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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



Rankings de M&a da BlooMBeRg, ThoMson ReuTeRs e MeRgeRMaRkeT

“RECoNhECIDo ENTRE oS ESCRITóRIoS BRASIlEIRoS 
quE MAIS ASSESSoRARAM oPERAçõES DE M&A 
EM 2015, 2016 E 2017.“

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 segundo 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
2º semestre 2017
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leandra Guimarães
Clarissa viana
Paula Novaes
Flávio Yonekawa
Maíra Konrad de Brito

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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4. CSLL 

a) Não incide CSll sobre os resultados positivos da 
avaliação dos investimentos no exterior.

5. PIS E COFINS

a) Incide Contribuição ao PIS e CoFINS sobre receitas 
financeiras pelas alíquotas previstas no Decreto nº. 
8.426/2015. 

6. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

a) Incide contribuição previdenciária sobre adicional de 
horas extras, insalubridade, periculosidade, trabalho 
noturno, gorjetas, comissões, prêmios, ajudas de custo, 
abonos e diárias de viagem que ultrapassem 50% da 
remuneração mensal.

7. CPRB 

a) o ICMS não integra a base de cálculo da CPRB.

8. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR 

a) Incorporador é responsável pelas multas constituídas 
após a incorporação, desde que o fato gerador tenha 
ocorrido antes. 

9. PARCELAMENTO 

a) Não é possível incluir apenas parte do débito tributário 
em parcelamento. 

SEGUNDA TURMA 

1. IPTU 

a) o alienante do imóvel permanece responsável pelo 
IPTu lançado antes da alienação.

2. ICMS 

a) é devida a restituição da diferença do ICMS pago a 
mais no regime de substituição tributária para a frente 
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à 
presumida. 

3. IRPJ E CSLL 

a) Incide IRPj e CSll sobre os valores recebidos a título 
de juros moratórios e correção monetária dos créditos 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PRIMEIRA TURMA - julgados pendentes de publicação

1. SANÇÃO POLÍTICA

a) é inconstitucional a negativa de renovação de 
inscrição estadual com fundamento no inadimplemento 
de tributos.

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL 

1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

a) TEMA 810 – é inconstitucional a utilização da 
Taxa Referencial para incidência de juros de mora e 
atualização monetária sobre as condenações impostas 
à Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-
tributária. Nas relações jurídicas não-tributárias, o 
índice é inconstitucional apenas quando utilizado para 
atualização monetária, sendo permitida a utilização 
como juros de mora.

QUESTÕES COM REPERCUSSÃO GERAL  

- pendentes de julgamento

1. IRPJ e CSLL

a)  Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa 
jurídica (IRPj) e da Contribuição Social sobre o lucro 
líquido (CSll) sobre a Taxa Selic (juros de mora e 
correção monetária) recebida pelo contribuinte na 
repetição do indébito.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA 

1. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS

a) Não incide IRPj, CSll, PIS e CoFINS sobre crédito 
presumido de ICMS.

2. IRPJ e CSLL

 
a) Não incide IRPj e CSll sobre o crédito presumido de 
ICMS. 

3. IRPJ 

a) Incide correção monetária sobre o montante de 
dividendos pagos antes do encerramento do exercício. 
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tributários restituídos, ressarcidos ou compensados. 

4. IRPF 

a) herdeiros têm legitimidade para pleitear o 
recebimento de restituição de IRPF devido ao 
contribuinte falecido. 

5. II

a) Não incide Imposto de Importação sobre as despesas 
de capatazia.

6. ITR

a) Averbação da área de reserva lega é imprescindível 
para a obtenção de isenção de ITR.

7. PIS e COFINS 

a) valor do ICMS-ST retido pelo substituto tributário 
não gera créditos de PIS e CoFINS para a empresa 
substituída. 

8. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

a) Incide contribuição previdenciária sobre valores 
decorrentes do Plano de PlR elaborado sem a 
intervenção do sindicato.

9. CPRB 

a) Créditos de CPRB podem ser compensados com 
débitos de tributos da mesma espécie e destinação 
constitucional.

10. PARCELAMENTO 

a) Descumprimento de prazo estabelecido por ato 
infralegal não autoriza a exclusão do contribuinte do 
parcelamento. 

11. EXECUÇÃO FISCAL 

a) Alienação de bens pelo sócio-gerente antes do 
redirecionamento da execução fiscal não caracteriza 
fraude à execução fiscal. 

b) A aprovação do Plano de Recuperação judicial sem 

a apresentação de certidão de regularidade fiscal não 
tem o condão de suspender a execução fiscal.

12. ARROLAMENTO DE BENS 

a) Inclusão dos créditos tributários em parcelamento 
não impede posterior arrolamento de bens e direitos.
 
PRIMEIRA SEÇÃO – julgados pendentes de publicação 

1. IRPJ e CSLL 

a) Não incide IRPj e CSll sobre os créditos presumidos 
de ICMS. 13

SÚMULAS IMPORTANTES

SÚMULA 590 

SÚMULA 598

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 

PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO 

Segunda Câmara 

1. IRPJ e CSLL 

a) é dedutível o ágio decorrente de incorporação de 
empresa-veículo e de incorporação inversa, desde que 
presente o propósito negocial. 

2. IRPJ 

a) Não configura simulação por parte dos acionistas 
a redução do capital social visando subsequente 
alienação a terceiros, tributando o ganho de capital na 
pessoa jurídica do exterior.

b) Prejuízos fiscais utilizados para compensar débitos 
tributários não configuram receita. 

Terceira Câmara 

1. IRPJ e CSLL 

a) Não caracteriza planejamento tributário abusivo 
a operação de redução de capital social, mediante 
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transferência de participações societárias, com 
posterior alienação dessas participações pelos próprios 
sócios. 

b) Sócio ostensivo assume a posição de credor ou devedor 
em relação às obrigações vinculadas às sociedades 
em conta de participação, podendo compensar o 
saldo negativo de IRPj e da CSll registrada pela 
contabilidade da SCP, se assim ficar acordado com o 
sócio participante. 

Quarta Câmara

1. PLR 

a) Pagamento de PlR tem caráter retrospectivo, não 
podendo o reconhecimento da despesa ser postergado 
para exercícios futuros. 

Primeira Turma da CSRF

1. IRPJ e CSLL 

a) é indedutível o ágio decorrente de operação com 
empresa-veículo. 

b) é indedutível o ágio baseado em rentabilidade futura 
quando não houver comprovação do valor econômico-
financeiro. Deve ser mantida glosa de prejuízos fiscais 
e base negativas de CSll nos casos de incorporação às 
avessas.

c) é vedada a dedução da despesa com juros sobre 
Capital Próprio incorrida em exercício anterior. 

2. IRPJ 

a) Programa BAhIAPlAST caracteriza-se como 
subvenção para investimento, podendo ser excluída na 
determinação do lucro real. 

b) Representação sindical na negociação do plano 
de PlR, para fins de dedutibilidade no IRPj, pode ser 
suprida por posterior arquivamento do acordo pelo 
sindicato. 

3. CSLL 

a) Suspensão da exigibilidade pelo depósito integral do 

tributo em juízo impede a lavratura do auto de infração. 

4. JUROS DE MORA 

a) é devido juros de mora sobre a multa de ofício.

5. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

a) Erros materiais na declaração de compensação 
podem ser corrigidos após o despacho decisório 
de indeferimento, desde que alegados na primeira 
oportunidade de defesa pelo contribuinte. 

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO 

Segunda Câmara 

1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

a) Plano de previdência complementar em regime aberto 
não precisa abranger a totalidade dos empregados e 
dirigentes, para fins de não incidência da contribuição 
previdenciária. 

Quarta Câmara 

1. IRPF 

a) Na ausência de declaração, o vTN deve ser arbitrado 
em conformidade com o sistema de preço de terras, 
para apuração do ganho de capital na venda de imóvel 
rural, sendo ilegal a utilização dos preços de aquisição 
e de alienação.

Segunda Turma da CSRF 

1. IRPF 

a) Incorporação de ações caracteriza forma de alienação, 
sujeita à apuração de ganho de capital. 

2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

a) Mera existência de identidade parcial dos integrantes 
do quadro societário das empresas não caracteriza, por 
si só, a existência do grupo econômico de fato, para fins 
de responsabilização tributária. 

b) Plano de PlR assinado após o início do período de 
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apuração não goza de isenção. 

c) Integra o salário de contribuição os valores de alugueis 
do veículo do empregado, quando não é comprovado 
que se trata de mero ressarcimento. 

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO 

Terceira Câmara 

1. PIS 

a) Atividade agroindustrial pode apurar créditos sobre 
insumos nas fases de produção agropecuária e de 
fabricação do bem final. São insumos dessa atividade 
os bens e serviços aplicados direta e indiretamente na 
produção ou fabricação, tais como bens empregados 
nas áreas de cultiva da cana de açúcar, óleo diesel 
utilizado nos veículos utilizados no transporte da cana 
e os bens aplicados no tratamento de agua. 

Quarta Câmara 

1. PIS e COFINS 

a) Não incide PIS e CoFINS sobre descontos e 
bonificações recebidos incondicionalmente, nem 
sobre valores comprovadamente recebidos a título 
de reembolso de despesa com propaganda. ICMS-
ST não gera crédito de PIS e CoFINS para a empresa 
substituída. 

Terceira Turma da CSRF 

1. IOF 

a) operação de conta corrente caracteriza-se como 
mútuo, sujeitando-se à incidência de IoF. 

2. IPI 

a) Processo Administrativo sujeita-se ao Princípio da 
Eficácia vinculante dos Precedentes, devendo observar 
jurisprudência pacifica dos tribunais, quando houver 
similitude fática. Serviços gráficos personalizados 
passíveis de tributação pelo ISS não podem ser 
tributados pelo IPI. 

