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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima oitava edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
 
STF – Contribuição ao Salário-
Educação – EC nº 33/01 
 
O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 690.933/SP, realizado 
sob o regime da repercussão geral, 
reafirmou sua orientação jurisprudencial, 
julgando válida a Contribuição ao 
Salário-Educação sob a égide das 
Constituições de 1967 e 1988, tanto no 
que respeita ao Decreto-Lei nº 1.422/75 
e aos Decretos nºs 76.923/75 e 
87.043/82, quanto em relação à Lei nº 
9.424/96. 
 
Com isso, restou ratificada a Súmula nº 
732 do STF, segundo a qual: “É 
constitucional a cobrança da 

contribuição do salário-educação, seja 
sob a Carta de 1969, seja sob a 
Constituição Federal de 1988, e no 
regime da Lei 9.242/1996.” 
 
Ocorre que o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 690.933/SP não se 
pronunciou sobre a inconstitucionalidade 
superveniente da Contribuição ao 
Salário-Educação desde a entrada em 
vigor da Emenda Constitucional nº 
33/01, de modo que, ao contrário do que 
vem sendo divulgado, a análise do tema 
ainda não foi esgotada. 
 
De fato, a partir da edição da EC nº 
33/01, as contribuições sociais e as de 
intervenção no domínio econômico 
passaram a ter, como possível base de 
cálculo, na hipótese de alíquota “ad 
valorem”, o faturamento, a receita bruta 
ou o valor da operação e, no caso de 
importação, o valor aduaneiro. Assim, 
toda a legislação anterior à EC nº 33/01 
que tivesse instituído aqueles tributos 
(inclusive a Contribuição ao Salário-
Educação) sobre outras bases de cálculo 
perdeu sua validade por 
inconstitucionalidade superveniente. 
 
Vale referir que a matéria teve sua 
repercussão geral reconhecida e aguarda 
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a apreciação do Plenário do STF nos 
autos dos Recursos Extraordinários nºs 
630.898/RS e 603.624/SC, feitos em que 
se discute, respectivamente, a validade 
das Contribuições ao INCRA e ao 
SEBRAE à luz das alterações da EC nº 
33/01, cujas conclusões devem ser 
aplicadas à Contribuição ao Salário-
Educação. 
_________________________________ 
 
STJ – Transmissão de 
Impenhorabilidade – Bem de Família 
 
A Primeira Turma do STJ, no 
julgamento do REsp nº 1.200.145, 
seguindo a orientação desta Corte, 
entendeu que a impenhorabilidade de 
imóvel rural de família deve ser 
estendida a imóvel urbano adquirido 
com o produto da venda daquele imóvel. 
 
No caso, a parte interessada era 
proprietária de área rural impenhorável, 
por força do artigo 5º, XXV, da CF, 
sendo que sobre seus bens havia 
indisponibilidade decretada com base no 
artigo 185-A do CTN, em Execução 
Fiscal. 
 
Segundo a ratio da decisão, a 
impenhorabilidade da propriedade rural 
exclui a sua indisponibilidade, devendo 
estes efeitos serem propagados à 
propriedade urbana, adquirida com 
produto da venda deste imóvel e com o 
fim precípuo de manter residência. 
 
Importante o registro de que, segundo o 
Ministro relator, poderá haver a 
indisponibilidade sobre o eventual 

excedente do valor da venda do imóvel 
urbano, isto é, “a sobra do produto”. 
_________________________________ 
 
TRF 3ª Região – Execução Fiscal – 
Impossibilidade da substituição da 
penhora de bem imóvel por dividendos 
 
A Sexta Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, por decisão 
unânime, em sentido diverso do que vem 
se manifestando o Superior Tribunal de 
Justiça, entendeu não ser plausível a 
substituição da penhora de um bem 
imóvel pela constrição de dividendos a 
serem distribuídos aos acionistas de uma 
empresa de capital aberto.  
 
A substituição foi requerida com base na 
Lei de Execuções Fiscais, 6.830/80, cuja 
interpretação conjunta dos artigos 11 e 
15, conduziria à esta possibilidade. 
 
