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S O B R E  A Z E V E D O  S E T T E  A D V O G A D O S
Fundado em 1967, temos uma equipe líder no mercado, formada por mais de 500 profissionais,
entre sócios, advogados e staff, provenientes das principais instituições de ensino do Brasil e
exterior e fluências em diversos idiomas, que atuam de forma integrada nos seis escritórios
Azevedo Sette nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Recife e São
Paulo. Nós contamos ainda, com o apoio de uma ampla rede de correspondentes e de parceiros
na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
 

Ao longo de cinco décadas, consolidamos uma experiência única no atendimento a empresas
nacionais e multinacionais, instituições financeiras, investidores e fundos de investimento.
Contamos com cerca de 1.200 clientes ativos mensais, atuantes em mais de 50 diferentes
segmentos representativos, da indústria ao setor de serviços e comércio, passando pelo poder
público, investidores privados e seus financiadores.
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Janeiro, 2020
 
Atentos a relevância das questões levadas ao contencioso tributário e de forma a auxiliar os
clientes e contribuintes na tomada de decisões estratégicas em seus negócios, o Azevedo Sette
Advogados acredita que a disponibilização periódica, de forma catalogada e simplificada, das
principais matérias alvo de julgamentos representará valiosa base de dados para consulta e
reflexão. 
 
Assim, desde 2016, a equipe Tributária Azevedo Sette elabora este material, com a reunião e
seleção de relevantes discussões concernentes ao Direito Tributário através das decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores, bem como pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
compilação divulgada semestralmente.
 
O  relatório é dividido conforme os Tribunais (STF, STJ e CARF), havendo subdivisões de acordo com
os órgãos julgadores e os temas respectivos. Iniciamos a apresentação com os julgados do
Supremo Tribunal Federal, inclusive 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. E por último, temos os julgados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. 
 
Estamos  à  disposição para esclarecer dúvidas sobre os temas aqui apresentados. 
 

Tributário Azevedo Sette Advogados

S O B R E  O  R E L A T Ó R I O
D E C I S Õ E S  R E L E V A N T E S

Escritório de Belo Horizonte Escritório de de São Paulo

2º Semestre de 2019
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RELATÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA – STF / STJ
2º SEM. DE 2019 / 1º SEM. DE 2020
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO
1. ICMS
a) Diferimento de ICMS não é incentivo ou benefício fiscal, pelo que não se sujeita à exigência de
deliberação por Estados e Distrito Federal.
b) É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo
Estado de destino nas operações interestaduais realizadas de forma não presencial a consumidor final
não contribuinte do imposto.
c) Estados e o DF podem instituir isenção de tributos para cooperativas, exceto de ICMS.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
a) É inconstitucional a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização
monetária nas condenações da Fazenda Pública.
 

PLENÁRIO – julgado pendente de publicação
1. DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO
a) O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incorre em crime de sonegação fiscal.
 

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL
1. PIS E COFINS 5
a) Tema 415 – Reserva de Lei Complementar para repasse do PIS e da COFINS ao consumidor (usuário
do serviço de telefonia).
2. ICMS
a) Tema 382 – Sujeição da Lei Complementar 122/2006 (que postergou o direito do contribuinte do
ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento) a prazo nonagesimal.
3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
a) Tema 1062 – Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de
correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários.
 

QUESTÃO COM REPERCUSSÃO GERAL – pendentes de julgamento
1. PIS E COFINS
a) Tema 1067 – Inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo.
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA
1. PIS e COFINS
a) Receitas decorrentes da operação de back to back sofrem incidência de PIS e COFINS.
b) ICMS-ST gera crédito de PIS e COFINS.
2. REINTEGRA
a) Créditos apurados no REINTEGRA não sofrem a incidência de IRPJ e CSLL.
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
a) Certidão de regularidade fiscal pode ser emitida somente se matriz e filial não tiverem débitos
exigíveis.
 

SEGUNDA TURMA
1. ISS
a) Incide ISS sobre os serviços acessórios de adesão, instalação, assistência técnica, reconexão e troca
de seleção de canais, prestados por operadora de TV a cabo.
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Segunda Câmara
1. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO
a) É nulo o lançamento tributário que deixou de observar a postergação do pagamento pelo
contribuinte.
 

Terceira Câmara
1. IRPJ E CSLL
a) Integralização de quotas em fundos de investimento deve ser feita pelo valor de mercado dos ativos.
Fisco deve apontar as condutas cometidas pelo administrador para responsabilizá-lo pelo crédito
tributário.
2. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA 
a) Utilização equivocada do Método PECEX pelo Fisco enseja o cancelamento do lançamento tributário. 
3. MULTA QUALIFICADA 
a) Planejamento tributário considerado abusivo por vício de causa não atrai a aplicação de multa
qualificada. 
 

Quarta Câmara 
1. IRRF
a) Fato gerador do IRRF incidente sobre o stock options é o efetivo exercício das opções, não podendo o
Fisco presumir o fato gerador quando da contabilização da outorga de opção de compra. 
 

Primeira Turma da CSRF 
1. IRPJ 
a) Caracteriza planejamento tributário abusivo a redução de capital promovida depois do recebimento
de oferta vinculante de compra de ações.
b) Caracteriza planejamento tributário abusivo a utilização de Fundo de Investimento em Participações
unicamente para reduzir tributação sobre operação de incorporação de ações. 
c) O mero descumprimento do prazo de 120 dias para efetiva capitalização não descaracteriza o AFAC.
2. IRPJ E CSLL 
a) JCP está sujeito ao regime de competência, sendo incabível a deliberação de pagamento em relação
a exercícios anteriores. 
b) Apropriação das receitas de factoring, bem como a tributação destas, deve ser feita pelo regime pro
rata tempore. 
 

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Segunda Câmara
1. IRPF 
a) Incide IRPF sobre o ganho de capital decorrente da transferência de bens e direitos para
integralização de ações em valor maior do que o constante na Declaração de Ajuste Anual. 
2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
a) Incide contribuição previdenciária sobre PLR vinculada a desempenho do empregado e que não
tenha sido objeto de negociação coletiva. Incide contribuição previdenciária sobre o bônus de
contratação. 
 

Quarta Câmara 
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
a) Incide contribuição previdenciária sobre PLR paga em desacordo com a Lei n. 10.101/2000. 
b) Não incide contribuição previdenciária sobre o bônus de contratação quando não restar
demonstrado que foram pagos em decorrência da prestação de serviço. 
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Segunda Turma da CSRF
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
a) Não incide contribuição previdenciária sobre pagamento, via cartão específico, de valores para
abastecimento de veículos vinculados comprovadamente à realização do serviço. 
 

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO 
Segunda Câmara 
1. PIS E COFINS 
a) São insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS, os gastos com serviços de marketing, para
contribuinte que presta serviços relacionados à área de marketing e publicidade, inclusive o
desenvolvimento de marcas e de mercado. 
2. REGIME EX-TARIFÁRIO 
a) Regime Ex-tarifário não pode ser desconsiderado quando apenas uma pequena parte da importação
chegar depois do prazo estipulado. 
 