3. PIS E COFINS 

a) Embalagens de transporte não podem ser 
consideradas insumos para fins de creditamento da 
Contribuição ao PIS e da CoFINS. 

b) Despesas com frete entre estabelecimentos da 
mesma pessoa jurídica não podem ser consideradas 
insumos para fins de creditamento de PIS/CoFINS. 
Materiais de segurança ou proteção individual e 
materiais de uso geral são insumos. 
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PRIMEIRA TURMA – jUlgAdos PEndEnTEs dE 

PUblIcAção

1. sAnção PolÍTIcA

a) é inconstitucional a negativa de renovação de inscrição 

estadual com fundamento no inadimplemento de tributos.

PRoCesso: agRg no aRe nº 1060488

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. RoBeRTo BaRRoso

daTa de JulgaMenTo: 28/11/2017

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

Agravo Regimental do Estado de São Paulo e, consequentemente, 

negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário. A maioria dos 

ministros entendeu   que a negativa de renovação da inscrição 

estadual do contribuinte fundada no inadimplemento de tributo 

caracteriza-se sanção política, o que é vedado pela jurisprudência 

do STF.

REcURsos coM REPERcUssão gERAl

1. ATUAlIZAção MonETÁRIA E jURos dE MoRA

a) TEMA 810 – é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial 

para incidência de juros de mora e atualização monetária sobre 

as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação 

jurídico-tributária. Nas relações jurídicas não-tributárias, o índice 

é inconstitucional apenas quando utilizado para atualização 

monetária, sendo permitida a utilização como juros de mora

PRoCesso: Re nº 870947

ÓRgão JulgadoR: PlenáRio

RelaToR: Min. luiz Fux

daTa de JulgaMenTo: 20/09/2017

daTa de PuBliCação: 20/11/2017

eMenTa: diReiTo ConsTiTuCional. RegiMe de aTualização 

MoneTáRia e JuRos MoRaTÓRios inCidenTe soBRe 

CondenaçÕes JudiCiais da Fazenda PÚBliCa. aRT. 1º-F da 

lei nº 9.494/97 CoM a Redação dada Pela lei nº 11.960/09. 

iMPossiBilidade JuRÍdiCa da uTilização do ÍndiCe de 

ReMuneRação da CadeRneTa de PouPança CoMo CRiTÉRio 

de CoRReção MoneTáRia. Violação ao diReiTo FundaMenTal 

de PRoPRiedade (CRFB, aRT. 5º, xxii). inadeQuação ManiFesTa 

enTRe Meios e Fins. inConsTiTuCionalidade da uTilização 

do RendiMenTo da CadeRneTa de PouPança CoMo ÍndiCe 

deFinidoR dos JuRos MoRaTÓRios de CondenaçÕes 

iMPosTas À Fazenda PÚBliCa, Quando oRiundas de 

RelaçÕes JuRÍdiCo-TRiBuTáRias. disCRiMinação aRBiTRáRia 

e Violação À isonoMia enTRe deVedoR PÚBliCo e deVedoR 

PRiVado (CRFB, aRT. 5º, CaPuT). ReCuRso exTRaoRdináRio 

PaRCialMenTe PRoVido.

Resultado: Por maioria de votos, o Tribunal deu provimento 

parcial ao recurso do INSS para reconhecer a constitucionalidade 

da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança 

como parâmetro para os juros moratórios incidentes sobre as 

condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação 

jurídica não-tributária, permanecendo hígido neste ponto o art. 1º-F 

da lei nº. 9.494/97, com a redação da lei nº. 11.960/09. Entretanto, 

restou reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do 

referido índice para atualização monetária de condenação 

contra a Fazenda Pública. os Ministros que votaram pelo parcial 

provimento do recurso assentaram que nas relações jurídico-

tributárias a incidência do referido índice é inconstitucional tanto 

para a incidência dos juros moratórios como para atualização 

monetária. observação: Foram opostos Embargos de Declaração, 

os quais estão pendentes de julgamento.

o Tribunal fixou tese nos seguintes termos:

“1) o art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei 

nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios 

aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional 

ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos 

quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a 

Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao 

princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto 

às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, 

nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da lei nº 9.494/97 com a 

redação dada pela lei nº 11.960/09; e

2) o art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 

SupremoTribunal Federal
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oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao 

impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, 

art. 5º, xxII), uma vez que não se qualifica como medida adequada 

a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 

promover os fins a que se destina.”

QUEsTÕEs coM REPERcUssão gERAl – PEndEnTEs dE 
jUlgAMEnTo

 1. IRPj E csll

a) Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa jurídica 

(IRPj) e da Contribuição Social sobre o lucro líquido (CSll) sobre 

a Taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo 

contribuinte na repetição do indébito.

PRoCesso: Re nº 1063187

RelaToR: Min. dias ToFFoli

RePeRCussão geRal ReConheCida eM 15/09/2017

eMenTa: ReCuRso exTRaoRdináRio. RePeRCussão geRal. 

TRiBuTáRio. iRPJ. Csll. JuRos de MoRa. Taxa seliC. RePeTição 

do indÉBiTo. deClaRação de inConsTiTuCionalidade de lei 

FedeRal PoR TRiBunal Regional FedeRal
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PRIMEIRA TURMA

1. IRPj, csll, PIs E coFIns

a) Não incide IRPj, CSll, PIS e CoFINS sobre crédito presumido 

de ICMS. 

PRoCesso: aginT no ResP nº 1606998/sC

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. Regina helena CosTa

daTa de JulgaMenTo: 07/12/2017

daTa de PuBliCação: 19/12/2017 

eMenTa: TRiBuTáRio. PRoCessual CiVil. agRaVo inTeRno 

no ReCuRso esPeCial. CÓdigo de PRoCesso CiVil de 2015. 

aPliCaBilidade. iCMs. CRÉdiTo PResuMido. Pis. CoFins. iRPJ. 

Csll. Base de CálCulo. inClusão. iMPossiBilidade. 

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Agravo Interno da Fazenda Nacional para afastar o crédito 

presumido de ICMS da base de cálculo do IRPj, CSll, PIS e 

CoFINS, conforme entendimento pacífico do Tribunal.

2. IRPj E csll

a) Não incide IRPj e CSll sobre o crédito presumido de ICMS

PRoCesso: aginT no ResP nº 1585670/Rs

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. BenediTo gonçalVes

daTa de JulgaMenTo: 28/09/2017

daTa de PuBliCação: 17/10/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. agRaVo inTeRno no ReCuRso esPeCial. 

CRÉdiTo PResuMido de iCMs. inClusão na Base de CálCulo 

do iRPJ e da Csll. iMPossiBilidade.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Agravo Interno da Fazenda Nacional para afastar o crédito 

presumido de ICMS da base de cálculo do IRPj e da CSll, conforme 

entendimento pacífico do Tribunal.

3. IRPj

a) Incide correção monetária sobre o montante de dividendos 

pagos antes do encerramento do exercício.

PRoCesso: ResP nº 1150433/sP

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. naPoleão nunes Maia Filho

daTa de JulgaMenTo: 22/08/2017

daTa de PuBliCação: 31/08/2017

eMenTa: ReCuRso esPeCial. TRiBuTáRio. iMPosTo de Renda 

Pessoa JuRÍdiCa. aRTigo 9o. do dl 2.429/1988. luCRos ou 

diVidendos Pagos eM daTa anTeRioR ao enCeRRaMenTo do 

PeRÍodo-Base. RegisTRo eM ConTa ReduToRa de PaTRiMÔnio 

lÍQuido, PaRa Fins de CoRReção MoneTáRia. legalidade. 

ReCuRso esPeCial dos ConTRiBuinTes a Que se nega 

PRoViMenTo.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial do contribuinte para reconhecer a legalidade 

da correção monetária da conta redutora do patrimônio 

líquido em que foram registrados os dividendos pagos antes do 

encerramento do exercício. Segundo os Ministros, ao estabelecer a 

criação de conta específica para registro dos lucros ou dividendos 

pagos antecipadamente em determinado período-base, a serem 

corrigidos ao final do exercício financeiro, o Decreto-lei nº. 

2.341/1987 objetivou corrigir distorções ocasionadas por conta da 

sistemática de apuração do Imposto de Renda da Pessoa jurídica-

IRPj, mediante a apuração do lucro efetivamente auferido pela 

empresa, para se determinar a correta base de cálculo da exação

4. csll

a) Não incide CSll sobre os resultados positivos da avaliação dos 

investimentos no exterior. 

PRoCesso: aginT no ResP nº 1554106/Ba

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. guRgel de FaRia

daTa de JulgaMenTo: 12/09/2017

daTa de PuBliCação: 24/11/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. Violação ao aRT. 

535 do CPC/1973. ausÊnCia. TRiBuTação da ConTRoladoRa/

Coligada naCional adsTRiTa ao Que TaMBÉM FoR luCRo 

das Coligadas/ConTRoladas esTRangeiRas. aRT. 7°, § 1°, da 

in sRF n. 213/2002. ilegalidade.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Agravo Interno da Fazenda Nacional para reafirmar a 

Superior Tribunal de Justiça
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jurisprudência da Corte de que é ilegal o art. 7º, §1º, da IN SRF nº. 

213/2002, que extrapolou o poder regulamentar e ampliou a base 

de cálculo dos tributos, em desrespeito à regra da legalidade 

estrita. os Ministros destacaram que ordenamento tributário 

vigente (lei nº. 9.249/1995), ao menos até a entrada em vigor 

da lei nº. 12.973/2014, previa apenas a tributação das empresas 

controladoras/coligadas nacionais pela apuração do lucro das 

sucursais/controladas/coligadas estrangeiras, calculado pelo 

método da equivalência patrimonial, excluindo expressamente 

(da tributação) os resultados positivos da avaliação dos 

investimentos no exterior (apurados pelo método da equivalência 

patrimonial).

5. PIs E coFIns

a) Incide Contribuição ao PIS e CoFINS sobre receitas financeiras 

pelas alíquotas previstas no Decreto nº. 8.426/2015.

