
 

 
 
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. 

NOTA TRIBUTÁRIA  
informativo tributário 

 
 
 
 
 

www.ssplaw.com.br 
 

“faz o que gosta e 
acredita no que faz” 
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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima primeira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
STF – Conceito de insumo no contexto 
da imunidade tributária dos livros, 
jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão  
 
Em 26 de abril de 2.011, a Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal 
concluiu o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 202.149/RS e, por 3 
(três) votos a 2 (dois), foi reconhecida a 
imunidade tributária das operações de 
aquisição de “peças sobressalentes para 
equipamentos de preparo a acabamento 
de chapas de impressão offset para 
jornais” oriundas do exterior, 
relativamente ao Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(“ICMS”), Imposto de Importação (“II”) 
e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (“IPI”). 

 
Os Ministros Marco Aurélio, Carlos 
Britto e Carmen Lucia reconheceram a 
imunidade tributária dessas operações, 
conferindo interpretação teleológica ao 
artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da 
Constituição, como forma de privilegiar 
o direito à comunicação e à livre 
disseminação de ideias, bem como a 
garantia de acesso à informação, ficando 
vencido o saudoso Ministro Menezes 
Direito e o Ministro Ricardo 
Lewandowski. 
 
Vale destacar que o Ministro Marco 
Aurélio, em seu voto, concluiu que a 
imunidade dos livros, jornais e 
periódicos alcança os insumos 
indispensáveis “à edição desses veículos 
de comunicação”.  
 
Com isso, a Primeira Turma conferiu 
maior alcance à imunidade tributária em 
questão, divergindo, assim, da 
compreensão de que somente os 
“insumos diretos”, ou seja, aqueles que 
podem ser inseridos no conceito de papel 
utilizado na confecção dos jornais, livros 
e periódicos (como, por exemplo, o 
filme fotográfico, o papel fotográfico e 
aquele para fotocomposição por “laser”), 
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seriam alcançados pela limitação 
constitucional ao poder de tributar. 
 
Muito embora o artigo 150, inciso VI, 
alínea “d”, da Constituição, já tenha sido 
amplamente apreciado pelo Supremo 
Tribunal Federal, em inúmeros julgados 
conferindo-lhe interpretação restritiva, o 
precedente da Primeira Turma é 
importante por ensejar novas discussões 
acerca dos limites da imunidade 
tributária dos livros, jornais, periódicos e 
o papel destinado a sua impressão, 
especialmente por retratar o 
posicionamento de três Ministros que 
atualmente compõem a Corte 
Constitucional. 
 
_________________________________ 
 
STF - ICMS – Não-Cumulatividade - 
Bens de uso e consumo, eletricidade e 
serviços de comunicação. Repercussão 
Geral 
 
O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu, no RE 603.917, a 
repercussão geral da questão relativa à 
aplicabilidade da regra da anterioridade 
nonagesimal, ou mitigada, no tocante às 
normas que postergam o direito de 
aproveitamento pleno de créditos do 
Imposto Circulação de Mercadorias e 
Serviços (“ICMS”) calculados sobre as 
aquisições de bens ou mercadorias para 
uso ou consumo do estabelecimento do 
contribuinte, de energia elétrica e o 
recebimento de serviços de 
comunicação. 
 
O contribuinte alega que, com a 
aplicação da anterioridade nonagesimal, 

a Lei Complementar nº 122, de 13 de 
dezembro de 2.006, que prorrogou para 
1º de janeiro de 2.011 a possibilidade de 
aproveitamento dos referidos créditos, 
somente poderia produzir efeitos a partir 
de 13 de março de 2.007.  
 
Em termos práticos, os contribuintes 
teriam direito pleno de apropriação dos 
créditos de ICMS gerados no período de 
1º de janeiro de 2007 até 12 de março de 
2.007, em observância ao princípio da 
não-cumulatividade. 
 
Vale destacar que o reconhecimento da 
repercussão geral quase coincidiu com a 
nova prorrogação promovida pela Lei 
Complementar nº 138, de 29 de 
dezembro de 2.010.  
 
Assim, é renovada a importância da tese, 
que pode ser invocada, uma vez mais, 
pelos contribuintes para pleitear o direito 
aos créditos do período de 1º de janeiro 
de 2011 até 29 de março de 2011. 
 