Quarta Câmara 
1. IPI 
a) VTM corresponderá aos preços praticados no atacado pelo distribuidor independente quando este
for o único estabelecimento em sua praça.
2. PIS E COFINS
a) Incide PIS e COFINS sobre a receita auferidas pelas seguradoras decorrentes de investimento
compulsórios dos recursos de reservas técnicas. 
 

Terceira Turma da CSRF 
1. IOF 
a) Incide IOF sobre operação de conta corrente entre empresas ligadas, por se tratar de mútuo. 
2. PIS E COFINS 
a) São insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS, os gastos com fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa. 
b) São insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS, os gastos com transporte de funcionários. 
 

SÚMULAS IMPORTANTES 
Súmula 129 
Súmula 130 
Súmula 131 
Súmula 132 
Súmula 133 
Súmula 134 
Súmula 135 
Súmula 136 
Súmula 137 
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PLENÁRIO
 

1. ICMS
a) Diferimento de ICMS não é incentivo ou benefício
fiscal, pelo que não se sujeita à exigência de deliberação
por Estados e Distrito Federal.
 

Processo: ADI nº 3676
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Alexandre de Moraes
Data de julgamento: 30/08/2019
Data da publicação: 16/09/2019
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
DIFERIMENTO. INEXIGÊNCIA DE DELIBERAÇÃO POR
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE FORMALIZAÇÃO
PRÉVIA DE CONVÊNIO. CONSTITUCIONALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
 

Resultado: Por unanimidade de votos, o Plenário, em
sessão virtual, julgou improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade que questionou a concessão de
diferimento de ICMS previsto no inciso II do art. 1º do
Decreto 49.612/2005 do Estado de São Paulo. 
 

Os Ministros entenderam que a hipótese de diferimento
do lançamento tributário não se confunde com a de
concessão de incentivos ou benefícios fiscais de ICMS,
podendo ser estabelecida sem a prévia celebração de
convênio.
 

b) É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº
87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo
Estado de destino nas operações interestaduais
realizadas de forma não presencial a consumidor final
não contribuinte do imposto.
 

Processo: ADI nº 4705
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Luis Roberto Barroso
Data de julgamento: 03/10/2019
Data da publicação: 25/10/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. AQUISIÇÃO
NÃO PRESENCIAL. COBRANÇA PELO ESTADO DE
DESTINO.
 

Resultado: Por unanimidade de votos, o Plenário julgou
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada contra a Lei nº. 9.582/2011 da Paraíba, a qual
estabelecia a exigência de parcela do ICMS, nas
 

operações interestaduais que destinem mercadorias
ou bens a consumidor final localizado naquele
Estado, cuja aquisição ocorrer de forma não
presencial, por meio de internet, telemarketing ou
showroom. 
 

Os Ministros fixaram a seguinte tese: "É
inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015
que estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de
destino nas operações interestaduais de venda de
mercadoria ou bem realizadas de forma não
presencial a consumidor final não contribuinte do
imposto".
 

c) Estados e o DF podem instituir isenção de tributos
para cooperativas, exceto de ICMS.
 

Processo: ADI nº 2811
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Rosa Weber
Data de julgamento: 25/10/2019
Data da publicação: 07/11/2019
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
POLÍTICA ESTADUAL COOPERATIVISTA. LEI
11.829/2002 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INICIATIVA PARLAMENTAR. ATRIBUIÇÕES E
COMPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS E ALTERAÇÕES NA
ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA
RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
CF/1988, ART. 61, § 1º, II, ‘E’. ISENÇÕES, INCENTIVOS E
BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. CF, 155, §
2º, XII, ‘G’. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
DO CONJUNTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL.
 

Resultado: Por unanimidade de votos, o Plenário, em
sessão virtual, julgou parcialmente procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os
dispositivos da Lei nº 11.829/2002 do Rio Grande do
Sul que concediam isenções tributárias para as
cooperativas. 
 

Os Ministros entenderam que os Estados-Membros
podem exercer sua competência residual de forma
plena, inclusive instituindo isenção de tributos
estaduais para operações entre cooperativas, porém
não pode alcançar o ICMS, cuja isenção depende de
prévia deliberação conjunta dos Estados e do Distrito
Federal.
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2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
a) É inconstitucional a aplicação dos índices da
caderneta de poupança como critério de atualização
monetária nas condenações da Fazenda Pública.
 

Processo: ADI nº 5348
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Cármen Lúcia
Data de julgamento: 11/11/2019 
Data da publicação: 28/11/2019
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N.
11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA
FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
 

Resultado: Por maioria de votos, o Plenário, em sessão
virtual, julgou procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade que questionou o art. 1º-F da Lei
nº 9.494/1997, para afastar a possibilidade de aplicação
dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial
– TR) como critério de atualização monetária nas
condenações da Fazenda Pública.
 

PLENÁRIO – julgado pendente de publicação
 

1. DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO
a) O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo
de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço incorre em crime
de sonegação fiscal.
 

Processo: RHC nº 163334
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Luis Roberto Barroso
Data de julgamento: 18/12/2019
 

Resultado: Por maioria de votos, o Plenário negou
provimento ao Recurso em Habeas Corpus do
contribuinte, para julgar constitucional a aplicação do
art. 2º inciso II, da Lei nº. 8.137/1990 no caso de o
contribuinte deixar de recolher, dolosamente, o ICMS
que foi cobrado do adquirente da mercadoria.
Destacou-se que não se trata de criminalizar o mero
inadimplemento, mas sim a apropriação indébita, em
que o agente cobrou o valor do tributo do consumidor e
deixou de recolher ao Fisco, devendo ser analisado,
ainda, se o contribuinte devedor agiu de forma
contumaz e com dolo de apropriação.
 

Fixou-se a seguinte tese: “O contribuinte que, de
forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de
recolher o ICMS cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º,
inciso 2º, da Lei nº. 8.137/1990”.
 

RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL
 

1. PIS E COFINS
a) Tema 415 – Reserva de Lei Complementar para
repasse do PIS e da COFINS ao consumidor (usuário
do serviço de telefonia).
 

Processo: RE nº 1053574
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Gilmar Mendes
Data de julgamento: 25/10/2019
Data da publicação: 22/11/2019
Ementa: Recurso Extraordinário. Direito Tributário.
Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de
telecomunicações. Concessão de serviços públicos.
Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2.
Exigência de lei complementar para o repasse de
contribuições aos usuários de serviço público.
Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da
Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar
apenas nos casos taxativamente indicados na
Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei
complementar para a definição de fatos geradores,
bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições
previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com
a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do
PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a
matriz de incidência tributária das contribuições.
Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte
de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor
nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art.
9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição
Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega
provimento.
 

Resultado: Por unanimidades de votos, o Plenário,
em sessão virtual, negou provimento ao recurso do
contribuinte para afastar a exigência de lei
complementar para autorizar o repasse, para o
consumidor, do custo de PIS e COFINS incidente
sobre o serviço de telefonia.
 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "Não 
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há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e
COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais
como telefonia e energia elétrica, cobrado nas
respectivas faturas".
 

2. ICMS
a) Tema 382 – Sujeição da Lei Complementar 122/2006
(que postergou o direito do contribuinte do ICMS de
usufruir de novas hipóteses de creditamento) a prazo
nonagesimal.
 