PRoCesso: ResP nº 1586950/Rs

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. naPoleão nunes Maia Filho

daTa de JulgaMenTo: 19/09/2017

daTa de PuBliCação: 09/10/2017 

eMenTa: TRiBuTáRio. Pis e CoFins. ReCeiTas FinanCeiRas. 

inCidÊnCia. alÍQuoTas. Redução e MaJoRação PoR aTo do 

exeCuTiVo. lei n. 10.865/2004. PossiBilidade.

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

Recurso Especial do contribuinte para reconhecer a legalidade 

do Decreto nº. 8.426/2015, que majorou as alíquotas de PIS e 

CoFINS incidentes sobre as receitas financeiras. Segundo o 

entendimento exposto no voto vencedor, “o art. 27, §2º, da lei nº. 

10.865/2004 autoriza o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer 

as alíquotas, de forma que, considerada legal a permissão dada ao 

administrador para reduzir tributos, também deve ser admitido 

o seu restabelecimento, pois não se pode compartimentar o 

próprio dispositivo legal para fins de manter a tributação com 

base em redução indevida”.

6. conTRIbUIção PREVIdEncIÁRIA

a) Incide contribuição previdenciária sobre adicional de horas 

extras, insalubridade, periculosidade, trabalho noturno, gorjetas, 

comissões, prêmios, ajudas de custo, abonos e diárias de viagem 

que ultrapassem 50% da remuneração mensal.

PRoCesso: ResP nº 1517074/Rs

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. guRgel de FaRia

daTa de JulgaMenTo: 08/08/2017

daTa de PuBliCação: 15/09/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. ConTRiBuição PReVidenCiáRia. 

adiCional de hoRas exTRas, insaluBRidade, 

PeRiCulosidade, TRaBalho noTuRno, diáRias de ViageM 

Que ulTRaPasseM 50% da ReMuneRação, goRJeTas, 

CoMissÕes, PRÊMios, aJudas de CusTo e aBonos. saláRio 

de ConTRiBuição. inClusão.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial do contribuinte para reconhecer a legalidade 

da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre 

parcelas pagas a título de adicional de horas extras, insalubridade, 

periculosidade, trabalho noturno, gorjetas, comissões, prêmios, 

ajudas de custo e abonos, conforme jurisprudência do STj. quanto 

às diárias de viagem que ultrapassem 50% da remuneração 

mensal, os Ministros destacaram que há expressa previsão legal 

de inclusão delas salário de contribuição.

7. cPRb

a) o ICMS não integra a base de cálculo da CPRB.

PRoCesso: ResP nº 1694357/Ce

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. naPoleão nunes Maia Filho

daTa de JulgaMenTo: 21/11/2017

daTa de PuBliCação: 01/12/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. ReCuRso esPeCial. iCMs. não inClusão 

na Base de CálCulo da ConTRiBuição PReVidenCiáRia 

soBRe a ReCeiTa BRuTa-CPRB. PosiCionaMenTo do sTF, eM 

RePeRCussão geRal, aFiRMando a não inClusão do iCMs 

da Base CálCulo do Pis/CoFins, PoR se TRaTaR de ValoR 

Que não se inCoRPoRa ao PaTRiMÔnio do ConTRiBuinTe 

(Re 574.706/PR). RaTio deCidendi Que se aPliCa ao Caso eM 

exaMe. MaTRiz aRguMenTaTiVa aColhida Pelo eMinenTe 

MinisTRo dias TÓFFoli no Re 943.804, Julgado eM 20.4.2017, 

PuBliCado no diáRio eleTRÔniCo dJe-093. ReCuRso 

esPeCial do ConTRiBuinTe PRoVido PaRa exCluiR o iCMs da 

Base da CálCulo da CPRB.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma deu provimento 

ao Recurso Especial do contribuinte para afastar da base de 

cálculo da CPRB o valor correspondente ao ICMS, nos termos 

do posicionamento do STF que afastou a inclusão do imposto na 

base de cálculo da Contribuição ao PIS e da CoFINS, firmado no 

RE 574706, cujas razões de decidir se aplicam à CPRB.

8. REsPonsAbIlIdAdE TRIbUTÁRIA do sUcEssoR

a) Incorporador é responsável pelas multas constituídas após a 

incorporação, desde que o fato gerador tenha ocorrido antes.
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PRoCesso: aginT no ResP nº 233528/PB

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. naPoleão nunes Maia Filho

daTa de JulgaMenTo: 28/11/2017

daTa de PuBliCação: 05/12/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. agRaVo inTeRno 

no agRaVo eM ReCuRso esPeCial. ResPonsaBilidade do 

suCessoR RelaTiVaMenTe ao PagaMenTo das MulTas da 

eMPResa inCoRPoRada. MoMenTo do FaTo geRadoR da 

oBRigação TRiBuTáRia. agRaVo inTeRno das ConTRiBuinTes 

a Que se nega PRoViMenTo.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou 

provimento ao Agravo Interno do contribuinte para confirmar 

sua responsabilidade por todas as multas relativas a obrigações 

tributárias surgidas antes da incorporação, ainda que a 

constituição pelo Fisco tenha ocorrido posteriormente. os 

Ministros destacaram que, nos termos do REsp nº 923012/

MG, submetido à sistemática dos repetitivos, o sucessor não é 

responsabilizado apenas pelas multas já constituídas através 

do respectivo lançamento antes da incorporação, mas também 

por aquelas em curso de constituição ou posteriormente 

constituídas, desde que relativas a obrigações tributárias 

surgidas até a incorporação, sendo irrelevante que esse crédito 

já esteja formalizado.

9. PARcElAMEnTo

a) Não é possível incluir apenas parte do débito tributário em 

parcelamento.

PRoCesso: ResP nº 1382317/PR

ÓRgão JulgadoR: 1ª TuRMa

RelaToR: Min. BenediTo gonçalVes

daTa de JulgaMenTo: 21/11/2017

daTa de PuBliCação: 14/12/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. ReCuRso esPeCial. PaRCelaMenTo da 

lei nº 11.941/2009. aRT. 1º, §2º. inClusão de PeRCenTual de 

dÉBiTo isolado. iMPossiBilidade. ResPeiTo ao PeRÍodo de 

aPuRação ou CoMPeTÊnCia do TRiBuTo.

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

Recurso Especial do contribuinte para afastar a possibilidade de 

inclusão de apenas uma parte do débito tributário no parcelamento 

previsto na lei 11.941/2009. No caso, o contribuinte alegou que o 

termo “dívidas consideradas isoladamente”, contido no art. 1º, 

§2º, da lei 11.941/2009, autorizaria a inclusão de uma obrigação 

tributária tanto de forma fracionada como de uma competência/

período de apuração integral. Entretanto, a Turma entendeu 

que dentro da concepção de tributo e de crédito tributário, bem 

como do respectivo aspecto temporal, a interpretação que deve 

ser dada à expressão “dívidas consideradas isoladamente” deve 

respeitar, no mínimo, uma competência ou período de apuração, 

não havendo previsão legal para parcelamento de apenas uma 

fração da dívida

sEgUndA TURMA

1. IPTU

a) o alienante do imóvel permanece responsável pelo IPTu 

lançado antes da alienação.

PRoCesso: aginT no aResP nº 942940/ RJ

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 15/08/2017

daTa de PuBliCação: 12/09/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. exeCução FisCal. 

iPTu. alienação de iMÓVel aPÓs o lançaMenTo. suJeiTo 

PassiVo. ConTRiBuinTe. alienanTe. ResPonsaBilidade 

solidáRia. aRT. 130 do CTn. suB-Rogação TRiBuTáRia. 

disTinção do RegiMe CiVil. eFeiTo ReFoRçaTiVo e não 

exCludenTe. PRoTeção do CRÉdiTo. inTeRPReTação 

sisTeMáTiCa do CaPuT CoM o PaRágRaFo ÚniCo e deMais 

disPosiTiVos do CTn. CoeRÊnCia sisTÊMiCa da disCiPlina 

da ResPonsaBilidade TRiBuTáRia. iRReleVÂnCia da daTa 

do aJuizaMenTo da exeCução FisCal PaRa liBeRação 

do suJeiTo PassiVo oRigináRio. aRT. 123 do CTn. 

inoPoniBilidade À Fazenda PÚBliCa das ConVençÕes 

PaRTiCulaRes RelaTiVas À ResPonsaBilidade Pelo 

PagaMenTo de TRiBuTos. aTo negoCial PRiVado. Res inTeR 

alios aCTa. PRinCÍPio da RelaTiVidade das ConVençÕes. 

sÚMula 392/sTJ. não inCidÊnCia. ausÊnCia de inTeResse 

da alienanTe na disCussão de siTuação PRoCessual do 

TeRCeiRo adQuiRenTe. Pedido de anulação do aCÓRdão. 

inoVação ReCuRsal. iMPossiBilidade de aPReCiação na 

insTÂnCia esPeCial.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou 

provimento ao Agravo Interno do contribuinte para reconhecer 

a reponsabilidade do alienante pelos débitos de IPTu lançados 

antes da alienação do imóvel. os Ministros entenderam que 

a correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com 

a característica não excludente do parágrafo único, permite 

concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o 

alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação 

do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, 

reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no 

imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a 

liberação ou desoneração deste.
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2. IcMs

a) é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no 

regime de substituição tributária para a frente se a base de 

cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 

PRoCesso: ResP nº 1519034/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. MauRo CaMPBell MaRQues

daTa de JulgaMenTo: 15/08/2017

daTa de PuBliCação: 16/11/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil. ReCuRso esPeCial. suBMissão 

À RegRa PReVisTa no enunCiado adMinisTRaTiVo 02/sTJ. 