Na decisão, o Relator entendeu, com 
base no artigo 620, do Código de 
Processo Civil, que a execução deve se 
dar pelo modo menos gravoso ao 
Executado, desde que respeitada a 
garantia ao Exequente do direito ao 
crédito questionado, que no 
entendimento do Tribunal, estava 
assegurado pelo bem imóvel posto a 
penhora. Apenas haveria a possibilidade 
de substituição do bem penhorado caso 
houvesse alguma justificativa plausível, 
não sendo suficiente, portanto, a ordem 
de preferência prescrita pelo art. 11, da 
LEF. 
 
Na visão da Relatora do caso, a 
Desembargadora Regina Helena Costa: 



 

 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos seus clientes, sendo vedada sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br.SSP - 141497v1 

  

3

“Embora seja facultado à Exequente 
postular a substituição dos bens 
penhorados, na forma do art. 15, II, da 
Lei nº 6.830/80, tal faculdade, em 
atenção ao art. 620 do CPC, não pode 
ser exercida por mero capricho da 
credora, dependendo, em qualquer caso, 
de razões que justifiquem a pretendida 
substituição, não bastando, pois, a 
simples vantagem à Exequente.”  
 
Em sua decisão, a Desembargadora cita 
um precedente do STJ de 2004, 
entretanto é válido ressaltar a existência 
de precedente, do mesmo STJ, em 
sentido contrário. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
 
Lei Complementar nº 141 de 13.01.2012 
– Ações e Serviços Públicos de Saúde 
 
Foi publicada, em 16.01.2012, a Lei 
Complementar nº 141, que regulamenta 
o §3º do artigo 198 da Constituição 
Federal para dispor sobre os valores 
mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde, bem como estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de 
transferências para a saúde e as normas 
de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas 3 (três) esferas 
de governo e revoga dispositivos das 
Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993. 
 

Referida Lei Complementar foi 
sancionada pela Presidenta Dilma 
Rousseff com 15 vetos, dentre os quais 
se destacam os vetos aos §§ 3º, 4º e 5º do 
art. 5º, que visavam instituir a 
Contribuição Social para a Saúde 
(“CSS”), cuja finalidade seria financiar 
ações e serviços públicos de saúde.  
 
Ao justificar o veto, a Presidenta 
afirmou que “os dispositivos se referem 
à aplicação da Contribuição Social para 
a Saúde - CSS, cuja criação foi retirada 
do projeto durante a tramitação, e às 
regras de aplicação progressiva para os 
Estados e Municípios com término 
previsto para 2011, carecendo, assim, de 
qualquer efeito prático quando da 
promulgação da lei". 
 
Portanto, o veto referente aos 
mencionados dispositivos inviabilizou a 
criação deste novo tributo. 
_________________________________ 
 
Nova tabela de incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (TIPI) 
– Decreto nº 7.660/2011 
 
Em 26.12.2011, foi publicado o Decreto 
nº 7.660, o qual, por meio de seu artigo 
1º, aprovou a nova Tabela de Incidência 
dos Impostos sobre Produtos 
Industrializados (“TIPI”), que passa a 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012. 
A antiga TIPI, instituída pelo Decreto nº 
6.006/2006, foi revogada com a entrada 
em vigor da nova tabela. 
_________________________________ 
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Declaração de Ajuste Anual do Imposto 
Sobre Renda da Pessoa Física – Ano 
Calendário 2011, Exercício 2012 
 
Foi publicada, em 06 de fevereiro de 
2012, a Instrução Normativa da Receita 
Federal do Brasil (“IN/RFB”) nº 1.246, 
que dispõe sobre a apresentação da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto 
sobre a Renda (“DIRPF”) referente ao 
exercício de 2012, ano-calendário de 
2011, pela pessoa física residente no 
Brasil. 
 
A IN/RFB n° 1.246/2012 estabelece as 
formas de elaboração e retificação da 
declaração, bem como trata do 
pagamento e da obrigatoriedade de sua 
apresentação, que deverá ser feita entre 
1° de março e 30 de abril de 2012 (por 
meio eletrônico até às 23h59min59s). 
 