Processo: RE nº 603917
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Rosa Weber
Data de julgamento: 25/10/2019
Data da publicação: 18/11/2019
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI
COMPLEMENTAR 122/2006. POSTERGAÇÃO DO TERMO
INICIAL DA APLICABILIDADE DE NOVAS HIPÓTESES DE
CREDITAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA À
MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150,
III, “C”, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
 

Resultado: Por maioria de votos, o Plenário, em sessão
virtual, negou provimento ao recurso do contribuinte
para reconhecer que a postergação de hipótese de
redução de imposto não se equipara a aumento do
tributo, pelo que não atrai a incidência da anterioridade
nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição
Federal. No caso, questionou-se a LC 122/2006, que
alterou a LC 87/1996 (Lei Kandir) para postergar, de
01.01.2007 para 01.01.2011, o início do direito do
contribuinte do ICMS de se creditar do imposto
incidente sobre aquisição de mercadorias destinadas ao
uso e consumo do estabelecimento e, de forma mais
ampla, energia elétrica e serviços de comunicação.
 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "A
postergação do direito do contribuinte do ICMS de
usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não
representar aumento do tributo, não se sujeita à
anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da
Constituição".
 
3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
a) Tema 1062 – Possibilidade de os estados da
Federação e o Distrito Federal fixarem índices de 
 
 

correção monetária e taxas de juros de mora para
seus créditos tributários.
 

Processo: ARE nº 1216078
Órgão Julgador: Plenário
Relator: Min. Dias Toffoli
Data de julgamento: 30/08/2019
Data da publicação: 26/09/2019
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Direito
Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital.
Índices de correção monetária e taxas de juros de
mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele
incidente nos tributos federais. Incompatibilidade.
Existência de repercussão geral. Reafirmação da
jurisprudência da Corte sobre o tema.
 

Resultado: Por maioria de votos, o Plenário
reconheceu a existência de repercussão geral da
matéria e reafirmou jurisprudência para julgar
constitucional a fixação de índices de correção
monetária e taxas de juros de mora incidente sobre
créditos fiscais de suas competências, limitados aos
percentuais estabelecidos pela União Federal.
 

Fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: "Os
estados-membros e o Distrito Federal podem legislar
sobre índices de correção monetária e taxas de juros
de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos
pela União para os mesmos fins".
 
QUESTÃO COM REPERCUSSÃO GERAL – pendente
de julgamento
 

1. PIS E COFINS
a) Tema 1067 – Inclusão da COFINS e da contribuição
ao PIS em suas próprias bases de cálculo.
Processo: RE nº 1233096
Relator: Min. Dias Toffoli
Repercussão geral reconhecida em 18/10/2019
Ementa: Recurso extraordinário. Tributário.
Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas
próprias bases de cálculo. Repercussão geral
reconhecida.
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PRIMEIRA TURMA
 

11. PIS e COFINS
a) Receitas decorrentes da operação de back to back
sofrem incidência de PIS e COFINS.
Processo: REsp nº 1651347/SP
Órgão Julgador: 1ª Turma
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 05/09/2019
Data de publicação: 24/09/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMPRA E VENDA
DE BENS. OPERAÇÕES REALIZADAS NO EXTERIOR.
OPERAÇÃO TRIANGULAR. BACK TO BACK. INCIDÊNCIA.
 

Resultado: Por unanimidade de votos, a Turma negou
provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer
a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes da operação de back to back. 
 

Os Ministros destacaram que nessa operação a
mercadoria é comprada e vendida no exterior sem
transitar fisicamente em território brasileiro, pelo que a
venda não caracteriza exportação. 
 
b) ICMS-ST gera crédito de PIS e COFINS.
Processo: REsp nº 1428247/RS
Órgão Julgador: 1ª Turma
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 15/10/2019
Data de publicação: 29/10/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA (ICMS-ST). AQUISIÇÃO DE BENS PARA
REVENDA POR EMPRESA SUBSTITUÍDA. BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DO VALOR DO
IMPOSTO ESTADUAL. LEGALIDADE. CREDITAMENTO
QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR.
CUSTO DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO.
 

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu
provimento ao recurso do contribuinte para possibilitar
a apuração de crédito de PIS e COFINS sobre o valor de
ICMS-ST, notadamente para o adquirente da mercadoria
submetida à substituição para frente. 
 
Os Ministros assentaram que a repercussão econômica
onerosa do recolhimento antecipado do ICMS-ST, pelo 
 

substituto, é assimilada pelo substituído imediato na
cadeia quando da aquisição do bem, compondo,
desse modo, o custo de aquisição da mercadoria.
 

2. REINTEGRA
a) Créditos apurados no REINTEGRA não sofrem a
incidência de IRPJ e CSLL.
Processo: REsp nº 1571354/RS
Órgão Julgador: 1ª Turma
Relator: Min. Gurgel de Faria
Data de julgamento: 19/09/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS
EMPRESAS EXPORTADORAS-REINTEGRA. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PROVIDO.
 

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu
provimento ao recurso do contribuinte para afastar a
incidência de IRPJ e CSLL sobre os créditos apurados
no REINTEGRA.
 

3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
a) Certidão de regularidade fiscal pode ser emitida
somente se matriz e filial não tiverem débitos
exigíveis.
 

Processo: AgInt no AREsp nº 1286122/DF
Órgão Julgador: 1ª Turma
Relator: Min. Sérgio Kukina
Data de julgamento: 27/08/2019
Data de publicação: 12/09/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM
NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA.
 

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu
provimento ao Agravo Interno da Fazenda para
possibilitar ao Fisco a não emissão de certidão de
regularidade fiscal para a filial quando existir débitos
em nome da matriz ou de outras filiais. 
 
Antes desse julgado, o entendimento da 1ª Turma era
favorável ao contribuinte (certidões deveriam levar
em consideração a situação individual de cada
estabelecimento), mas os Ministros optaram por
alterar a jurisprudência sob o fundamento de que
matriz e filiais são uma única pessoa jurídica, não
havendo ensejo para a distinção delas somente em
relação à emissão da certidão.
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SEGUNDA TURMA
 

1. ISS
a) Incide ISS sobre os serviços acessórios de adesão,
instalação, assistência técnica, reconexão e troca de
seleção de canais, prestados por operadora de TV a
cabo.
 

Processo: REsp nº 1810842/SP
Órgão Julgador: 1ª Turma
Relator: Min. Herman Benjamin
Data de julgamento: 19/09/2019
Data de publicação: 06/11/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMUNICAÇÃO. TV A
CABO. SERVIÇOS DE ADESÃO, INSTALAÇÃO,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RECONEXÃO E TROCA DE
SELEÇÃO DE CANAIS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES
ESPECÍFICOS DO STJ.
 

Resultado: Por maioria de votos, a Turma deu
provimento ao recurso do Município de Marília/SP para
reconhecer a incidência de ISS sobre serviços de
"adesão, instalação, assistência técnica, reconexão e
troca de seleção de canais, prestados por operadora de
TV a cabo”. 
 

Os Ministros destacaram que os serviços acessórios ou
preparatórios aos de comunicação strictu sensu estão
fora do âmbito de incidência do ICMS, mas inseridos no
item 21 do Decreto-Lei 406/1968 e no item 14.02 da LC
116/2003.
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PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
 

Segunda Câmara
 

1. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO
a) É nulo o lançamento tributário que deixou de
observar a postergação do pagamento pelo
contribuinte. 
 