suPosTa oFensa ao aRT. 535 do CPC/73. inexisTÊnCia de VÍCio 

no aCÓRdão ReCoRRido. TRiBuTáRio. iCMs. suBsTiTuição 

TRiBuTáRia. Fixação da Base de CálCulo CoM Base nos 

PReços diVulgados Pela CÂMaRa de Regulação do 

MeRCado de MediCaMenTos. PResunção de legalidade 

RelaTiVa. PossiBilidade de CoMPRoVação de Que o PReço 

PRaTiCado Pelo CoMÉRCio VaReJisTa É inFeRioR À Base de 

CálCulo PResuMida.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou 

provimento ao Recurso Especial do Estado do Rio Grande do 

Sul para reconhecer a ilegalidade do critério utilizado para 

apuração da base de cálculo presumida do ICMS incidente 

sobre medicamentos, sob o fundamento de que o cálculo feito 

com base nos preços máximos estabelecidos pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) não reflete a 

realidade do processo econômico, superando em muito os preços 

efetivamente praticados pelos contribuintes. No caso, a Cmed 

controla o mercado de medicamentos estabelecendo o preço 

máximo de venda, valor este utilizado pelo Estado para cálculo do 

ICMS Substituição Tributária. Destacou-se que tal entendimento 

é reforçado em razão da recente mudança de entendimento do 

STF que, nos autos do RE 593.849/MG, firmou a seguinte tese 

jurídica em sede de repercussão geral: “é devida a restituição da 

diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente 

se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

3. IRPj E csll

a) Incide IRPj e CSll sobre os valores recebidos a título de 

juros moratórios e correção monetária dos créditos tributários 

restituídos, ressarcidos ou compensados. 

PRoCesso: ResP nº 1675619/RJ

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 03/10/2017

daTa de PuBliCação: 11/10/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. JuRos de MoRa. 

Taxa seliC. exClusão da Base de CálCulo do iRPJ e 

Csll. iMPossiBilidade. oMissão inexisTenTe. MaTÉRia 

Julgada soB o RiTo do ReCuRso RePeTiTiVo. naTuReza de 

RendiMenTo TRiBuTáVel. PReCedenTes.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial do contribuinte para assentar a legalidade 

da incidência de IRPj e CSll sobre os valores contabilizados 

ou recebidos a título de juros moratórios e correção pela Selic 

dos créditos tributários objeto de restituição, ressarcimento ou 

compensação. os Ministros aplicaram o entendimento firmado 

no REsp 1.138.695/SC pela Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Dje 31/5/2013, que expressamente consignou 

que os “juros incidentes na repetição do indébito tributário, 

inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se 

encontram dentro da base de cálculo do IRPj e da CSll, dada a 

sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional 

da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja 

redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, 

assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-lei nº 1.381/74 e art. 161, Iv 

do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros 

de mora em relação às empresas individuais”.

4. IRPF

a) herdeiros têm legitimidade para pleitear o recebimento de 

restituição de IRPF devido ao contribuinte falecido.

PRoCesso: ResP nº 1660301/sC

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 03/08/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil. TRiBuTáRio. oMissão. 

inexisTÊnCia. iMPosTo de Renda. isenção. PoRTadoR de 

PaRalisia inCaPaCiTanTe. FaleCiMenTo. RePeTição do 

indÉBiTo. legiTiMidade dos heRdeiRos.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para assentar a 

legitimidade dos herdeiros para pleitear a repetição do valor que 

fazia jus a autora da herança. No caso, a falecida teve reconhecido 

seu direito à repetição de indébito do IPRF, em razão da existência 

de moléstia grave, pelo que os Ministros entenderam que os 

valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos 

pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou 

mutatis mutandis pelos sucessores e,por via de consequência, os 

herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a 

respectiva restituição. 
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5. II

a) Não incide Imposto de Importação sobre as despesas de 

capatazia.

PRoCesso: aginT no ResP nº 1642020/sC

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 15/08/2017

daTa de PuBliCação: 12/09/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. iMPosTo de iMPoRTação. Base de 

CálCulo. ValoR aduaneiRo. desPesas CoM MoViMenTação 

de CaRga aTÉ o PáTio de aRMazenageM (CaPaTazia). 

inClusão. iMPossiBilidade. aRT. 4º, § 3º, da in sRF 327/2003. 

ilegalidade.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para reafirmar a 

jurisprudência do STj no sentido de que a Instrução Normativa 

327/03 da SRF, ao permitir, em seu artigo 4º, § 3º, que se 

computem os gastos com descarga da mercadoria no território 

nacional (capatazia), no valor aduaneiro, desrespeita os limites 

impostos pelo Acordo de valoração Aduaneira e pelo Decreto 

6.759/09, tendo em vista que a realização de tais procedimentos 

de movimentação de mercadorias ocorre apenas após a chegada 

da embarcação, ou seja, após a sua chegada ao porto alfandegado.

6. ITR

a) Averbação da área de reserva lega é imprescindível para a 

obtenção de isenção de ITR.

PRoCesso: ResP nº 1638210/Mg

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. og FeRnandes

daTa de JulgaMenTo: 28/11/2017

daTa de PuBliCação: 05/12/2017

eMenTa: PRoCesso CiVil e TRiBuTáRio. ReCuRso esPeCial. 

aRT. 535, ii, do CPC/1973. ausÊnCia de Violação. iTR. isenção. 

ReseRVa legal FloResTal. aVeRBação. neCessidade.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma deu provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para afastar a isenção 

de ITR sobre a área de reserva legal florestal, sob o fundamento 

de que não houve averbação da área de reserva legal à margem 

da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis 

competente, requisito essencial para aproveitamento da 

isenção prevista no art. 10, II, “a”, da lei n. 9.393/1996, conforme 

jurisprudência pacífica da Corte. 

7. PIs E coFIns

a) valor do ICMS-ST retido pelo substituto tributário não gera 

créditos de PIS e CoFINS para a empresa substituída.

PRoCesso: aginT no ResP nº 1690231/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. MauRo CaMPBell MaRQues

daTa de JulgaMenTo: 07/12/2017

daTa de PuBliCação: 14/12/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. agRaVo inTeRno. 

enunCiado adMinisTRaTiVo nº 3 do sTJ. ConTRiBuiçÕes 

ao Pis/PaseP e CoFins não CuMulaTiVas. CRediTaMenTo. 

ValoRes ReFeRenTes a iCMs-suBsTiTuição (iCMs- sT). 

iMPossiBilidade. PReCedenTes.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Agravo Interno do contribuinte para afastar o direito a 

creditamento de PIS e CoFINS pela empresa substituída em 

relação aos valores de ICMS-ST retidos e recolhidos pela empresa 

substituta. os Ministros destacaram que o valor de ICMS-ST 

recebido pelo substituto não integra a base de cálculo do PIS e 

CoFINS, pelo que tal valor não pode compor o conceito de valor 

de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das 

referidas contribuições pelo substituído, exigido pelos arts. 3, 

§1º, das leis n n. 10.637/2002 e 10.833/2003, já que o princípio 

da não cumulatividade pressupõe o pagamento do tributo na 

etapa econômica anterior, ou seja, pressupõe a cumulatividade 

(ou a incidência em “cascata”) das contribuições ao PIS/PASEP e 

CoFINS.

8. conTRIbUIção PREVIdEncIÁRIA

a) Incide contribuição previdenciária sobre valores decorrentes 

do Plano de PlR elaborado sem a intervenção do sindicato.

PRoCesso: ResP nº 1350055/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. og FeRnandes

daTa de JulgaMenTo: 08/08/2017

daTa de PuBliCação: 15/08/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. ReCuRso esPeCial. 

aRT. 535, ii, do CPC/1973. inexisTÊnCia de Violação. 

PaRTiCiPação nos luCRos e ResulTados. inoBseRVÂnCia 

dos ReQuisiTos PReVisTos na lei RegulaMenTadoRa. 

inCidÊnCia da ConTRiBuição PReVidenCiáRia.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma deu parcial 

provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para 
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autorizar a inclusão dos valores de PlR na base de cálculo da 

contribuição previdenciária. o entendimento dos Ministros foi 

de que a distribuição de lucros no caso concreto foi realizada em 

desacordo com a legislação de regência, especificamente quanto 

à necessidade de participação do sindicato na negociação do 

Plano de PlR.

9. cPRb

a) Créditos de CPRB podem ser compensados com débitos de 

tributos da mesma espécie e destinação constitucional.

PRoCesso: edCl no aginT no ResP nº 1611761/sC

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. og FeRnandes

daTa de JulgaMenTo: 17/10/2017

daTa de PuBliCação: 20/10/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. eMBaRgos de 

deClaRação no agRaVo inTeRno no ReCuRso esPeCial. 

CRPB. FundaMenTo ConsTiTuCional. CoMPeTÊnCia do 

sTF. CoMPensação CoM ConTRiBuiçÕes PReVidenCiáRias 

de MesMa esPÉCie e desTinação ConsTiTuCional. 

PossiBilidade.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma acolheu os 

Embargos de Declaração do contribuinte para conhecer em 

parte do Recurso Especial e dar-lhe provimento para reconhecer 

a possibilidade de compensação entre os créditos de CPRB e os 

débitos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional, 

uma vez que a Contribuição é destinada ao Regime Geral da 

Previdência Social.

10. PARcElAMEnTo

a) Descumprimento de prazo estabelecido por ato infralegal não 

autoriza a exclusão do contribuinte do parcelamento.

PRoCesso: ResP nº 1671118/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 03/08/2017

daTa de PuBliCação: 09/10/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. Violação do aRT. 

