas, 

reembolso por distribuição, etc.) ou de cunho comercial (garantia de 

margens de lucros, abertura de novas lojas, reformas, etc.) recebidas 

dos fornecedores, ainda que descritas em contrato como descontos, 

sujeitam-se à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. (...)

JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.

A multa de ofício, dada a sua natureza de penalidade, pela leitura das 

disposições do art. 161 do Código Tributário Nacional, não compõe 

o crédito tributário, para a finalidade de incidir os juros de mora 

sobre esse consectário, o que se confirma pelo teor do art. 61 da 

Lei nº 9.430/96 e arts. 29 e 30 da Lei nº 10.522/02, que limitam sua 

aplicação aos débitos decorrentes de tributos e contribuições.

b) Empresa distribuidora poderá descontar créditos de PIS e COFINS 

relativos a despesas com combustíveis e manutenção de veículos de 

frota, por configurarem insumos.

PROCESSO: PAF Nº 19515.720157/2015-78

ACÓRDÃO Nº 3402-003.992

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. MAYSA DE SÁ PITTONDO DELIGNE

DATA DE JULGAMENTO: 29/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/04/2017

EMENTA: COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição 

para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o 

extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR 

(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, 

o insumo deve ser necessário ao processo produtivo (custo de 

produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final.
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CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA 

FROTA. INSUMO DA ATIVIDADE ATACADISTA.

Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os 

gastos com combustíveis e manutenção da frota essencial para a 

realização da atividade principal da pessoa jurídica (atacadista) 

propiciam a dedução de crédito como insumo.

SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. INEXISTENTE.

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 

de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos (art. 135, III, CTN).

PIS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição 

para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o 

extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR 

(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, 

o insumo deve ser necessário ao processo produtivo (custo de 

produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final.

CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA. 

INSUMO DA ATIVIDADE ATACADISTA.

Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os 

gastos com combustíveis e manutenção da frota essencial para a 

realização da atividade principal da pessoa jurídica (atacadista) 

propiciam a dedução de crédito como insumo.

SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA.

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 

de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos (art. 135, III, CTN).

c) Diferença a maior entre ativo cedido e passivo baixado, no âmbito 

da dação em pagamento, não está sujeita a incidência de PIS e 

COFINS. 

PROCESSO: PAF Nº 16327.720855/2014-11

ACÓRDÃO Nº 3402-004.002

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA

DATA DE JULGAMENTO: 30/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/04/2017

EMENTA: DAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA.

O efeito que a dação em pagamento produz é a extinção do 

crédito, qualquer que seja o valor da coisa dada em substituição. 

Juridicamente, não importa que valha mais ou menos de que a 

quantia devida ou a coisa que deveria ser entregue, pois a sua 

eficácia liberatória é plena.

RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO 

DE PASSIVO.

O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de 

resultados, não se confunde com o conceito jurídico, para fins de 

apuração das contribuições sociais. 

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita 

bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no 

patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas 

ou condições. 

A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração 

de variação do patrimônio líquido, não se caracteriza como receita 

tributável pelo PIS e Cofins, por não se tratar de ingresso financeiro.

2. COFINS

a) Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente 

contestada na Impugnação ou Manifestação de Inconformidade. 

Despesas com frete e armazenamento geram créditos de COFINS, 

independentemente do regime de crédito do produto transportado. 

Despesas com pallets geram crédito de COFINS.

PROCESSO: PAF Nº 13888.907915/2011-12

ACÓRDÃO Nº 3402-004.008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA

DATA DE JULGAMENTO: 25/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/06/2017

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.

O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação 

ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, 

considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente 

contestada. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria 

atinente à glosa não contestada por ocasião da manifestação de 

inconformidade.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.

Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais 

não cumulativas são todos aqueles bens e serviços pertinentes 

e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, 
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considerando como parâmetro o custo de produção naquilo que não 

seja conflitante com o disposto nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.

FRETE E ARMAZENAMENTO. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO 

ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO INDEPENDENTEMENTE DO 

REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO/ARMAZENADO.

A apuração do crédito de frete e de armazenamento não possui uma 

relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do 

produto transportado/armazenado. Não há qualquer previsão legal 

neste diapasão. Uma vez provado que o dispêndio configura custo 

de aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como tal, isto é, 

custo e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.

INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS. TRANSPORTE. 

POSSIBILIDADE.