Processo: PAF nº 15956.720198/2011-91
Acórdão nº 1201-003.197
Órgão julgador: 1ªTO/2ªCâm/1ªSEJUL 
Relator: Cons. Luis Henrique Marotti Toselli
Data de julgamento: 15/10/2019
Data de publicação: 05/11/2019
Ementa: POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO
DESCONSIDERADA. AUTUAÇÃO PELA GLOSA. ERRO DE
DIREITO CARACTERIZADO. 
 

O lançamento efetuado com erro de direito consistente
na inobservância da postergação e, por consequência,
com base de cálculo diversa daquela prevista na
legislação, contém vício material insanável e, portanto, é
nulo.
 

REFORMA DO LANÇAMENTO EM SEDE DE DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
 

Descabe à autoridade diligenciante refazer o
lançamento tributário com base em critério jurídico
distinto (inovador) do que foi empregado
originariamente, sob pena de violação aos artigos 142 e
146 do CTN.
 

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
 

Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo
conjunto probatório, a decisão prolatada com relação
ao IRPJ é aplicável ao lançamento da CSLL.
 

Terceira Câmara
 

1. IRPJ E CSLL
a) Integralização de quotas em fundos de investimento
deve ser feita pelo valor de mercado dos ativos. Fisco
deve apontar as condutas cometidas pelo administrador
para responsabiliza-lo pelo crédito tributário.
 

Processo: PAF nº 16561.720093/2017-23
Acórdão nº 1302-003.719
Órgão julgador: 2ªTO/3ªCâm/1ªSEJUL 
Relator: Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo
Data de julgamento: 16/07/2019
 
 

Data de publicação: 01/08/2019
Ementa: ESTIMATIVA. BALANÇO/BALANCETE DE
SUSPENSÃO. LUCRO REAL ANUAL. OPÇÃO
CONFIGURADA.
 

A pessoa jurídica que deixa de recolher o IRPJ devido
por estimativa, em decorrência do levantamento de
balanço ou balancete de suspensão manifesta, deste
modo, a sua opção pela apuração anual do referido
tributo.
 

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS POR MEIO DE AÇÕES.
AVALIAÇÃO A VALOR DE MERCADO.
OBRIGATORIEDADE.
 

A integralização de quotas em fundos de
investimento por meio de ações deve tomar por base
o valor de mercado de tais ativos financeiros.
 

REAVALIAÇÃO ESPONTÂNEA. PERÍODO POSTERIOR À
LEI Nº 11.638. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA.
 

A Lei nº 11.638, de 2007, eliminou a figura da
reavaliação espontânea de ativos, de modo que não
subsiste o lançamento tributário embasado na
ocorrência de reavaliação dissimulada de ativos por
meio do aporte das ações no Fundo de Investimento.
 

PERMUTA DE BENS. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO. TORNA EM DINHEIRO. INEXISTÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA.
 

O ganho de capital obtido nas permutas entre bens
de valores diversos deve ser submetido à tributação,
sendo irrelevante o fato de inexistir torna em
dinheiro.
 

RTT. PERMUTA DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL.
DIFERENÇA ENTRE VALORES PATRIMONIAIS DOS
BENS PERMUTADOS.
 

Na vigência do regime tributário de transição, o ganho
de capital na permuta de ações deve ser apurado a
partir da diferença entre os valores patrimoniais dos
ativos permutados.
 

ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO.
 

Não apontadas as condutas praticadas pelo
administrador da pessoa jurídica com infração à lei e
que resultem em créditos tributários, não é possível a
atribuição de responsabilidade tributária, na forma do
art. 135, III, do CTN.
 

SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE
DE PROVA.
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A atribuição de solidariedade tributária na forma do
art. 124, inciso I, do CTN, demanda obrigatoriamente a
comprovação do interesse comum nas situações que
configurem os fatos geradores dos créditos tributários
constituídos.
 

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
 

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
 

FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
 

Não comprovada nos autos a conduta dolosa do
sujeito passivo, configurando fraude, não é aplicável a
multa de ofício no percentual qualificado.
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA NORMATIVA.
AUSÊNCIA. MULTA E JUROS DE MORA. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
 

Decisões administrativas sem eficácia normativa
atribuída por lei não se enquadram como normas
complementares, para efeitos de exclusão da
imposição de penalidades e cobrança de juros de
mora, na forma do parágrafo único do art. 100 do
Código Tributário Nacional.
 

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF Nº 108
 

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
 

2. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
a) Utilização equivocada do Método PECEX pelo Fisco
enseja o cancelamento do lançamento tributário. 
 

Processo: PAF nº 10508.720642/2017-28
Acórdão nº 1302-003.989
Órgão julgador: 2ªTO/3ªCâm/1ªSEJUL 
Relator: Cons. Flávio Machado Vilhena Dias
Data de julgamento: 15/10/2019
Data de publicação: 06/11/2019
Ementa: EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO PECEX
 

O Método do Preço sob Cotação na Exportação -
PECEX é de aplicação obrigatória e exclusiva aos casos
de exportação de commodities, assim entendidos os
 

produtos negociados nas bolsas de mercadorias e
futuros listadas no Anexo II e os produtos listados no
Anexo I que estejam sujeitos a preços públicos nas
instituições de pesquisa setoriais listadas no Anexo III,
todos da Instrução Normativa RFB nº 1.312, de 28 de
dezembro de 2012, antes das alterações promovidas
pela Instrução Normativa RFB nº 1.870/2019. Impõe-
se, assim, o cancelamento do lançamento de ofício de
crédito tributário que aplica método equivocado no
controle dos preços de transferência, em especial,
quando utiliza o método PECEX, para operações de
produtos que não são considerados pela legislação
como commodities.
 

3. MULTA QUALIFICADA
a) Planejamento tributário considerado abusivo por
vício de causa não atrai a aplicação de multa
qualificada. 
 

Processo: PAF nº 16561.720043/2015-84
Acórdão nº 1302-003.822
Órgão julgador: 1ªTO/3ªCâm/1ªSEJUL 
Relator: Cons. Ricardo Marozzi Gregorio
Data de julgamento: 14/08/2019
Data de publicação: 23/09/2019
Ementa: MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO POR
VÍCIO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE.
 

Quando a simulação só se caracteriza pelo vício da
causa, situações em que se verificam os
planejamentos tributários inoponíveis ao Fisco,
inexistem condutas maculadas pela mentira ou
falseamento de aspectos relevantes dos negócios
jurídicos. As partes deixam às claras as formas
jurídicas empregadas. A causa real dissimulada
(economizar tributo), que prepondera sobre a causa
negocial simulada, não deixa de ser lícita. No presente
caso, ainda que a contabilização do ágio futuramente
aproveitado tivesse se dado por intermédio de uma
empresa veículo, o negócio jurídico subjacente (a
integralização das participações societárias na holding
brasileira) estaria maculado meramente pelo vício da
causa. Não decorre daí que houve falsidade material
na sua execução. Muito menos que houve conduta
concretizada após a ocorrência do fato gerador
(sonegação ou segunda parte da fraude) ou conduta
concretizada no iter formativo do fato gerador
(primeira parte da fraude).
 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
 

Incabível a responsabilização solidária por interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, quando não
se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais 
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típica desse conceito.
 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRIGENTES.
 