1.022 do CPC/2015. deFiCiÊnCia na FundaMenTação. sÚMula 

284/sTF. PaRCelaMenTo. desCuMPRiMenTo do PRazo PaRa 

PResTaR as inFoRMaçÕes neCessáRias À Consolidação do 

dÉBiTo. aPliCação dos PRinCÍPios da PRoPoRCionalidade e 

da RazoaBilidade. Boa-FÉ do ConTRiBuinTe.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para manter a decisão 

proferida pelo Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade 

da exclusão do contribuinte do parcelamento instituído pela lei 

nº. 11.941/2009. No caso, o Fisco defendeu a exclusão porque 

o contribuinte havia descumprido um prazo estabelecido pela 

Portaria Conjunta PGFN/RFB 1.064/2015, para efeito de conclusão 

da consolidação dos débitos. os Ministros destacaram que a 

jurisprudência do STj reconhece a viabilidade de incidirem os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos 

parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar 

práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do 

benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte 

e a ausência de prejuízo do erário.

11. EXEcUção FIscAl

a) Alienação de bens pelo sócio-gerente antes do redirecionamento 

da execução fiscal não caracteriza fraude à execução fiscal.

PRoCesso: ResP nº 1681021/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 26/09/2017

daTa de PuBliCação: 10/10/2017

eMenTa: PRoCessual CiVil e TRiBuTáRio. oFensa ao aRT. 

1.022 do CPC/2015 não ConFiguRada. FRaude À exeCução. 

alienação de Bens PosTeRioRMenTe ao deFeRiMenTo 

do Pedido de RediReCionaMenTo da exeCução ao sÓCio-

geRenTe.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para afastar a 

configuração de fraude à execução fiscal a alienação de bens 

pelo sócio-gerente antes do redirecionamento da execução. os 

Ministros destacaram que até o momento do redirecionamento é 

inconcebível considerar o sócio-gerente como devedor, conforme 

entendimento firmado pelo STj. 

b) A aprovação do Plano de Recuperação judicial sem a 

apresentação de certidão de regularidade fiscal não tem o 

condão de suspender a execução fiscal.

PRoCesso: ResP nº 1673421/Rs

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 17/10/2017

daTa de PuBliCação: 23/10/2017 

eMenTa: TRiBuTáRio e PRoCessual CiVil. exeCução 

FisCal. susPensão dos aTos exeCuTÓRios. eMPResas eM 

ReCuPeRação JudiCial. exegese haRMÔniCa dos aRTs. 

5º e 29 da lei 6.830/1980 e do aRT. 6º, § 7º, da lei 11.101/2005. 

ReCuRso esPeCial não PRoVido.
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Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou provimento 

ao Recurso Especial do contribuinte para rechaçar a possibilidade 

de suspensão das execuções fiscais em razão da aprovação de 

plano de recuperação judicial sem apresentação de certidão 

de regularidade fiscal. Destacou-se que “se foi deferido, no 

juízo competente, o Plano de Recuperação judicial sem a 

apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, 

da lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular 

prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização 

do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente 

em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas 

dos créditos de natureza fiscal”.

12. ARRolAMEnTo dE bEns

a) Inclusão dos créditos tributários em parcelamento não impede 

posterior arrolamento de bens e direitos.

PRoCesso: ResP nº 1665017/sC

ÓRgão JulgadoR: 2ª TuRMa

RelaToR: Min. heRMan BenJaMin

daTa de JulgaMenTo: 19/09/2017

daTa de PuBliCação: 09/10/2017

eMenTa: TRiBuTáRio. aRRolaMenTo de Bens. 

PaRCelaMenTo. susPensão da exigiBilidade anTes da 

Medida FisCal. iRReleVÂnCia. PReMissa de exisTÊnCia 

do CRÉdiTo, não de exigiBilidade. aTo MeRaMenTe 

adMinisTRaTiVo e aCauTelaTÓRio de MoniToRaMenTo da 

eVolução PaTRiMonial do suJeiTo PassiVo. Violação aos 

aRTs. 1.022 do CPC/2015 e 151, Vi, do CTn não ConFiguRada. 

ResPonsaBilidade TRiBuTáRia. aRT. 135, iii, do CTn. 

enQuadRaMenTo Pelo TRiBunal de oRigeM CoM Base 

no suPoRTe FáTiCo-PRoBaTÓRio dos auTos. ReVisão. 

iMPossiBilidade. sÚMula 7/sTJ. dissÍdio JuRisPRudenCial. 

ausÊnCia de siMiliTude FáTiCa e JuRÍdiCa enTRe os Casos 

ConFRonTados. não ConheCiMenTo. inViaBilidade de 

aPReCiação.

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou 

provimento ao Recurso Especial do contribuinte para autorizar o 

arrolamento de bens nos termos do art. 64 da lei nº. 9.532/1997, 

independentemente da adesão ao parcelamento em momento 

anterior à medida acautelatória do Fisco. Segundo os Ministros, 

a suspensão da exigibilidade do crédito não tem o condão de 

obstar o arrolamento de bens, pois a premissa do arrolamento é 

a existência, não a exigibilidade de crédito tributário, o que torna 

desimportante qualquer a hipótese de suspensão prevista no art. 

151, vI, do CTN. 

PRIMEIRA sEção – jUlgAdos PEndEnTEs dE 
PUblIcAção

1. IRPj E csll

a) Não incide IRPj e CSll sobre os créditos presumidos de ICMS.

Processo: EREsp nº 1517492/PR

ÓRgão JulgadoR: 1ª seção

RelaToR: Min. og FeRnandes

daTa de JulgaMenTo: 08/11/2017

Resultado: Por maioria de votos, foi negado provimento aos 

Embargos de Divergência da Fazenda Nacional para manter o 

entendimento do acórdão recorrido de que os créditos presumidos 

de ICMS não integram a base de cálculo do IRPj e CSll.

sÚMUlAs IMPoRTAnTEs

sÚMUlA 590

Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do Imposto 

de Renda, em caso de liquidação de entidade de previdência 

privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do 

patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à 

entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.

sÚMUlA 598

é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o 

reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde 

que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a 

doença grave por outros meios de prova.
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PRIMEIRA sEção dE jUlgAMEnTo

sEgUndA câMARA

1. IRPj E csll

a) é dedutível o ágio decorrente de incorporação de empresa-

veículo e de incorporação inversa, desde que presente o propósito 

negocial.

PRoCesso: PaF nº 10600.720016/2014 -31

aCÓRdão nº 1201-001.811

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/2ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. luis henRiQue MaRoTTi Toselli

daTa de JulgaMenTo: 25/07/2017

daTa de PuBliCação: 15/08/2017

eMenTa: ágio. FundaMenTo eConÔMiCo. RenTaBilidade 

FuTuRa da inVesTida. CoMPRoVação.

Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos 

geradores objeto dos Autos de Infração não regulamentava a 

forma, conteúdo e apresentação do demonstrativo do fundamento 

econômico do ágio pago na aquisição de participação societária, 

o contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis.

AMoRTIZAção DE ÁGIo. INCoRPoRAção DE “EMPRESA 

vEíCulo”. lEGITIMIDADE Do “BENEFíCIo FISCAl”.

os artigos 7º e 8º da lei nº 9.532/97 permitem o aproveitamento 

fiscal da amortização do ágio, desde que este seja legítimo e 

desde que haja confusão patrimonial entre empresa investida 

e investidora, o que ocorre em razão de fusão, incorporação ou 

cisão. A utilização de empresa veículo, sem aparecimento de novo 

ágio, não viola nenhum requisito para usufruir o “benefício legal” 

em questão.

AMoRTIZAção DE ÁGIo. INCoRPoRAção DE “EMPRESA 

vEíCulo”. INCoRPoRAção REvERSA. PRoPóSITo NEGoCIAl. 

MoTIvo TRIBuTÁRIo. SIMulAção. INoCoRRêNCIA

o uso de empresa veículo e de incorporação reversa, ainda mais 

considerando a existência de caminho alternativo (incorporação 

direta) disponível ao contribuinte, não caracteriza a simulação. 

Também a economia tributária gerada a partir de reorganização 

societária, por si só, não implica na ilicitude das operações.

ESTIMATIvA. MulTA ISolADA.

Do ano¬-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento 

da estimativa mensal, cabe a imputação de multa isolada, sobre 

a totalidade ou diferença entre o valor que deveria ter sido pago 

e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário, 

mesmo que lançada a multa de ofício por falta de pagamento de 

IRPj e CSll apurados no ajuste anual.

CSll. DECoRRêNCIA.

o decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa jurídica aplica-se 

à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

2. IRPj

a) Não configura simulação por parte dos acionistas a redução 

do capital social visando subsequente alienação a terceiros, 

tributando o ganho de capital na pessoa jurídica do exterior.

PRoCesso: PaF nº 16561.720087/2015-12

aCÓRdão nº 1201-001.809

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/2ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. eVa MaRia los

daTa de JulgaMenTo: 25/07/2017

daTa de PuBliCação: 23/08/2017

eMenTa: Redução de CaPiTal. enTRega de Bens e diReiTos 

do aTiVo aos sÓCios e aCionisTas Pelo ValoR ConTáBil. 

siTuação auToRizada Pelos aRTs. 22 da lei nº 9.249 de 1995. 

PRoCediMenTo lÍCiTo.

os arts. 22 e 23 da lei nº 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério 

tanto para integralização de capital social, quanto para devolução 

deste aos sócios ou acionistas, conferindo coerência ao sistema 

jurídico: o art. 23 prevê que a pessoa física transfira à pessoa 

jurídica, a título de integralização de capital social, bens e direitos 

pelo valor constante da respectiva declaração ou de mercado; 

o art. 22 prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, 

que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de 

devolução de sua participação no capital social, também poderão 

ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. 

REDução DE CAPITAl. ENTREGA DE BENS E DIREIToS Do ATIvo 

AoS SóCIoS E ACIoNISTAS PElo vAloR CoNTÁBIl. AlIENAção 

PoSTERIoR DESTES BENS.

CARF
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o fato dos acionistas efetuarem a redução do capital social, 

visando a subsequente alienação de suas ações a terceiros, 

tributando o ganho de capital na pessoa jurídica situada no 

exterior, não caracteriza a operação de redução de capital como 

simulação.

b) Prejuízos fiscais utilizados para compensar débitos tributários 

não configuram receita.