Os itens relativos a embalagem para transporte, desde que não se 

trate de um bem ativável, deve ser considerado para o cálculo do 

crédito no sistema não cumulativo de PIS e Cofins, eis que a proteção 

ou acondicionamento do produto final para transporte também é um 

gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, de forma que o 

produto final destinado à venda se mantenha com características 

desejadas quando chegar ao comprador.

3. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO

a) Valores pagos a título de licença de uso de software e de royalties 

pagos em razão de transferência de tecnologia não estão sujeito 

à incidência de PIS/COFINS Importação, ainda que haja previsão 

contratual hipotética de serviço de assistência técnica e suporte 

técnico.

PROCESSO: PAF Nº 16643.000318/2010-45

ACÓRDÃO Nº 3402-003.821

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. DIEGO DINIZ RIBEIRO

DATA DE JULGAMENTO: 26/01/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/02/2017

EMENTA: CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REMUNERAÇÃO DE ‘ROYALTIES’. INEXISTÊNCIA 

DE INCIDÊNCIA DE COFINS.

O valor pago a título de ‘royalties’ em razão de contrato de 

transferência de tecnologia não está sujeito a incidência de COFINS, 

uma vez que não configura um serviço (obrigação de fazer) e sim 

uma obrigação de dar. A previsão contratual hipotética de serviço 

de assistência técnica não altera esse quadro quando o acervo 

probatório produzido nos autos é no sentido de que não houve 

pagamento por prestação de serviço, mas sim por cessão de 

tecnologia (‘royalties’). Subsidiariamente, caso houvesse prova de 

eventual prestação de serviço, competiria à fiscalização segregar 

o montante referente a tal serviço e o importe pago a título de 

‘royalties’, não sendo possível presumir que todo o valor autuado 

foi remetido ao exterior em razão de pretenso serviço prestado, 

sob pena da fiscalização ser indevidamente desonerada do ônus de 

provar o fato constitutivo do seu direito (pretensão de caráter fiscal).

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE ‘SOFTWARE’. 

SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO. 

REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE COFINS.

O valor pago a título de licença de uso de ‘software’ não está 

sujeito a incidência de COFINS, uma vez que não configura um 

serviço (obrigação de fazer) e sim uma obrigação de dar. A previsão 

contratual hipotética de serviço de suporte técnico não altera esse 

quadro quando o acervo probatório produzido nos autos é no sentido 

de que não houve pagamento por prestação de serviço, mas sim por 

licença de uso. Subsidiariamente, caso houvesse prova de eventual 

prestação de suporte técnico, competiria à fiscalização segregar o 

montante referente a tal serviço e o importe pago a título de licença 

de uso, não sendo possível presumir que todo o valor autuado foi 

remetido ao exterior em razão de pretenso serviço prestado, sob 

pena da fiscalização ser indevidamente desonerada do ônus de 

provar o fato constitutivo do seu direito (pretensão de caráter fiscal).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO 

EXTERIOR POR ESTRANGEIRO E COM RESULTADO AUFERIDO 

FORA DAS FRONTEIRAS TERRITORIAIS DO PAÍS. INEXISTÊNCIA 

DE INCIDÊNCIA DE COFINS.

Não há incidência do disposto no art. 1º, §1º, inciso II da Lei 10.865/04 

quando o serviço contratado por empresa nacional é prestado fora 

do país por um estrangeiro e com resultado auferido para além 

das fronteiras do território nacional, exatamente como ocorre ‘in 

casu’, no qual empresa nacional contratou empresa estrangeira 

para prestar serviço nos EUA (certificação de veículos exportados) 

para que os automóveis para lá exportados pudessem efetivamente 

circular em solo estadunidense.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REMUNERAÇÃO DE ‘ROYALTIES’. 

INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE PIS.

O valor pago a título de ‘royalties’ em razão de contrato de 

transferência de tecnologia não está sujeito a incidência de PIS, 

uma vez que não configura um serviço (obrigação de fazer) e sim 

uma obrigação de dar. A previsão contratual hipotética de serviço 

de assistência técnica não altera esse quadro quando o acervo 

probatório produzido nos autos é no sentido de que não houve 

pagamento por prestação de serviço, mas sim por cessão de 

tecnologia (‘royalties’). Subsidiariamente, caso houvesse prova de 

eventual prestação de serviço, competiria à fiscalização segregar 

o montante referente a tal serviço e o importe pago a título de 

‘royalties’, não sendo possível presumir que todo o valor autuado 
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foi remetido ao exterior em razão de pretenso serviço prestado, 

sob pena da fiscalização ser indevidamente desonerada do ônus de 

provar o fato constitutivo do seu direito (pretensão de caráter fiscal).