Os programas necessários para o 
preenchimento e a transmissão da 
DIRPF 2011/2012 já estão disponíveis 
no site da RFB para download. 
_________________________________ 
 
Ajustes dos preços de transferência na 
exportação – Instrução Normativa nº 
1.233/2012 
 
Foi publicada, em 03.01.2012 a 
Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN”) nº 1.233, a qual institui 
um mecanismo de ajuste a ser utilizado 
determinação dos preços de 
transferência, apurados pelas sociedades 
empresárias brasileiras exclusivamente 
em suas operações de exportação 

concluídas com sociedades a ela 
vinculadas domiciliadas no exterior.  
 
Essa IN dispõe que, para fins de 
apuração da média aritmética ponderada 
trienal do lucro líquido de que trata o 
artigo 35 da IN nº 243/2002, as receitas 
de exportação do ano-calendário de 2011 
poderão ser reajustadas, multiplicando-
se o valor final obtido pelo fator de 1,11 
(um inteiro e onze centésimos). Neste 
sentido, observa-se que essa disposição 
reafirma o previsto pela Portaria do 
Ministro de Estado da Fazenda (“MF”) 
nº 563/2011, de 28.12.2011. 
 
O aludido art. 35 da IN 243/2002 dispõe 
que “a pessoa jurídica que comprovar 
haver apurado lucro líquido, antes da 
provisão da CSLL e do imposto de 
renda, decorrente das receitas de vendas 
nas exportações para empresas 
vinculadas, em valor equivalente a, no 
mínimo, cinco por cento do total dessas 
receitas, considerando a média anual do 
período de apuração e dos dois anos 
precedentes, poderá comprovar a 
adequação dos preços praticados nas 
exportações, do período de apuração, 
exclusivamente com os documentos 
relacionados com a própria operação”. 
 
Para efeito de aplicação da média 
aritmética ponderada trienal a que se 
refere o artigo acima transcrito, a IN 
1.233/12 também dispôs que, em relação 
às receitas apuradas nos anos-calendário 
de 2009 e 2010, o cálculo comparativo 
do lucro líquido também poderá sofrer 
ajustes, à semelhança do ano-calendário 
de 2011. Assim, para o ano-calendário 
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de 2009 o valor final poderá ser 
multiplicado pelo fator 1 (um inteiro) e, 
para o ano calendário de 2010, pelo o 
fator de 1,09 (um inteiro e novo 
centésimos), conforme IN nº 1.010/2010, 
e Portaria MF nº 04/2011 
respectivamente. 
 
Por fim, a IN em comento dispõe que, 
alternativamente à realização  do cálculo 
comparativo de lucro líquido trienal 
acima mencionado, a pessoa jurídica 
poderá apurar seu lucro líquido anual 
mínimo em 5% (cinco por cento) apenas 
em relação às receitas de exportação do 
ano-calendário de 2011, a elas aplicadas 
o mencionado fator de 1,11 (um inteiro e 
onze centésimos). 
_________________________________ 
 
Fundos de investimentos mobiliários – 
Instrução Normativa CVM nº 516 de 
29.12.2011 
 
Foi Publicada, em 29.12.2011, a 
Instrução Normativa da Comissão de 
Valores Mobiliários (“IN/CVM) nº 516, 
a qual dispõe acerca da elaboração e 
divulgação das Demonstrações 
Financeiras dos Fundos de Investimentos 
Imobiliários (“FII”). 
 
Referida instrução dispõe que os FII 
devem seguir os critérios contábeis 
estabelecidos pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) para as 
companhias abertas, estando sujeitos ao 
reconhecimento dos ganhos e perdas no 
resultado dos fundos segundo o regime 
de competência. 
 

O custo dos imóveis adquiridos pelos FII 
devem considerar todos os gastos 
relacionados à sua aquisição (taxas, 
tributos, dentre outros) e, na hipótese de 
o imóvel adquirido ser destinado à 
venda, ainda poderão ser considerados 
os gastos para colocação do imóvel à 
venda (reforma, gastos com engenharia, 
dentre outros). Para os imóveis em 
construção, o custo englobará todos os 
gastos relacionados a essa atividade 
(mão de obra, materiais de construção, 
dentre outros). 
 