Incabível a responsabilização de dirigentes quando
não se apresentam provas concretas capazes de
justificar as condutas dolosas (ou meramente
culposas) características dos atos com excesso de
poderes ou infração de lei previstos no artigo 135, III,
do CTN.
 

MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
 

O art. 61 da Lei nº 9.430/96 autoriza a incidência de
multa e juros de mora sobre os débitos tributários
para com a União. Exceto no mês em que se dá o
pagamento, quando a taxa será de um por cento, os
juros de mora incidem mensalmente à taxa referencial
do Sistema de Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC).
 

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ESTIMATIVAS.
CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. POSSIBILIDADE.
 

A luz do princípio da legalidade e tendo em conta a
redação atual da Lei 9.430, art. 44, incisos I e II, com a
redação que lhe foi dada pela Lei 11.488/07, não
cabem mais questionamentos respeitantes à aplicação
concomitante das multas de ofício, pelo lançamento
do imposto e da contribuição anuais, e da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais.
 

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIOS. REORGANIZAÇÕES
SOCIETÁRIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
 

Com a exigência de interpretação literal das regras
instituidoras de benefícios fiscais, conclui-se que não
há espaço para o seu alargamento além das situações
expressamente previstas nos artigos 7º e 8º da Lei nº
9.532/97. Não é possível, portanto, interpretar esses
comandos legais de modo que a amortização do ágio
ocorra fora dos exatos parâmetros idealizados pelo
legislador. No presente caso, a empresa que
contabilizou o ágio amortizado não era a real
investidora apta para usufruir do benefício fiscal
estritamente idealizado. Nem mesmo se pode ver
qualquer semelhança com as situações verificadas no
cenário do PND, quando o real investidor estrangeiro
resta convertido na empresa para onde são
canalizados os investimentos, a qual recebe a
incumbência de fazer a aquisição das participações
societárias negociadas.
 
 

Quarta Câmara
 

1. IRRF
a) Fato gerador do IRRF incidente sobre o stock
options é o efetivo exercício das opções, não
podendo o Fisco presumir o fato gerador quando da
contabilização da outorga de opção de compra.
 

Processo: PAF nº 19515.720679/2015-70
Acórdão nº 1401-003.644
Órgão julgador: 1ªTO/4ªCâm/1ªSEJUL 
Relator: Cons. Daniel Ribeiro Silva
Data de julgamento: 13/08/2019
Data de publicação: 02/09/2019
Ementa: STOCK OPTIONS. FATO GERADOR.
MOMENTO DA OPÇÃO DE COMPRA.
 

O ganho patrimonial deve ser apurado na data do
exercício das opções e corresponde à diferença entre
o valor de mercado das ações adquiridas e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário. Não se pode
confundir provisão de outorga de opção de compra
(em cumprimento às normas do CPA 10) com
exercício da opção de compra. O agente fiscal deveria
ter comprovado o efetivo exercício da opção de
compra, não logrando êxito em fazê-lo.
 

Primeira Turma da CSRF
 

1. IRPJ
a) Caracteriza planejamento tributário abusivo a
redução de capital promovida depois do recebimento
de oferta vinculante de compra de ações. 
 

Processo: PAF nº 16561.720127/2015-18
Acórdão nº 9101-004.335
Órgão julgador: 1ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Demetrius Nichele Macei
Data de julgamento: 07/08/2019
Data de publicação: 09/09/2019
Ementa: GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO EXTERIOR.  REDUÇÃO DE CAPITAL
PROMOVIDA DEPOIS DO RECEBIMENTO DE OFERTA
VINCULANTE DE COMPRA DAS AÇÕES.
 

Não produzem efeitos perante o Fisco as operações
realizadas sem propósito negocial, com o único
intuito de reduzir a tributação incidente sobre o
ganho de capital materializado a partir da estipulação
do preço a ser pago pelas ações detidas pelo sujeito
passivo.
 

IRRF SOBRE GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO IRPJ
DEVIDO NO PERÍODO. Deve ser deduzido do imposto
devido no período de apuração o imposto pago ou
retido na fonte sobre as receitas que integraram a
base de cálculo do tributo.
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b) Caracteriza planejamento tributário abusivo a
utilização de Fundo de Investimento em Participações
unicamente para reduzir tributação sobre operação de
incorporação de ações. 
 

Processo: PAF nº 16561.720170/2014-01
Acórdão nº 9101-004.382
Órgão julgador: 1ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Demetrius Nichele Macei
Data de julgamento: 10/09/2019
Data de publicação: 04/11/2019
 

Ementa: GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
 

A incorporação de ações por pessoa jurídica mediante
a constituição de fundo de investimento, sem qualquer
finalidade negocial ou societária, unicamente para
diferir o pagamento de tributos devidos, não produz o
efeito tributário, almejado pelo sujeito passivo.
 

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
 

Válida a aplicação da penalidade mais gravosa se
presente o necessário aprofundamento da acusação
fiscal para evidenciação dos vícios nas operações
realizadas e do real objetivo dos intervenientes em
deixar de recolher os tributos incidentes sobre o
ganho de capital auferido.
 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA.
 

O simples fato do sócio ser detentor da maioria das
cotas do sujeito passivo, não é suficiente para atrair a
“responsabilidade” prevista no artigo 124, I do CTN.
 

c) O mero descumprimento do prazo de 120 dias para
efetiva capitalização não descaracteriza o AFAC. 
 

Processo: PAF nº 13805.000676/93-34
Acórdão nº 9101-004.402
Órgão julgador: 1ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Cristiane Silva Costa
Data de julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 01/10/2019
Ementa: IRPJ. ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO
DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
 

O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer 

Normativo CST 17/1984 não tem amparo legal. Assim,
o mero descumprimento deste prazo não é causa
suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização
do adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC).
 

2. IRPJ E CSLL
a) JCP está sujeito ao regime de competência, sendo
incabível a deliberação de pagamento em relação a
exercícios anteriores. 
 

Processo: PAF nº 16327.720912/2013-81
Acórdão nº 9101-004.253
Órgão julgador: 1ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Viviane Vidal Wagner
Data de julgamento: 09/07/2019
Data de publicação: 07/08/2019
Ementa: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E
A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
 

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. 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. 
 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
 

Ao lançamento decorrente estende-se, no que
couber, a decisão prolatada no lançamento principal,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
 

b) Apropriação das receitas de factoring, bem como a
tributação destas, deve ser feita pelo regime pro rata
tempore. 
 

Processo: PAF nº 16327.002830/2001-18
Acórdão nº 9101-004.434
Órgão julgador: 1ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Demetrius Nichele Macei
Data de julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 04/11/2019
Ementa: APROPRIAÇÃO DE RECEITAS. FACTORING.
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O regime de reconhecimento da receita auferida em
operação de factoring convencional, sem regresso,
deve ser o mesmo do desconto de títulos, ou seja, pro
rata tempore. Isto significa que o reconhecimento
contábil dos títulos adquiridos pelo seu custo de
aquisição, com a apropriação das receitas na sua
liquidação (e a consequente tributação pelo IRPJ e pela
CSLL sobre a parcela do lucro auferido com estes
resultados), se dará na proporção de seu efetivo
recebimento. Somente desta maneira é que se
obedece ao princípio contábil da competência dos
exercícios, cujo cumprimento é obrigatório a todas as
sociedades, bem como se afere a correta base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
 
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
 

Segunda Câmara
1. IRPF
a) Incide IRPF sobre o ganho de capital decorrente da
transferência de bens e direitos para integralização de
ações em valor maior do que o constante na
Declaração de Ajuste Anual. 
 