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE ‘SOFTWARE’. 

SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO. 

REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE PIS.

O valor pago a título de licença de uso de ‘software’ não está sujeito a 

incidência de PIS, uma vez que não configura um serviço (obrigação 

de fazer) e sim uma obrigação de dar. A previsão contratual hipotética 

de serviço de suporte técnico não altera esse quadro quando o 

acervo probatório produzido nos autos é no sentido de que não 

houve pagamento por prestação de serviço, mas sim por licença de 

uso. Subsidiariamente, caso houvesse prova de eventual prestação 

de suporte técnico, competiria à fiscalização segregar o montante 

referente a tal serviço e o importe pago a título de licença de uso, 

não sendo possível presumir que todo o valor autuado foi remetido 

ao exterior em razão de pretenso serviço prestado, sob pena da 

fiscalização ser indevidamente desonerada do ônus de provar o fato 

constitutivo do seu direito (pretensão de caráter fiscal).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO EXTERIOR POR 

ESTRANGEIRO E COM RESULTADO AUFERIDO FORA DAS FRONTEIRAS 

TERRITORIAIS DO PAÍS. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE PIS.

Não há incidência do disposto no art. 1o, §1o, inciso II da Lei 

10.865/04 quando o serviço contratado por empresa nacional é 

prestado fora do país por um estrangeiro e com resultado auferido 

para além das fronteiras do território nacional, exatamente como 

ocorre ‘in casu’, no qual empresa nacional contratou empresa 

estrangeira para prestar serviço nos EUA (certificação de veículos 

exportados) para que os automóveis para lá exportados pudessem 

efetivamente circular em solo estadunidense.

4. REGIME DE DRAWBACK

a) Regime de Drawback suspensão não exige comprovação da 

vinculação física entre o insumo importado e o produto final.

PROCESSO: PAF Nº 10314.009532/2004-64

ACÓRDÃO Nº 3402-003.872

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

DATA DE JULGAMENTO: 22/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/03/2017

EMENTA: DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.

O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante 

os termos da Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da 

vinculação física entre insumos importados e os produtos finais 

exportados utilizados para comprovação dos termos avençados no 

ato concessório, desde que atendidos certos quesitos a que norma 

se refere. Tampouco exige contabilidade segregada para insumos 

importados sob essa modalidade.

5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Decretação judicial superveniente de ilicitude das provas não anula 

a ação fiscal administrativa, mas deve ser levada em consideração 

para apuração da existência ou não de provas que suportem a 

autuação fiscal.

PROCESSO: PAF Nº 19647.021535/2008-11

ACÓRDÃO Nº 3402-003.852

ÓRGÃO JULGADOR: 2ªTO/4ªCAM/3ªSEJUL

RELATOR: CONS. MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA

DATA DE JULGAMENTO: 20/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/03/2017

EMENTA: DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL. 

TRIBUTOS. CTN.

Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o 

regramento especial disposto no art. 139 do Decreto-lei nº 37/66, 

que dispõe que o prazo de decadência para impor penalidades é 

de 5 anos a contar da data da infração. Com relação ao prazo de 

decadência para a exigência de tributos e multa de ofício aplicam-se 

as normas do Código Tributário Nacional, inclusive para os tributos 

incidentes sobre o comércio exterior.

ILICITUDE DAS PROVAS. SUPERVENIENTE. AÇÃO FISCAL. AUTO 

DE INFRAÇÃO. SEGREGAÇÃO DAS PROVAS.

A decretação judicial da ilicitude da prova da ocorrida posteriormente 

não anula a ação fiscal no âmbito administrativo, eis que tal 

declaração superveniente não afasta o fato de que, à época, existiam 

indícios da prática das infrações pelos fiscalizados e da falta de 

recolhimento de tributos. Depois de lavrado o auto de infração para 

a exigência dos tributos e multas, a decretação da ilicitude das 

provas não mais se insere no âmbito da nulidade da ação fiscal que o 

precedeu, mas sim no da existência ou não de provas independentes, 

apuradas no procedimento fiscal autônomo, que possam suportar a 

autuação.

ARBITRAMENTO. FRAUDE. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA.

Cabe à autoridade fiscal comprovar a fraude imputada para subsidiar 

o arbitramento e a consequente exigência tributária.
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TERCEIRA TURMA DA CSRF

1. IPI

a) Exportação de produtos classificados como Não Tributados na 

tabela TIPI não gera direito ao crédito presumido de IPI. 