Os imóveis adquiridos ou construídos 
com o intuito de gerar renda ou 
apreciação de capital no longo prazo 
devem ser reconhecidos contabilmente 
como propriedades para investimentos, 
no subgrupo ativo não circulante dos FII. 
Num primeiro momento, as propriedades 
para investimentos devem ser 
reconhecidas pelo valor de custo e, 
posteriormente, tais imóveis devem ser 
mensurados pelo valor justo, isto é, um 
valor que reflita as reais condições de 
mercado praticadas por imóveis em 
situações semelhantes. Na 
impossibilidade de se determinar o valor 
justo dos imóveis com base nas 
condições de mercado, deve-se utilizar 
os seguintes critérios: (i) preços 
correntes praticados em um mercado 
líquido de outros ativos em diferentes 
condições, ajustados para refletir tais 
diferenças; (ii) preços recentes 
praticados em mercados menos líquidos, 
ajustados para refletir as diferentes 
realidades econômicas; (iii) projeções de 
fluxos de caixa descontados. Caso, ainda 
assim, o valor justo do custo não possa 
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ser determinado de maneira confiável, 
deve-se manter o valor do custo original 
até que se atinja um valor confiável. 
 
Por outro lado, os imóveis adquiridos ou 
construídos para venda no curso do 
negócio devem ser reconhecidos 
contabilmente como estoques, no 
subgrupo de ativo circulante dos FII. 
Tais imóveis devem ser avaliados pelo 
menor valor entre o custo e o valor 
realizável líquido, que corresponde ao 
valor estimado da venda menos as 
despesas estimadas necessárias para 
realizar a venda. Ainda, caso seja 
verificado que o custo registrado não é 
recuperável, deve realizar o 
“impairment”, isto é, o valor do imóvel 
deve ser ajustado até o valor recuperável. 
 
O imóvel classificado em propriedade 
para investimento no ativo não 
circulante poderá vir a tornar-se um 
imóvel classificado como estoque no 
ativo circulante no momento em que 
houver o propósito da venda e o custo 
atribuído será o valor justo do imóvel. 
De forma semelhante, o imóvel 
classificado como estoque poderá ser 
convertido em propriedade para 
investimentos pelo valor contábil, desde 
que haja a evidencia do propósito de o 
imóvel gerar renda. 
 
Na hipótese de os ativos financeiros 
avaliados pelo custo amortizado 
demonstrar evidências de redução do 
valor recuperável, deve-se registrar 
provisão para perdas desses ativos, pela 
diferença entre o valor contábil e o valor 
presente do fluxo de caixa esperado. 

Para os ativos de taxa fixa, a taxa de 
desconto a ser utilizada é a taxa efetiva 
de juros, enquanto que para os juros de 
taxa flutuante, a taxa de desconto é a 
taxa corrente de juros do mercado. 
 
Por fim, a IN/CVM determina que as 
demonstrações financeiras dos FII  
devem conter os seguintes documentos: 
(i) balanço patrimonial do final do 
período; (ii) demonstração do resultado 
do período; (iii) demonstração das 
mutações do patrimônio líquido do 
período; e (iv) demonstração dos fluxos 
de caixa do período. Ainda, as notas 
explicativas dos FII devem 
disponibilizar informações detalhadas 
em relação a cada ativo financeiro de 
natureza imobiliária, aos imóveis 
classificados como propriedades para 
investimentos e aos imóveis 
classificados como estoque. 
_________________________________ 
 
Alíquota de IOF aplicável sob recursos 
captados no exterior – Ato Declaratório 
Interpretativo RFB nº 20/2011 
 
Em 26.12.2011, a Receita Federal do 
Brasil fez publicar o Ato Declaratório 
Interpretativo (“ADI/RFB”) nº 20, por 
meio do qual interpretou o disposto pelo 
inciso XXII do artigo 15-A do Decreto 
nº 6.306/2007, que fixou a alíquota do 
IO/Câmbio, incidente nas operações 
referentes a empréstimos captados no 
exterior, em 6%. 
 
Referido Ato declarou que a aplicação 
da mencionada alíquota se dará nas 
operações de câmbio realizadas por 
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instituição bancária para fins de repasse, 
no País, de recursos captados no 
exterior, contratada pelo prazo de até 
720 dias, ainda que destinada a 
financiamento em operação de crédito 
interno 
_________________________________ 
 
Serviços de Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos – Despesas com 
aquisição de partes e peças 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal 
(“SRRF/8ªRF”),  por meio do Processo 
de Consulta n° 309, publicado em 
02.01.2012, esclareceu que os valores 
referentes a serviços prestados por 
pessoa jurídica domiciliada no País, para 
a manutenção de máquinas e 
equipamentos, empregados na produção 
de bens destinados à venda, podem 
compor a base de cálculo dos créditos a 
serem descontados da Contribuição para 
o PIS e para a COFINS, não-cumulativa, 
desde que as despesas com tais serviços 
não resulte aumento de vida útil superior 
a um ano desses bens. 
 