PRoCesso: PaF nº 13502.720796/2014-15

aCÓRdão nº 1201-001.826

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/2ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. luis FaBiano alVes PenTeado

daTa de JulgaMenTo: 26/07/2017

daTa de PuBliCação: 26/09/2017

eMenTa: uTilização de PReJuÍzos FisCais e Bases de 

CálCulo negaTiVas da Csll PaRa liQuidação de PassiVos 

TRiBuTáRios. inoCoRRÊnCia do FaTo geRadoR do iRPJ/Csll. 

inexisTÊnCia de Renda. inexisTÊnCia de ReCeiTa.

A utilização do prejuízo fiscal para fins de compensação c

om lucros futuros é um direito líquido e certo do contribuinte 

e não mera expectativa de direito. A MP 470 não criou um novo 

direito, um novo ativo, ao contribuinte ao permitir a utilização 

de prejuízo fiscal para o pagamento de débitos junto ao fisco. 

o benefício (e não direito) criado pela MP 470 foi o de facilitar e 

potencialmente antecipar a utilização do prejuízo fiscal para 

quitação de débitos tributários sendo certo que a fruição de tal 

benefício não configura renda ou receita.

TERcEIRA câMARA

1. IRPj E csll

a) Não caracteriza planejamento tributário abusivo a operação 

de redução de capital social, mediante transferência de 

participações societárias, com posterior alienação dessas 

participações pelos próprios sócios.

PRoCesso: PaF nº 15586.720239/2014-47

aCÓRdão nº 1301-002.582

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/3ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. JosÉ eduaRdo doRnelas souza

daTa de JulgaMenTo: 16/08/2017

daTa de PuBliCação: 02/10/2017

eMenTa: Redução de CaPiTal. enTRega de Bens e diReiTos 

do aTiVo aos sÓCios e aCionisTas Pelo ValoR ConTáBil. 

siTuação auToRizada Pelo aRTigo 22 da lei nº 9.249 de 1995. 

PRoCediMenTo lÍCiTo.

A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da 

Assembleia Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não 

seja hipótese de fraude ou simulação. Assim, apenas os acionistas, 

que assumem o risco do negócio, possuem legitimidade para 

definir o montante necessário para continuar as atividades de sua 

empresa. Aprovada a deliberação pela redução do capital social, 

a entrega de bens e direitos a acionistas, em devolução de capital, 

pode ocorrer em conformidade com o que dispõe o artigo 22 da 

lei nº 9.249, de 1995.

csll. 

lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa ao 

lançamento principal (IRPj). Em razão da vinculação entre o 

lançamento principal (IRPj) e os que lhe são decorrentes, devem 

as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação 

destes, desde que não presentes arguições específicas ou 

elementos de prova novos.

b) Sócio ostensivo assume a posição de credor ou devedor em 

relação às obrigações vinculadas às sociedades em conta de 

participação, podendo compensar o saldo negativo de IRPj e 

da CSll registrada pela contabilidade da SCP, se assim ficar 

acordado com o sócio participante.

PRoCesso: PaF nº 13819.001384/2009-51 e PaF nº 

13819.000644/2009-71

aCÓRdãos nº 1301-002.593 e nº 1301-002.594

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/3ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. RoBeRTo silVa JunioR

daTa de JulgaMenTo: 17/08/2017

daTa de PuBliCação: 09/10/2017

eMenTa: soCiedades eM ConTa de PaRTiCiPação. sÓCio 

osTensiVo. Relação JuRÍdiCa CoM TeRCeiRos.

As sociedades em conta de participação não têm existência 

jurídica para terceiros, portanto as relações de natureza 

obrigacional se estabelecem diretamente com o sócio ostensivo, 

que assume a posição de credor ou devedor.

SoCIEDADE EM CoNTA DE PARTICIPAção. INCoRPoRAção 

Do SóCIo PARTICIPANTE PElo SóCIo oSTENSIvo. DIREITo 

CREDITóRIo. CoMPENSAção.

o saldo negativo de IRPj de sociedade em conta de participação 

passa a ser do sócio ostensivo, quando este, tendo incorporado o 

sócio participante, o sucede em direitos e obrigações.

QUARTA câMARA

1. PlR

a) Pagamento de PlR tem caráter retrospectivo, não podendo 
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o reconhecimento da despesa ser postergado para exercícios 

futuros.

PRoCesso: PaF nº 16327.720540/2013-93

aCÓRdão nº 1401-002.024

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/4ªCaM/1ªseJul

RelaToR: Cons. guilheRMe adolFo dos sanTos Mendes

daTa de JulgaMenTo: 27/07/2017

daTa de PuBliCação: 26/10/2017

eMenTa: PaRTiCiPação nos luCRos e ResulTados.

A participação nos lucros e resultados (PlR) possui o caráter 

nitidamente retrospectivo, ou seja, o trabalhador recebe por 

aquilo que produziu num determinado período. Por isso, o 

reconhecimento da despesa deve ser realizado nesse período e 

não postergada para exercícios futuros.

PRIMEIRA TURMA dA csRF

1. IRPj E csll

a) é indedutível o ágio decorrente de operação com empresa-

veículo.

PRoCesso: PaF nº 16561.720053/2013-58

aCÓRdão nº 9101-002.962

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. adRiana goMes RÊgo

daTa de JulgaMenTo: 04/07/2017

daTa de PuBliCação: 04/08/2017

eMenTa: ágio oRiundo de aQuisição CoM uso de ReCuRsos 

FinanCeiRos de ouTReM. aMoRTização. indeduTiBilidade.

A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução 

das despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do 

RIR/1999, requer que participe da “confusão patrimonial” a 

pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente 

acreditou na “mais valia” do investimento, fez os estudos 

de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a 

aquisição. Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se 

a investidora real transferiu recursos a uma “empresa-veículo” 

com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de 

participação societária em outra empresa e se a “confusão 

patrimonial” advinda do processo de incorporação não envolve 

a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores que 

propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o 

originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e 

com efetivo pagamento do preço.

b) é indedutível o ágio baseado em rentabilidade futura quando 

não houver comprovação do valor econômico-financeiro.  Deve 

ser mantida glosa de prejuízos fiscais e base negativas de CSll 

nos casos de incorporação às avessas.

PRoCesso: PaF nº 10830.016265/2010 -91

aCÓRdão nº 9101-003.008

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. adRiana goMes RÊgo

daTa de JulgaMenTo: 08/08/2017

daTa de PuBliCação: 05/09/2017

eMenTa: ágio. RenTaBilidade FuTuRa. deMonsTRação do 

ValoR eConÔMiCo-FinanCeiRo da PaRTiCiPação soCieTáRia 

eM aQuisição. eFeTiVidade e ConTeMPoRaneidade À 

aQuisição.

A lei exige que o lançamento do ágio baseado na perspectiva 

de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que 

o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. 

Embora não houvesse à época dos fatos a exigência de 

demonstração na forma de laudo, a produção e arquivamento 

de documentação que apresenta de forma objetiva e precisa a 

demonstração do valor econômico¬-financeiro da participação 

societária em aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade 

futura da empresa é ônus da adquirente e constitui requisito 

indispensável para a dedução da amortização do ágio 

correspondente. Não basta estimá¬-lo de forma subjetiva, é 

preciso determina-lo e demonstrá-lo, matematicamente, de 

forma precisa, e arquivar a documentação onde isso é feito, tudo 

ao tempo em que é feita a aquisição, nunca a posteriori.

INCoRPoRAção ÀS AvESSAS. DESCoNSIDERAção DoS EFEIToS 

TRIBuTÁRIoS.

Deve ser mantida a glosa de prejuízos fiscais e bases negativas 

da CSll nas hipóteses de incorporação às avessas, quando uma 

empresa extremamente deficitária, com patrimônio líquido 

reduzido, com o intuito de redução de pagamento de tributos, 

incorpora uma empresa lucrativa, com patrimônio líquido seis 

vezes maior que sua incorporadora, e na sequência assume a 

denominação social da incorporada e passa a ser administrada 

pela incorporada.

c) é vedada a dedução da despesa com juros sobre Capital 

Próprio incorrida em exercício anterior.

PRoCesso: PaF nº 11080.724352/2014¬-31 

aCÓRdão nº 9101-003.066

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. adRiana goMes RÊgo

daTa de JulgaMenTo: 13/09/2017

daTa de PuBliCação: 03/10/2017

eMenTa: desPesas. JuRos soBRe o CaPiTal PRÓPRio. 
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PeRÍodos anTeRioRes. RegiMe de CoMPeTÊnCia. 

indeduTiBilidade.

As despesas com juros sobre o capital próprio (jCP) se submetem 

às regras gerais de contabilização de despesas, obedecendo o 

regime de competência: somente podem incorrer no mesmo 

exercício social em que as receitas correlacionadas   geradas com 

o uso do capital que os jCP remuneram   se produzem, formando 

o resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de jCP 

calculados sobre as contas do patrimônio líquido de exercícios 

anteriores.

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. IRPj

a) PRogRaMa BahiaPlasT CaRaCTeRiza-se CoMo 

suBVenção PaRa inVesTiMenTo, Podendo seR exCluÍda na 

deTeRMinação do luCRo Real.

PRoCesso: PaF nº 13502.000772/2009-89

aCÓRdão nº 9101-003.084

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. CRisTiane silVa CosTa

daTa de JulgaMenTo: 13/09/2017

daTa de PuBliCação: 18/10/2017

eMenTa: suBVenção PaRa inVesTiMenTo. CRÉdiTo 

PResuMido de iCMs. esTado da Bahia. RiR/1999, aRT. 443. 

deCReTo esTadual 7.351/1998. BahiaPlasT.