Processo: PAF nº 13896.720528/2015-06
Acórdão nº 2201-005.564
Órgão julgador: 1ªTO/2ªCâm/2ªSEJUL 
Relator: Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Data de julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE
BENS E DIREITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES
EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE DA
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA.
 

As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas,
a título de integralização de capital, bens e direitos por
valor superior àqueles registrados na Declaração de
Ajuste Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de
renda sobre a diferença entre o valor atribuído à
integralização e o valor constante declaração para os
respectivos bens e direitos.
 

IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI
1.510/76.
 

Em respeito ao instituto constitucional do direito
adquirido, ganho auferido sobre operação de
alienação de participação societária, mesmo que 
 

ocorrida após a revogação do Decreto-Lei que
instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as
condições para a sua concessão foram cumpridas
antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência.
 

INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE
LUCROS AO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE
EFETIVO AUMENTO DO PATRIMÔNIO.
 

O aumento do valor do capital social em razão da
incorporação de lucros ou reservas não devem ser
considerados como aquisição de novas participações
societárias uma vez que representa mero de
aumento contábil, e não um aumento efetivo,
decorrente do remanejamento de valores já
existentes no balanço, sem mudança efetiva na
consistência do patrimônio.
 

GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510.
MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA
ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
111 DO CTN.
 

Transferência de bens e direitos para integralização
de cotas/ações é uma forma de alienação. Assim,
após esta operação de integralização, não mais
subsiste o requisito da titularidade para fruição do
direito adquirido (reconhecido ao titular anterior) à
isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido
com a alienação das ações, pois a lei tributária que
outorga isenção deve ser interpretada literalmente.
 

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
 

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, incidindo,
inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de
penalidade pecuniária.
 

2. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 

a) Incide contribuição previdenciária sobre PLR
vinculada a desempenho do empregado e que não
tenha sido objeto de negociação coletiva. Incide
contribuição previdenciária sobre o bônus de
contratação. 
 

Processo: PAF nº 16327.720071/2018-17
Acórdão nº 2201-005.314
Órgão julgador: 1ªTO/2ªCâm/2ªSEJUL 
Relator: Cons. Débora Fófano dos Santos
Data de julgamento: 06/08/2019
Data de publicação: 26/08/2019
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Ementa: PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
REMUNERATÓRIO DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
 

Os programas de participação nos lucros ou
resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando
vinculados ao desempenho do empregado ou do
setor da pessoa jurídica face a critérios e metas
preestabelecidas. A simples referência em convenção
ou acordo coletivo a outros planos, ainda que
pretensamente incorporados ao instrumento
daqueles resultantes, não atesta a existência de
negociação coletiva na elaboração desses planos,
tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante
por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação
de suas regras, e respectivos critérios de avaliação,
destinadas aos empregados.
 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO
DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE
DO CASO CONCRETO
 

A Lei nº 10.101/00 não determina sobre quão prévio
deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto.
Portanto, não há que se falar em celebração retroativa
ou ausência de pactuação prévia quando os
instrumentos forem celebrados no mês
imediatamente posterior ao início da respectiva
vigência.
 

PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
 

A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo
retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à
produtividade, que se afigura como um dos objetivos
mediatos da lei.
 

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
 

A participação nos lucros e resultados prevista na Lei
nº 6.404 de 1976 paga a diretores não empregados
(contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica,
ensejando a incidência de contribuição previdenciária,
por não estar abrigada nos termos da Lei nº 10.101 de
2000.
 
 

BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS).
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ADSTRITA À
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
 

Os bônus de contratação pagos a empregados têm
natureza salarial por representarem parcelas pagas
como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao
beneficiário em parcela única, há a necessidade da
prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao
seu patrimônio. Possuindo os bônus de contratação
pagos a empregados caráter remuneratório, a
incidência das contribuições previdenciárias dá-se na
data do pagamento.
 

Quarta Câmara
 

1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
a) Incide contribuição previdenciária sobre PLR paga
em desacordo com a Lei n. 10.101/2000.
 

Processo: PAF nº 10865.003785/2008-11
Acórdão nº 2402-007.624
Órgão julgador: 2ªTO/4ªCâm/2ªSEJUL 
Relator: Cons. Luís Henrique Dias Lima
Data de julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 04/11/2019
Ementa: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. PAGAMENTO DESCONFORME COM A
LEI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
 

A participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga em desacordo com a Lei nº
10.101/2000, integra o salário-de-contribuição, para
fins de incidência de contribuições sociais
previdenciárias
 

APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. INCIDÊNCIA.
 

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.
 

b) Não incide contribuição previdenciária sobre o
bônus de contratação quando não restar
demonstrado que foram pagos em decorrência da
prestação de serviço.
 

Processo: PAF nº 16327.001666/2010-12
Acórdão nº 2402-007.616
Órgão julgador: 2ªTO/4ªCâm/2ªSEJUL 
Relator: Cons. Gregório Rechmann Junior
Data de julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 18/11/2019
Ementa: BÔNUS DE CONTRATAÇÃO.
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Não integra o conceito de salário-de-contribuição os
valores pagos à título de bônus de contratação
(também denominado de "luvas" ou "hiring bonus")
quando não restar demonstrado que foram pagos em
decorrência da prestação de serviço.
 

Segunda Turma da CSRF
 

1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
a) Não incide contribuição previdenciária sobre
pagamento, via cartão específico, de valores para
abastecimento de veículos vinculados
comprovadamente à realização do serviço. 
 

Processo: PAF nº 15504.725362/2015-06
Acórdão nº 9202-008.014
 
Órgão julgador: 2ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 23/07/2019
Data de publicação: 06/09/2019
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PAGAMENTO DE VALORES VINCULADOS À
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA.
 

O pagamento aos empregados, via cartão específico,
de valores para abastecimento de veículos vinculados
a realização do serviço, controlado mediante
programa específico, com base na rota individual de
cada trabalhador nos trabalhos externos, o consumo
do veículo, dentre outros dados, não configura salário
indireto, posto que demonstrado se tratar
inequivocamente de combustível utilizado na
realização do trabalho, independentemente da
comprovação posterior das despesas.
 

TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
 

Segunda Câmara
1. PIS E COFINS
a) São insumos, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, os gastos com serviços de marketing, para
contribuinte que presta serviços relacionados à área
de marketing e publicidade, inclusive o
desenvolvimento de marcas e de mercado. 
 

Processo: PAF nº 19515.721360/2017-23
Acórdão nº 3201-005.668
Órgão julgador: 1ªTO/2ªCâm/3ªSEJUL 
Relator: Cons. Tatiana Josefovicz Belisário
 
 

Data de julgamento: 21/08/2019
Data de publicação: 06/09/2019
Ementa: INSUMOS. VINCULAÇÃO, ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MARKETING.
 