No caso de resultar em aumento de vida 
útil superior a um ano, os referidos 
dispêndios deverão ser capitalizados 
para servirem de base às depreciações 
futuras. Deles não decorrerão geração de 
direito a créditos a descontar, seja da 
Contribuição para o PIS, seja da 
COFINS. 
 
Além disso, as despesas efetuadas com a 
aquisição de partes e peças de reposição 
que sofram desgaste, dano ou a perda de 

propriedade físicas ou químicas, 
utilizadas em máquinas e equipamentos 
que respondam diretamente por todo o 
processo de fabricação dos bens ou 
produtos destinados à venda, pagas à 
pessoa jurídica domiciliada no País, 
geram direito a apuração de créditos a 
serem descontados de tais contribuições, 
exceto quando essas partes e peças 
estiverem obrigadas legalmente a serem 
incluídas no ativo imobilizado.   
 
Por fim, os bens e serviços importados a 
partir de 01.05.2004, utilizados como 
insumos na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, também 
podem gerar créditos a serem 
descontados das contribuições em 
comento. 
_________________________________ 
 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Depreciação de 
Máquinas e Equipamentos 
 
Em 24.01.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
1ª Região Fiscal (“SRRF 1ª RF”) 
publicou a Solução de Consulta n° 
80/11, consignando o entendimento de 
que para que faça jus ao desconto dos 
créditos calculados sobre os encargos de 
depreciação de máquinas, equipamentos 
e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado da empresa, utilizados na 
produção de bens  destinados a venda ou 
na prestação de serviços, o contribuinte 
deve valer-se da taxa de depreciação 
fixada pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (“SRF”) em função do prazo 
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de vida útil do bem, podendo, no 
entanto, optar pelo cálculo dos créditos 
da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (“Cofins”) e para 
os créditos do Programa de Integração 
Social (“PIS/Pasep”) de forma diversa, 
desde que a lei assim autorize. 
_________________________________ 
 
Títulos da Dívida Pública – Pagamento 
de Tributos Federais 
 
Em 24.01.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 
1ª Região Fiscal (“SRRF 1ª RF”) fez 
publicar a Solução de Consulta n° 81/11, 
por meio da qual consignou 
entendimento de que atualmente não 
existem títulos cartulares com poder 
liberatório para pagamento de tributos 
federais.  Em relação aos títulos 
escriturais, apesar de existentes, eles 
também não podem ser utilizados para o 
pagamento desses tributos, exceto o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (“ITR”) nas condições previstas 
em lei. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária : 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 

Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Diogo de Andrade Figueiredo 
(diogo@ssplaw.com.br) 
 
Bruno Baruel Rocha 
(bruno@ssplaw.com.br) 
 
Flavio Eduardo Carvalho 
(flavio@ssplaw.com.br) 
 
Vitor Martins Flores 
(vitor@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Monteiro Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Sidney Kawamura Longo 
(sidney@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 
 
Leticia Brandão Tourinho Dantas 
(leticia@ssplaw.com.br)  
 
Rodrigo Tosto Lascala 
(rodrigo@ssplaw.com.br) 
 
Ana Paula Medeiros Costa 
(anapaula@ssplaw.com.br) 
 
Carolina Balieiro Salomão 
(carolina@ssplaw.com.br) 



 

 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos seus clientes, sendo vedada sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br.SSP - 141497v1 
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Murilo Bunhotto Lopes 
(murilo@ssplaw.com.br) 
 
Laura Benini Candido 
(laura@ssplaw.com.br) 
 
Júlio César Soares 
(julio@ssplaw.com.br) 
 
Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 
andar – São Paulo (SP). Tel. (55 
11) 3201-7550 
 
Brasília Shopping – SCN Quadra 
5, Bloco A – Torre Norte – 13º 
andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 
Tel. (55 61) 3252-6153 