PROCESSO: PAF Nº 10768.100256/2002-78

ACÓRDÃO Nº 9303-004.891

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. TATIANA MIDORI MIGIYAMA

DATA DE JULGAMENTO: 23/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/05/2017

EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT 

NA TIPI. IMPOSSIBILIDADE.

Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei nº 

9.363/96, as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação 

“NT” na Tabela do IPI   TIPI. 

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. 

IMPOSSIBILIDADE.

Não há previsão legal para aplicação dos juros Selic nos valores 

decorrentes de ressarcimento de crédito presumido do IPI. Não 

havendo crédito a ser ressarcido, reconhecido no curso do processo 

administrativo, não existe objeto para aplicação dos juros Selic.

b) Gastos com industrialização por encomenda não integram a base 

de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei nº. 9.363/96. 

PROCESSO: PAF Nº 16707.000135/2003-17

ACÓRDÃO Nº 9303-004.966

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ANDRADA MÁRCIO CANUTO NATAL

DATA DE JULGAMENTO: 11/04/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 19/05/2017

EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.363/96.  BENEFÍCIO 

FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR 

ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.

Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias 

que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos 

gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para 

apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei nº 9.363/96.

2.PIS E COFINS

a) Apuração de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de insumos 

independe do efetivo recolhimento das contribuições devidas pelo 

fornecedor. As despesas com fretes para transporte de produtos 

em elaboração e/ou produtos acabados entre estabelecimentos do 

contribuinte geram créditos de PIS e COFINS.

PROCESSO: PAF Nº 10680.722403/2010-35

ACÓRDÃO Nº 9303-004.673

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ÉRIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

DATA DE JULGAMENTO: 16/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/05/2017

EMENTA: DECADÊNCIA.

O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 

tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 

casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou 

quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre.

CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. 

POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO 

DA CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE 

QUE COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A 

CORRESPONDENTE ENTREGA DAS MERCADORIAS.

Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à 

apuração de crédito básico pela aquisição de insumos previsto no 

artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/02. Direito o qual deverá ser 

reconhecido uma vez evidenciado nos autos, independentemente 

do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, 

a anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as 

correspondentes operações estão sujeitas à incidência do PIS e da 

COFINS, associado à comprovação do pagamento das transações 

e da entrega das mercadorias, o que afasta as consequências 

decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores, nos termos 

do artigo 82 da Lei n° 9.430/96.

CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.

As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração 

e, ou produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, 

pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento 

de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram 

créditos básicos de PIS, passiveis de dedução da contribuição devida 

e/ ou de ressarcimento/compensação.

CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. 

POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO 

DA CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE 

QUE COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A 

CORRESPONDENTE ENTREGA DAS MERCADORIAS.

Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à 

apuração de crédito básico pela aquisição de insumos previsto no 
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artigo 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/02. Direito o qual deverá ser 

reconhecido uma vez evidenciado nos autos, independentemente 

do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores, 

a anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as 

correspondentes operações estão sujeitas à incidência do PIS e da 

COFINS. associado à comprovação do pagamento das transações 

e da entrega das mercadorias, o que afasta as conseqüências 

decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores. nos termos 

do artigo 82 da Lei n° 9.430/96.

CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.

As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração 

e, ou produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, 

pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento 

de transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram 

créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro 

de 2004, passiveis de dedução da contribuição devida e/ ou de 

ressarcimento/compensação.

3.PIS

a) Despesas com frete na transferência de produtos acabados entre 

estabelecimentos da mesma empresa geram direito a crédito de PIS. 

PROCESSO: PAF Nº 11686.000082/2008-11

ACÓRDÃO Nº 9303-005.116

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. TATIANA MIDORI MIGIYAMA

DATA DE JULGAMENTO: 17/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/06/2017

EMENTA: CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS 

ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.

Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos 

a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da 

mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do 

sujeito passivo.

Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de 

se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3º, inciso 

IX, da Lei 10.833/03 e art. 3º, inciso IX, da Lei 10.637/02   eis que 

a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição 

de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação 

da venda   quais sejam, os fretes na “operação” de venda. O que, por 

conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com 

a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de 

venda”, e não “frete de venda”   quando impôs dispositivo tratando da 

constituição de crédito das r. contribuições.