O contribuinte que presta serviços relacionados à
área de marketing e publicidade, inclusive o
desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza
serviços de marketing prestados por terceiros como
insumo essencial à sua própria prestação de serviços,
gerando, portanto, o direito ao crédito de Cofins no
regime da não cumulatividade. 
 

INSUMOS. VINCULAÇÃO, ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MARKETING.
 

O contribuinte que presta serviços relacionados à
área de marketing e publicidade, inclusive o
desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza
serviços de marketing prestados por terceiros como
insumo essencial à sua própria prestação de serviços,
gerando, portanto, o direito ao crédito de PIS no
regime da não cumulatividade. 
 

JUROS SOBRE A MULTA DE MORA. SÚMULA CARF Nº
108. “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”.
 

2. REGIME EX-TARIFÁRIO
a) Regime Ex-tarifário não pode ser desconsiderado
quando apenas uma pequena parte da importação
chegar depois do prazo estipulado. 
 

Processo: PAF nº 11128.721677/2016-31
Acórdão nº 3201-005.608
Órgão julgador: 1ªTO/2ªCâm/3ªSEJUL 
Relator: Cons. Tatiana Josefovicz Belisário
Data de julgamento: 22/08/2019
Data de publicação: 07/10/2019
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. EX-TARIFÁRIO.
NULIDADE. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LAUDO
TÉCNICO. INOCORRÊNCIA.
 

Não é nulo, por falta de prova técnica, o Auto de
Infração que afasta a aplicação de ex-tarifário por
descumprimento do prazo legal quando este se
fundamenta nas declarações prestadas pelo próprio
contribuinte.
 

AUTO DE INFRAÇÃO. EX-TARIFÁRIO. NULIDADE.
CONTRADIÇÃO ENTRE INDICAÇÃO DE FATO
GERADOR E DATA DA CONDUTA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA.
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Na hipótese de desconsideração de ex-tarifário por
excesso de prazo na importação, o fato gerador da
obrigação tributária é aquele previsto na legislação de
regência, e não a data em que ocorreu o
descumprimento do requisito estabelecido em ex-
tarifário.
 

AUTO DE INFRAÇÃO. EX-TARIFÁRIO. REQUISITOS
PREVISTOS EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPORTAÇÃO
INTEGRAL DO CONJUNTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA FINALIDADE,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
 

O descumprimento de requisito previsto em Instrução
Normativa (art. 68, da IN 680/2006) apenas é capaz de
atrair as consequências previstas no próprio
dispositivo. Não se pode legitimar a interpretação
deste dispositivo normativo em desacordo com os
princípios da finalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, pelo que o atraso de parte da
mercadoria não pode culminar na desconsideração do
Ex-tarifário.
 

Quarta Câmara
1. IPI
a) VTM corresponderá aos preços praticados no
atacado pelo distribuidor independente quando este
for o único estabelecimento em sua praça. 
 

Processo: PAF nº 16095.720138/2016-22
Acórdão nº 3401-006.610
Órgão julgador: 1ªTO/4ªCâm/3ªSEJUL 
Relator: Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Data de julgamento: 18/06/2019
Data de publicação: 20/11/2019
Ementa: PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
SUBFATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
 

A acusação de subfaturamento nas operações
comerciais não pode ser presumida, devendo ser
efetivamente comprovada, não bastando a indicação
de meros indícios ou do fato de haver
interdependência entre comprador e vendedor para
descaracterizar o valor da fatura comercial.
 

IPI. OPERAÇÃO DE REMESSA COM INTERDEPENDENTE.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO ("VTM"). PREÇO
CORRENTE DO PRODUTO NO MERCADO DA PRAÇA
DO REMETENTE.
 

O valor tributável mínimo (VTM) aplicável às saídas de 
 

produto do estabelecimento industrial fabricante, e
que tenha na sua praça um único estabelecimento
distribuidor, dele interdependente, corresponderá
aos próprios preços praticados por este distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto,
sendo incabível a inclusão, na média ponderada, dos
preços praticados pelo industrial remetente, sob
pena de distorção do valor que se pretende
determinar, pois é justamente este preço que será
comparado com o VTM.
 
2. PIS E COFINS
a) Incide PIS e COFINS sobre a receita auferidas pelas
seguradoras decorrentes de investimento
compulsórios dos recursos de reservas técnicas. 
 

Processo: PAF nº 16682.722918/2016-97
Acórdão nº 3402-006.804
Órgão julgador: 2ªTO/4ªCâm/3ªSEJUL 
Relator: Cons. Maysa de Sá Pittondo Deligne
Data de julgamento: 21/08/2019
Data de publicação: 04/09/2019
Ementa: PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO.
SEGURADORAS. RECEITAS. INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
 

Integram a base de cálculo das contribuições de
PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas auferidas
pelas seguradoras em investimentos compulsórios
dos recursos das reservas técnicas, nos termos do
Decreto-Lei nº 73/66. A realização desses
investimentos compulsórios, tipificada como inerente
ao desenvolvimento do objeto social das seguradoras,
inclui-se no conceito de faturamento, assim
entendido como a soma das receitas oriundas do
exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica.
 

ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
 

Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados,
inexistia qualquer manifestação da Secretaria da
Receita Federal que reconhecia a não incidência do
PIS e da COFINS sobre os ativos garantidores,
necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN,
à luz do princípio da proteção da confiança e da
moralidade administrativa. Inexiste, no caso, um
critério jurídico adotado anteriormente pela
Administração Pública Tributária que teria sido
modificado na presente autuação. Os atos dotados
de generalidade e abstração referenciados pela
empresa não orientaram sua conduta
especificamente quanto aos ativos garantidores,
inexistindo no caso uma prática reiterada da
administração suscetível à atrair a aplicação do art.
100, III, do CTN.
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Terceira Turma da CSRF
1. IOF
a) Incide IOF sobre operação de conta corrente entre
empresas ligadas, por se tratar de mútuo. 
 

Processo: PAF nº 10480.725110/2014-90
Acórdão nº 9303-009.257
Órgão julgador: 3ª Turma da CSRF 
Relator: Cons. Andrada Márcio Canuto Natal
Data de julgamento: 13/08/2019
Data de publicação: 30/08/2019
Ementa: DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
 

A disponibilização e/ ou a transferência de recursos
financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que
realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou
transferidos, com a apuração periódica de saldos
devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.
 

Caracteriza mútuo a operação de conta corrente, por
meio da qual pessoas jurídicas ligadas concedem e
recebem prestações de diversas naturezas, uma das
outras, sendo que eventual valor devido é apurado
com periodicidade determinada, ocasião em que se
apurarão os haveres a quem de direito.
 

2. PIS E COFINS
a) São insumos, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, os gastos com fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa. 
 

Processo: PAF nº 10925.000826/2007-85
Acórdão nº 9303-009.194
Órgão julgador: 3ª Turma da CSRF
Relator: Cons. Andrada Márcio Canuto Natal
Data de julgamento: 17/07/2019
Data de publicação: 13/09/2019
Ementa: PIS/PASEP. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE
 

Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp nº
1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos,
não há previsão legal para a apropriação de créditos 
 
 

de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as
despesas de cunho administrativo e comercial,
sobretudo quando não demonstradas qualquer
vínculo de sua relevância com o processo produtivo
da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou
serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo
e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
 

PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
 

Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins
não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na
“operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3º, inciso IX e art. 15 da Lei nº
10.833/2003.
 

PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO.
FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO.
 
Deve ser observada a natureza do produto fabricado,
e não dos insumos adquiridos, para se buscar a
definição do percentual a ser aplicado de crédito
presumido da agroindústria.
 

b) São insumos, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, os gastos com transporte de funcionários.
 

Processo: PAF nº 15586.720359/2014-44
Acórdão nº 9303-009.372
Órgão julgador: 3ª Turma da CSRF
Relator: Cons. Vanessa Marini Cecconello
Data de julgamento: 15/08/2019
Data de publicação: 24/09/2019
Ementa: PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
 

Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou
clarificado o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp
1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
 
 
.
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Assim, deve ser mantido o reconhecimento do direito
ao crédito de PIS e COFINS não-cumulativos com
relação às despesas com peças de reposição de
máquinas e equipamentos e às despesas com
transporte de funcionários.
 

Por outro lado, não se enquadram no conceito de
insumos os valores despendidos com prestação de
serviços que não estejam vinculados ao processo
produtivo da empresa, não se mostrando essenciais
ou imprescindíveis ao mesmo.
 

TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL.
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO
CARF.
 

Nos termos do art. 62, §1º, inciso II, alínea "b" e §2º, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF nº
343/2015, os membros do Conselho devem observar
as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
 

SÚMULAS IMPORTANTES
 

Súmula 129
Constatada irregularidade na representação
processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar
o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.
 

Súmula 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com
fundamento no art. 135, III, do CTN não exclui a
pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.
 

Súmula 131
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na
constituição de crédito tributário em face de entidade
submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
 

Súmula 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto
de depósito judicial em montante parcial, a incidência
de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito.
 

Súmula 133
A falta de atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa
conduta motivou presunção de omissão de receitas
ou de rendimentos.
 

Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.
 

Súmula 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por
meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4º, do CTN.
 

Súmula 136
Os ajustes decorrentes de superveniências e
insuficiências de depreciação, contabilizados pelas
instituições arrendadoras em obediência às normas
do Banco Central do Brasil, não causam efeitos
tributários para a CSLL, devendo ser neutralizados
extracontabilmente mediante exclusão das receitas
ou adição das despesas correspondentes na
apuração da base de cálculo da contribuição.
 

Súmula 137
Os resultados positivos decorrentes da avaliação de
investimentos pelo método da equivalência
patrimonial não integram a base de cálculo do IRPJ ou
da CSLL na sistemática do lucro presumido.
 

Súmula 138
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a
apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, § 4º, do CTN.
 

Súmula 139
Os descontos e abatimentos, concedidos por
instituição financeira na renegociação de créditos
com seus clientes, constituem despesas operacionais
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
não se aplicando a essa circunstância as disposições
dos arts. 9º a 12 da Lei nº 9.430/1996.
 

Súmula 140
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei
nº 13.202/2015, no sentido de que os acordos e
convenções internacionais celebrados pelo Governo
da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.
 

Súmula 141
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas
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de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta
a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos
resultados.
 

Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
 

Súmula 143
A prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
 

Súmula 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”) caracteriza-se no momento do registro
contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no
período de apuração correspondente
 

Súmula 145
A partir de 1º/10/2002, a compensação de crédito de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo
de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação
(DCOMP).
 

Súmula 146
A variação cambial ativa resultante de investimento no
exterior avaliado pelo método da equivalência
patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
 

Súmula 147
Somente com a edição da MP nº 351/2007, convertida
na Lei nº 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei nº 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
 

Súmula 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se 
 

verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4º, do CTN.
 

Súmula 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação
concedida aos empregados, em período anterior à
vigência da Lei nº 12.513/2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
 

Súmula 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei nº 10.256/2001.
 

Súmula 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4º do art. 1º
da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou
atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”,
devendo ser cominada em valor único por declaração
não apresentada no prazo trimestral, e não mais por
mês-calendário, conforme anteriormente
estabelecido no art. 57 da MP nº 2.158-35/2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos
do art. 106 do CTN.
 

Súmula 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por
sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de
tributos da mesma espécie, podem ser compensados
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
 

Súmula 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos
efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus (ZFM) equiparam-se às receitas de
exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência
das contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS.
 

Súmula 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela
taxa SELIC, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do
pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei nº
11.457/2007.
 

Súmula 155
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A multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.488/2007 não
se confunde com a pena de perdimento do art. 23, V,
do DL nº 1.455/1976, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, “c”, do
CTN.
 

Súmula 156
No regime de drawback, modalidade suspensão, o
termo inicial para contagem do prazo quinquenal de
decadência do direito de lançar os tributos suspensos
é o primeiro dia do exercício seguinte ao
encerramento do prazo de trinta dias posteriores à
data limite para a realização das exportações
compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
 

Súmula 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou
vegetal, previsto no art. 8º da Lei nº 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo
que aplicou para obtê-lo.
 

Súmula 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) de que trata a Lei nº 10.168/2000,
ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
 

Súmula 159
Não é necessária a realização de lançamento para
glosa de ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS não-
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
 

Súmula 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que
se refere o § 3º do art. 23 do DL nº 1.455/1976
independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições. Súmula nº
161 O erro de indicação, na Declaração de Importação
(DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP
nº 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua 
 

que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
 

Relatório Decisões Relevantes | Pág.27 



S I G L A S  E
A B R E V I A T U R A S

AgInt: Agravo Interno
AgRg: Agravo Regimental
ARE: Recurso Extraordinário com Agravo
Art.: Artigo
Arts.: Artigos
 

Cam: Câmara
CARF: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CE: Ceará
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social
Cons.: Conselheiro
CPC: Código de Processo Civil
CPRB: Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
CRFB: Constituição da República Federativa do Brasil
CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido
CSRF: Câmara Superior de Recursos Fiscais
 

DIAC: Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR
DIAT: Documento de Informação e Apuração do ITR
 

EDcl: Embargos de Declaração
EREsp: Embargos de Divergência em Recurso Especial
 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços
IN: Instrução Normativa
IOF: Imposto sobre Operações Financeiras
IPI: Imposto sobre Produto Industrializado
IPTU: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana
IR: Imposto de Renda
IRPF: Imposto de Renda das Pessoas Físicas
 

IRPJ: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
ITR: Imposto Territorial Rural
 

LC: Lei Complementar
 

Min.: Ministro
MP: Medida Provisória
 

Nº: Número
 

PAF: Processo Administrativo Fiscal
PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público
PIS: Contribuição ao Programa de Integração Social
PLR: Participação nos Lucros e Resultados
PR: Paraná
 

RE: Recurso Extraordinário
REsp: Recurso Especial
RFB: Receita Federal do Brasil
RS: Rio Grande do Sul
SC: Santa Catarina
SEJUL: Seção de Julgamento
SELIC: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SP: São Paulo
SRF: Secretaria da Receita Federal
STF: Supremo Tribunal Federal
STJ: Superior Tribunal de Justiça
 

TO: Turma Ordinária
 

VTN: Valor da Terra Nua
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