A) concessão de crédito presumido de ICMS, como forma de 

estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos 

econômicos, caracteriza-se como subvenção para investimentos, 

para fins de aplicação do artigo 443, do RIR/1999, notadamente 

quando comprovado o efetivo incremento do ativo imobilizado.

b) Representação sindical na negociação do plano de PlR, para 

fins de dedutibilidade no IRPj, pode ser suprida por posterior 

arquivamento do acordo pelo sindicato.

PRoCesso: PaF nº 16682.720059/2010-14

aCÓRdão nº 9101-003.144

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. andRÉ Mendes de MouRa

daTa de JulgaMenTo: 04/10/2017

daTa de PuBliCação: 30/10/2017

eMenTa: PaRTiCiPação dos eMPRegados nos luCRos ou 

ResulTados. deduTiBilidade das desPesas. ausÊnCia da 

RePResenTação sindiCal na negoCiação suPRida PoR 

PosTeRioR aRQuiVaMenTo PoR PaRTe do sindiCaTo.

Existindo acordo formal entre empregador e empregados 

fixando as regras para pagamento da remuneração, a ausência 

da representação sindical na negociação não é suficiente 

para impedir a dedutibilidade da despesa, para efeitos de 

apuração do lucro real, quando a mesma representação sindical 

posteriormente não impõe óbice para o arquivamento do 

instrumento de acordo celebrado. Resta suprida a ausência da 

participação na reunião quando a entidade concorda em arquivar 

o termo formalizado.

ReCuRso esPeCial. ReQuisiTo de adMissiBilidade. inTeResse 

eM ReCoRReR.

A falta de interesse em recorrer, em razão da ausência do 

binômio necessidade + utilidade na peça recursal, implica no 

não conhecimento do recurso. Discussão de motivos da decisão, 

sem sucumbência no litígio em análise, apenas porque adotados 

outros fundamentos, retira da parte o interesse recursal.

3. csll

a) susPensão da exigiBilidade Pelo dePÓsiTo inTegRal do 

TRiBuTo eM JuÍzo iMPede a laVRaTuRa do auTo de inFRação.

PRoCesso: PaF nº 16327.721065/2012-91

aCÓRdão nº 9101-003.061

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. geRson MaCedo gueRRa

daTa de JulgaMenTo: 13/09/2017

daTa de PuBliCação: 23/10/2017

eMenTa: dePÓsiTo JudiCial do CRÉdiTo TRiBuTáRio. 

iMPediMenTo do lançaMenTo.

Conforme decido pelo STj, os efeitos da suspensão da 

exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito 

exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou 

mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados 

anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a 

lavratura do auto de infração.

4. jURos dE MoRA

a) é devido juros de mora sobre a multa de ofício.

PRoCesso: PaF nº 10980.726251/2011-46

aCÓRdão nº 9101-003.172

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF



29
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes    2017  -  2º Semestre

RelaToR: Cons. daniele souTo RodRigues aMadio

daTa de JulgaMenTo: 07/11/2017

daTa de PuBliCação: 15/12/2017

eMenTa: JuRos de MoRa soBRe MulTa de oFÍCio.

A obrigação tributária principal compreende tributo e multa 

de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, 

incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa 

Selic.

5. dEclARAção dE coMPEnsAção

a) Erros materiais na declaração de compensação podem ser 

corrigidos após o despacho decisório de indeferimento, desde que 

alegados na primeira oportunidade de defesa pelo contribuinte.

PRoCesso: PaF nº 13609.900608/2008-02

aCÓRdão nº 9101-¬003.150

ÓRgão JulgadoR: 1ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. adRiana goMes RÊgo

daTa de JulgaMenTo: 05/10/2017

daTa de PuBliCação: 20/10/2017

eMenTa: deClaRação de CoMPensação. eRRo MaTeRial. 

adeQuação no ÂMBiTo do PRoCesso. PossiBilidade.

As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento 

da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o 

despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.

Destacou-se que não se pode conceber que o contribuinte não 

possa aduzir e demonstrar, em sua primeira oportunidade de 

defesa, que cometera uma inexatidão material.

sEgUndA sEção dE jUlgAMEnTo

sEgUndA câMARA

1. conTRIbUIção PREVIdEncIÁRIA

a) Plano de previdência complementar em regime aberto não 

precisa abranger a totalidade dos empregados e dirigentes, para 

fins de não incidência da contribuição previdenciária.

PRoCesso: PaF nº 13896.722270/2014-93

aCÓRdão nº 2201-003.726

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/2ªCaM/2ªseJul

RelaToR: Cons. MaRCelo MilTon da silVa Risso

daTa de JulgaMenTo: 04/07/2017

daTa de PuBliCação: 09/08/2017

eMenTa: deCadÊnCia. MaRCo iniCial.

o prazo decadencial de 5 anos para o Fisco lançar as referidas 

contribuições previdenciárias corre a partir da data do fato 

gerador, nos casos de pagamento antecipado.

PReVidÊnCia CoMPleMenTaR. neCessidade de exTensão do 

BeneFÍCio a Todos os seguRados. CaBiMenTo.

Após o advento da lC n° 109/2001, somente no regime fechado, 

a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade 

dos segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de 

previdência complementar em regime aberto, poderá a empresa 

eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes 

pertencentes a determinada categoria, em face das disposições 

da novel legislação.

QUARTA câMARA

1. IRPF

a) Na ausência de declaração, o vTN deve ser arbitrado em 

conformidade com o sistema de preço de terras, para apuração 

do ganho de capital na venda de imóvel rural, sendo ilegal a 

utilização dos preços de aquisição e de alienação.

PRoCesso: PaF nº 11060.001494/2010-31

aCÓRdão nº 2402-005.934

ÓRgão JulgadoR: 2ªTo/4ªCaM/2ªseJul

RelaToR: Cons. João ViCToR RiBeiRo aldinuCCi

daTa de JulgaMenTo: 08/08/2017

daTa de PuBliCação: 18/09/2017

eMenTa: iRPF. ganho de CaPiTal. iMÓVel RuRal. lei 9393/96. 

CusTo de aQuisição e ValoR de alienação. sisTeMáTiCa de 

aPuRação. VTn. FalTa do diaC ou do diaT. aPliCação do aRT. 

14. anTinoMia CoM a in sRF 84/2001. aPliCação do PRinCÍPio 

da legalidade.

1. quanto aos imóveis rurais, a lei 9393/96, que dispõe sobre 

o ITR, também regulamenta a apuração do ganho de capital 

a partir de 1º de janeiro de 1997, estipulando que se considera 

custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural o vTN 

declarado, na forma do art. 8º, observado o disposto no art. 14, 

respectivamente, nos anos de sua aquisição e de sua alienação. 2. 

A falta de declaração dos vTNs implicará o seu arbitramento de 

conformidade com o sistema de preço de terras. 3. o § 2º do art. 10 

da IN SRF 84/2001, ao prever como custo e valor de alienação os 

constantes nos respectivos documentos de aquisição e alienação, 

não se compatibiliza com as normas legais retro mencionadas. 

4. o critério jurídico utilizado pela autoridade lançadora está 

equivocado, de forma que o lançamento deve ser cancelado.

sEgUndA TURMA dA csRF
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1. IRPF

a) Incorporação de ações caracteriza forma de alienação, sujeita à 

apuração de ganho de capital.

PRoCesso: PaF nº 10880.721967/2013-47

aCÓRdão nº 9202-005.618

ÓRgão JulgadoR: 2ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. luiz eduaRdo de oliVeiRa sanTos

daTa de JulgaMenTo: 25/07/2017

daTa de PuBliCação: 12/09/2017

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.

juRoS DE MoRA SoBRE MulTA DE oFíCIo.

A obrigação tributária principal compreende tributo e multa 

de ofício proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, 

incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa 

Selic.

2. conTRIbUIção PREVIdEncIÁRIA

a) Mera existência de identidade parcial dos integrantes do quadro 

societário das empresas não caracteriza, por si só, a existência 

do grupo econômico de fato, para fins de responsabilização 

tributária.

PRoCesso: PaF nº 36624.015779/2006-71

aCÓRdão nº 9202-005.655

ÓRgão JulgadoR: 2ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. elaine CRisTina MonTeiRo e silVa VieiRa

daTa de JulgaMenTo: 26/07/2017

daTa de PuBliCação: 02/10/2017

eMenTa: ConTRiBuiçÕes PReVidenCiáRias. auTo de inFRação. 

ResPonsaBilidade solidáRia. CaRaCTeRização de gRuPo 

eConÔMiCo de FaTo. neCessidade de deMonsTRação dos 

eleMenTos Que VinCulaM o auTuado ao gRuPo de FaTo.

As empresas integrantes de grupo econômico respondem 

solidariamente pelo cumprimento das obrigações tributárias 

para com a Seguridade Social. Somente quando demonstrados 

os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico 

de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a 

responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas 

integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos 

na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso Ix, 

da lei nº 8.212/91 c//c com os artigos 121, 124 e 128, do Código 

Tributário Nacional.

b) Plano de PlR assinado após o início do período de apuração não 

goza de isenção.

PRoCesso: PaF nº 16327.721263/2013-36

aCÓRdão nº 9202-005.704

ÓRgão JulgadoR: 2ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. luiz eduaRdo de oliVeiRa sanTos

daTa de JulgaMenTo: 29/08/2017

daTa de PuBliCação: 22/09/2017

eMenTa: PaRTiCiPação nos luCRos ou ResulTados 

ReQuisiTos da lei nº 10.101/2000. CeleBRação do aCoRdo 

aPÓs o inÍCio do PeRÍodo de aPuRação.

as RegRas PaRa PeRCePção da PlR deVeM ConsTiTuiR-se 

inCenTiVo À PRoduTiVidade. RegRas esTaBeleCidas no 

deCoRReR do PeRÍodo de aFeRição não esTiMulaM esFoRço 

adiCional.

c) Integra o salário de contribuição os valores de alugueis do 

veículo do empregado, quando não é comprovado que se trata de 

mero ressarcimento.