4. COFINS

a) Despesas com peças destinadas à manutenção de máquinas e 

equipamentos não geram créditos de COFINS

PROCESSO: PAF Nº 11020.001958/2006-08

ACÓRDÃO Nº 9303-004.687

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ÉRIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

DATA DE JULGAMENTO: 16/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 26/05/2017

EMENTA: REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. MATERIAIS PARA 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS. NÃO ENQUADRAMENTO.

O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos 

a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

denota uma abrangência maior do que Matéria Prima, Produto 

Intermediário e Material de Embalagem relacionados ao IPI. Por 

outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, 

a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas 

necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-

se como o elemento diretamente responsável pela produção dos 

bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento 

não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as 

demais exigências legais.

No conceito de insumo, não se enquadram as peças para a 

manutenção de máquinas e equipamentos.

5. CIDE-REMESSAS

a) IRRF integra a base de cálculo da CIDE-Remessas. 

PROCESSO: PAF Nº 19515.720053/2013-00

ACÓRDÃO Nº 9303-005.195

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. DEMES BRITO

DATA DE JULGAMENTO: 18/05/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/06/2017

Ementa: CIDE. BASE DE CÁLCULO.

A contribuição incide sobre as importâncias pagas, creditadas, 

entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou 

domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das 

obrigações contraídas, sendo considerada líquida a quantia enviada 

ao exterior.

Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições 

da legislação do imposto de renda, a qual conceitua o IRRF como 

integrante da importância paga, creditada, empregada, remetida ou 

entregue, razão pela qual, na apuração da CIDE deve-se considerar 
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o IRRF como integrante da importância paga, creditada, empregada, 

remetida ou entregue.

6. SUJEIÇÃO PASSIVA

a) Ilegitimidade passiva do contribuinte de direito quando o tributo 

deixou de ser recolhido em razão de decisão liminar obtida por 

contribuinte de fato, quem deverá assumir prejuízo decorrente do 

insucesso na demanda judicial. 

PROCESSO: PAF Nº 10855.722479/2013-64

ACÓRDÃO Nº 9303-004.625

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS

DATA DE JULGAMENTO: 14/02/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/04/2017

EMENTA: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTUADA. MEDIDA JUDICIAL. ART. 

506 DO NCPC   LEI 13.105/2015.

É de se deslocar a “sujeição passiva” para a “contribuinte de fato” 

que ingressou com medida judicial, fundamentando suportar o ônus 

econômico do tributo, quando obtém ordem judicial obstaculizando 

a “contribuinte de direito” de reter e recolher o tributo devido, eis que 

tal decisão constitui de per si norma individual, particular e concreta.

O que, em respeito ao art. 506 do NCPC e à inteligência do item 19 

do Parecer Normativo COSIT 1, 2002, cabe o direcionamento da 

“sujeição passiva” para a “contribuinte de fato”   que deverá assumir 

eventual prejuízo decorrente do insucesso na demanda judicial. 

Impõe-se, no caso vertente, considerar a ilegitimidade passiva da 

autuada.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

a) Opera-se a homologação tácita em relação à declaração de 

compensação não analisada no prazo de 5 anos, inclusive quando 

apresentadas antes da vigência da MP nº. 135/2003. 

PROCESSO: PAF Nº 10880.000528/2002-44

ACÓRDÃO Nº 9303-004.704

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL

DATA DE JULGAMENTO: 21/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/04/2017

EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.

A autoridade administrativa tem cinco anos para homologar a 

compensação declarada pelo sujeito passivo, sob pena de que a 

homologação ocorra em face do fato extintivo previsto no art. 74, § 

5º da Lei nº 9.430/96. Esta regra aplica-se inclusive para as DCOMP 

apresentadas antes da vigência da MP nº 135, de 30/10/2003.

8. NULIDADE

a) Identificação do estabelecimento matriz em lugar da filial resulta 

em nulidade do lançamento por caracterizar vício material. 

PROCESSO: PAF Nº 19515.000971/2005-09

ACÓRDÃO Nº 9303-004.690

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA/CSRF

RELATOR: CONS. RODRIGO DA COSTA PÔSSAS

DATA DE JULGAMENTO: 21/03/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/05/2017

EMENTA: IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.

O erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de 

incidência, decorrente da identificação do estabelecimento matriz 

em lugar do estabelecimento filial como sujeito passivo da obrigação 

tributária, que deu causa à anulação do lançamento objeto da lide, 

constitui vício material.
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