
 

 

 

 

 
M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 
 
 

Propostas de Súmulas Vinculantes 
do Supremo Tribunal Federal  Data 03/06/2009 
 
 
Foi publicado, no Diário da Justiça do último dia 22, edital contendo diversas 
Propostas de Súmulas Vinculantes (PSV) a serem editadas pela Suprema Corte, 
com o objetivo de sintetizar a interpretação final sobre determinadas matérias 
reiteradamente julgadas pelo Tribunal. Alguns dos temas que consideramos 
relevantes são: 
 

a) PSV 21 
Assunto: DEPÓSITO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE 
RECURSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE: “É 
inconstitucional a exigência de depósito prévio ou de arrolamento prévio de 
bens como condição de admissibilidade de recurso na esfera administrativa.” 
ou “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” 

 
b) PSV 22 

Assunto: TRIBUTO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE RECEITA 
BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9718/98: 
“É inconstitucional o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, que ampliou a base de 
cálculo do PIS e da COFINS.” ou “A alteração da base de cálculo da COFINS, 
pelo art. 3º, § 1º, da Lei 9718/98, mediante a ampliação do conceito de 
faturamento, violou o art. 195, I e § 4º, da CF, vício que a subseqüente edição 
da Emenda Constitucional 20/98 não convalidou.” ou “É inconstitucional o § 1º 
do art. 3º da Lei nº 9.718/1998, que ampliou o conceito de receita bruta, a qual 
deve ser entendida como a proveniente das vendas das mercadorias e da 
prestação de serviços de qualquer natureza.” ou “É inconstitucional o 
parágrafo 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, que ampliou o conceito de receita 
bruta, a qual deve ser entendida como a proveniente das vendas de 
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, a 
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.” 
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c) PSV 26 
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. DIREITO AO 
CRÉDITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE 
INSUMOS TRIBUTADAS À RAZÃO DE ALÍQUOTA-ZERO OU NÃO 
TRIBUTADAS: “As operações de aquisição de bens tributadas à razão de 
alíquota-zero ou não tributadas pelo Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI não geram direito a crédito na apuração do imposto devido nas operações 
das quais resultem a saída de produtos, circunstância que não viola o princípio 
constitucional da vedação à cumulatividade.” ou “As operações de aquisição 
de bens tributadas à razão de alíquota zero ou não tributadas por Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI não geram direito a crédito na apuração 
do imposto devido nas operações de saída de produtos.” 
 

d) PSV 27 
Assunto: ISENÇÃO DE COFINS E REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA: “A 
revogação, pelo art. 56 da Lei 9430/96, da isenção da contribuição para o 
financiamento da Seguridade Social, assegurada inicialmente pelo art. 6º, II, 
da Lei Complementar 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços de 
profissão legalmente regulamentada, não ofende a Constituição, por não ter a 
lei ordinária invadido matéria reservada à disciplina da lei complementar. ” 
 

e) PSV 29 
Assunto: PROCESSO PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO 
TRIBUTO. INADMISSIBILIDADE: “Não se tipifica crime material contra a 
ordem tributária, antes do lançamento definitivo do tributo.” ou “Não se tipifica 
crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incs. I a IV, da Lei 
nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 
 

f) PSV 35 
Assunto: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA. OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE: “É inconstitucional a incidência do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de 
bens móveis dissociadas da prestação de serviços”. 

 

g) PSV 37 
Assunto: DEPÓSITO PRÉVIO À PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL: “É 
inconstitucional a exigência de depósito prévio de quantia em dinheiro, 
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prevista no art. 19 da Lei federal 8.870/1994, como condição à propositura de 
ação judicial que vise à discussão de validade de crédito tributário.” ou “É 
inconstitucional a exigência de depósito prevista no art. 19 da Lei federal nº 
8.870/94, para admissibilidade de ação que tenha por objeto a exigibilidade de 
crédito tributário.” 
 

h) PSV 39 
Assunto: TAXA – IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO: “A taxa que, na 
apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que 
compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não 
se verifique identidade integral entre uma base e a outra, não ofende o § 2º do 
art. 145 da CF”. 

 

i) PSV 40 
 
Assunto: TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO PROVENIENTE DE IMÓVEIS: “A 
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis não ofende o art. 145, II, da CF”. 
 

j) PSV 41 
 
Assunto: RETENÇÃO DE PARCELA DO ICMS PERTENCENTE A 
MUNICÍPIO: “Afronta a Constituição lei estadual que, a título de incentivo 
fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos Municípios.” 

 
A importância do tema está em que, de acordo com a Lei nº 11.417/2006, que criou a 
possibilidade de o Supremo Tribunal editar súmulas, tais enunciados serão 
vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Isso significa que, 
uma vez editada a súmula, torna-se obrigatória sua observação por todos os demais 
órgãos do Poder Judiciário e Executivo. 
 
De acordo com a Resolução nº 388-STF, que regulamentou referida lei, os 
interessados podem apresentar manifestações a respeito dos temas. Caso haja 
interesse em intervirmos com a apresentação de estudos ou de novos textos para 
alguma das Propostas de Súmulas Vinculantes mencionadas anteriormente, nos 
colocamos à inteira disposição de V. Sas. por intermédio do nosso escritório de 
Brasília. Ressaltamos que o prazo fatal para tanto é no próximo dia 19/06. 
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À medida que forem editadas referidas súmulas, informaremos V.Sas.  
 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
 

Responsáveis: 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7584 

 

Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 61 3252-6155 
 