PRoCesso: PaF nº 15504.012252/2008-43

aCÓRdão nº 9202-006.034

ÓRgão JulgadoR: 2ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. luiz eduaRdo de oliVeiRa sanTos

daTa de JulgaMenTo: 28/09/2017

daTa de PuBliCação: 11/10/2017

eMenTa: ReMuneRação. saláRio-de-ConTRiBuição. 

auToMÓVeis alugados PoR eMPRegados PaRa PResTação 

de seRViços da eMPResa. RessaRCiMenTo. FalTa de 

CoMPRoVação das desPesas.

Integram o salário-de-contribuição os valores pagos com 

habitualidade aos empregados a título de aluguel de seus 

veículos, decorrentes da relação laboral com a empresa, quando 

as despesas incorridas na sua utilização não são comprovadas.

TERcEIRA sEção dE jUlgAMEnTo

TERcEIRA câMARA

1. PIs

a) Atividade agroindustrial pode apurar créditos sobre insumos 
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nas fases de produção agropecuária e de fabricação do bem 

final. São insumos dessa atividade os bens e serviços aplicados 

direta e indiretamente na produção ou fabricação, tais como bens 

empregados nas áreas de cultiva da cana de açúcar, óleo diesel 

utilizado nos veículos utilizados no transporte da cana e os bens 

aplicados no tratamento de agua.

PRoCesso: PaF nº 13866.000081/2005-22

aCÓRdão nº 3302-004.906

ÓRgão JulgadoR: 2ªTo/3ªCaM/3ªseJul

RelaToR: Cons. JosÉ FeRnandes do nasCiMenTo

daTa de JulgaMenTo: 26/10/2017

daTa de PuBliCação: 21/11/2017

eMenTa: RegiMe não CuMulaTiVo. aTiVidade 

agRoindusTRial. CiClo PRoduTiVo. Fases de PRodução e 

de FaBRiCação. Bens e seRViços aPliCados nas duas Fases. 

aPRoPRiação de CRÉdiTos. PossiBilidade.

o ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a 

atividade de produção rural ou agropecuária e a atividade de 

fabricação ou industrialização do produto final comercializado. 

No âmbito da referida atividade, são considerados insumos de 

produção ou fabricação tanto os bens e serviços aplicados na fase 

de produção agropecuária, quanto os bens e serviços aplicados 

na fase de fabricação do bem final. Dada essa característica, 

se utilizada matéria prima agropecuária de produção própria, a 

empresa agroindustrial submetida ao regime não cumulativo 

da Contribuição para o PIS/Pasep tem o direito de apropriar os 

créditos calculados sobre os valores de aquisição dos bens e 

serviços aplicados nas duas fases do ciclo produtivo.

aPRoPRiação de CRÉdiTos. insuMos de PRodução ou 

FaBRiCação. deFinição.

No regime de incidência não cumulativa da Contribuição para 

o PIS/Pasep, a definição de insumo de produção ou fabricação 

compreende tanto os bens e serviços aplicados diretamente no 

processo de produção (insumos diretos de produção) como os 

demais bens e serviços utilizados indiretamente na produção ou 

fabricação (insumos indiretos de produção), ainda que agregados 

aos bens ou serviços aplicados diretamente no processo 

produtivo, desde que atenda as demais exigências legais.

QUARTA câMARA

1. PIs E coFIns

a) Não incide PIS e CoFINS sobre descontos e bonificações 

recebidos incondicionalmente, nem sobre valores 

comprovadamente recebidos a título de reembolso de despesa 

com propaganda. ICMS-ST não gera crédito de PIS e CoFINS para 

a empresa substituída.

PRoCesso: PaF nº 10480.722794/2015-59

aCÓRdão nº 3401-004.011

ÓRgão JulgadoR: 1ªTo/4ªCaM/3ªseJul

RelaToR: Cons. augusTo Fiel JoRge d’oliVeiRa

daTa de JulgaMenTo: 28/09/2017

daTa de PuBliCação: 23/10/2017

eMenTa: Pis/PaseP e CoFins. ReCeiTa. BoniFiCaçÕes. 

desConTos oBTidos. ReQuisiTos.

os valores recebidos a título de descontos obtidos e bonificações 

constituem receita, e devem ser excluídos da base de cálculo da 

contribuição apenas se caracterizada a incondicionalidade do 

desconto.

PIS/PASEP E CoFINS. RECEITA. DESPESAS CoM PRoPAGANDA. 

REquISIToS.

os valores recebidos a título de reembolso por despesas com 

propaganda constituem receita, e não ressarcimento das 

despesas, se não restar comprovada a correspondência entre as 

despesas com propaganda e tais reembolsos.

Pis/PaseP e CoFins. desPesas CoM FReTe no TRansPoRTe 

de MeRCadoRias enTRe esTaBeleCiMenTos. CRediTaMenTo. 

iMPossiBilidade.

A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às 

operações de venda, além do que não há que se falar em insumos 

utilizados na prestação de serviços ou na fabricação de produtos 

destinados à venda no contexto de uma atividade comercial 

varejista.

Pis/PaseP e CoFins. iCMs suBsTiTuição TRiBuTáRia. CRÉdiTo. 

iMPossiBilidade.

o ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições 

de mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito 

a ser descontado das contribuições, por não constituir custo 

de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo 

contribuinte substituído, na saída das mercadorias.

TERcEIRA TURMA dA csRF

1. IoF

a) operação de conta corrente caracteriza-se como mútuo, 

sujeitando-se à incidência de IoF.



32
azevedosette.com.br

Decisões Relevantes    2017  -  2º Semestre

PRoCesso: PaF nº 11080.015070/2008-00

aCÓRdão nº 9303-005.582

ÓRgão JulgadoR: 3ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. Vanessa MaRini CeCConello

daTa de JulgaMenTo: 17/08/2017

daTa de PuBliCação: 05/12/2017

eMenTa: disPoniBilização e/ ou TRansFeRÊnCia de 

CRÉdiTos a ouTRa Pessoa JuRÍdiCa.

A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros 

a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos 

escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ 

ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência 

do IoF.

2. IPI

a) Processo Administrativo sujeita-se ao Princípio da Eficácia 

vinculante dos Precedentes, devendo observar jurisprudência 

pacifica dos tribunais, quando houver similitude fática. Serviços 

gráficos personalizados passíveis de tributação pelo ISS não 

podem ser tributados pelo IPI.

PRoCesso: PaF nº 10882.002209/2008-49

aCÓRdão nº 9303-005.427

ÓRgão JulgadoR: 3ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. TaTiana MidoRi MigiyaMa

daTa de JulgaMenTo: 25/07/2017

daTa de PuBliCação: 30/08/2017

eMenTa: ConFliTo de CoMPeTÊnCia. união.esTados e 

MuniCÍPios. iPi. PRinCÍPio da eFiCáCia VinCulanTe dos 

PReCedenTes JuRisPRudenCiais.

Em respeito ao Princípio da Eficácia vinculante dos Precedentes, 

emanado explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, 

cabe no processo administrativo, quando houver similitude fática 

dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a observância dos 

precedentes jurisprudenciais fluidos pelos Tribunais, conforme 

arts. 15, 926 e 927 da lei 13.105/15. Ressurgindo à competência 

tributária trazida pela Constituição Federal, quando se tratar 

de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados 

passíveis de tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, 

conforme inteligência promovida pelo art. 1º, § 2º, da lC 116/03.

3. PIs E coFIns

a) Embalagens de transporte não podem ser consideradas 

insumos para fins de creditamento da Contribuição ao PIS e da 

CoFINS.

PRoCesso: PaF nº 13986.000067/2005-62

aCÓRdão nº 9303-005.531

ÓRgão JulgadoR: 3ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. TaTiana MidoRi MigiyaMa

daTa de JulgaMenTo: 16/08/2017

daTa de PuBliCação: 23/09/2017

eMenTa: Pis. RegiMe nãoCuMulaTiVo. ConCeiTo de insuMos. 

CRÉdiTo. eMBalageM de TRansPoRTe. iMPossiBilidade.

A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ 

CoFINS informa de maneira exaustiva todas as possibilidades 

de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal para 

creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.

Nos termos do voto condutor, os gastos com embalagens de 

transportes são posteriores ao encerramento do processo 

produtivo, sendo que “o legislador restringiu a possibilidade 

de creditamento do PIS e da Cofins aos insumos utilizados na 

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.

b) Despesas com frete entre estabelecimentos da mesma pessoa 

jurídica não podem ser consideradas insumos para fins de 

creditamento de PIS/CoFINS. Materiais de segurança ou proteção 

individual e materiais de uso geral são insumos.

PRoCesso: PaF nº 10925.000365/2009-11

aCÓRdão nº 9303-005.527

ÓRgão JulgadoR: 3ªTuRMa/CsRF

RelaToR: Cons. ChaRles MayeR de CasTRo souza

daTa de JulgaMenTo: 16/08/2017

daTa de PuBliCação: 29/09/2017

eMenTa: Pis. ConCeiTo de insuMo.

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 caso 

julgado, são exemplos de insumos: a) os materiais de segurança 

ou proteção individual, tais como: avental, bota, botina, capacete, 

creme protetor, máscaras, meia, protetor auricular, protetor 

facial e botas sete léguas; b) materiais de uso geral: arruela, 

mangueira, rodinho, chave allen, chave boca, chave fenda, 

lâmpadas, parafuso allen, parafuso bucha, parafuso sextavado, 
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porca inox, retentor, rolamento, tubo galvanizado e tubo PvC.

CRÉdiTos de desPesas CoM FReTes enTRe 

esTaBeleCiMenTos. iMPossiBilidade.

Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção e 

nem corresponderem a uma operação de venda, as despesas com 

o frete contratado para promover a transferência de mercadorias 

entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram 

créditos do PIS e da Cofins.
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