_________________________________ 
 
STJ – Compensação de créditos 
tributários com previdenciários após a 
criação da Receita Federal do Brasil 
 
A 2ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento do REsp 
1.235.348, considerou que, mesmo após 
a criação da Receita Federal do Brasil, 
não é possível a compensação de 
créditos de tributos que eram 
administrados pela antiga Receita 
Federal com débitos de natureza 
previdenciária, até então de 
responsabilidade do INSS. 
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O julgado deu interpretação literal e 
isolada do disposto no parágrafo único, 
do artigo 26, da Lei nº 11.457/2007, 
norma que, supostamente, conteria essa 
proibição. 
 
Contudo, entendemos que essa posição 
não é a que melhor soluciona a questão.  
 
Isso porque, interpretando-se 
sistematicamente o parágrafo único, do 
artigo 26, da Lei nº 11.457/2007, com o 
caput do referido artigo, percebe-se que 
o contribuinte tem direito à 
compensação dos créditos relativos a 
tributos administrados pela RFB com 
débitos de contribuições sociais previstas 
no artigo 11, § único, alíneas a, b e c da 
Lei nº 8.212/91. 
 
Na verdade, a proibição contida no 
parágrafo único, do artigo 26, aplica-se 
apenas ao modo de compensação, haja 
vista que os sistemas informatizados do 
INSS (DATAPREV) e da Receita 
Federal (SERPRO) eram diversos, razão 
pela qual não seria possível que os 
contribuintes fizessem, por conta 
própria, a compensação de tributos 
administrados por este último Órgão 
com débitos previdenciários 
administrados por aquele. 
 
Noutros termos, aquele parágrafo único 
não vedou o direito à compensação (até 
porque se admite a compensação de 
ofício). Apenas proibiu a utilização do 
sistema operacional do encontro de 
contas previsto no artigo 74 da Lei nº 
9.430/96. 
 

Assim, tendo em vista que esse é o 
primeiro julgamento proferido pelo STJ 
sobre a matéria de que se tem 
conhecimento, consideramos que o tema 
ainda deve ser objeto de apreciação pelo 
Tribunal em outras oportunidades. 
_________________________________ 
 
STJ – Em sede de execução fiscal, a 
substituição do dinheiro pela fiança 
bancária depende de anuência da 
Fazenda 
 
A 1ª Seção do STJ, no julgamento do 
EREsp 1077039, fixou, por apertada 
maioria, o entendimento de que, em sede 
de execução fiscal, a substituição da 
garantia em dinheiro pela fiança bancária 
depende de expressa concordância da 
Fazenda Nacional. 
 
O Relator, Ministro Mauro Campbell, 
restou vencido com o entendimento de 
que o § 3º do art. 9º e o inciso I do art. 
15, ambos da LEF permitem concluir 
que tais garantias são equivalentes, daí 
porque não há como negar o direito à 
substituição pela fiança bancária, 
sobretudo naqueles casos em que a 
constrição do dinheiro é extremamente 
gravosa ao executado, sob pena de 
violação ao princípio da menor 
onerosidade, estampado no art. 620 do 
CPC. 
 
Restou vencedora, contudo, a 
divergência aberta pelo então Ministro 
Luiz Fux do STJ, hoje no STF, que 
ponderou ser a execução meio para 
satisfação do crédito e que, portanto, 
deve ser feita em menor prejuízo do 
credor. Por essa razão, não poderia ser 
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conferida equivalência entre o dinheiro e 
a fiança bancária. 
 
Na mesma linha seguiu o Ministro 
Herman, para quem: a) apenas o 
dinheiro, não a fiança bancária, permite 
a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário; b) o § 4º do art. 9º da LEF 
diferencia essas garantias, pois somente 
o depósito em dinheiro cessa a 
responsabilidade sobre correção 
monetária e juros moratórios, e c) deve-
se prestigiar a satisfação do credor como 
finalidade primordial da execução fiscal.  
 
Em conclusão, apenas admitiu-se a 
substituição do dinheiro pela carta de 
fiança se (i) houver anuência do Fisco 
nesse sentido ou (ii) independente de 
anuência, excepcionalmente, se o 
devedor demonstrar o real e efetivo 
prejuízo caso o dinheiro reste mantido 
para garantir a execução fiscal. 
 
Nessa linha, entendemos interessante o 
julgado abaixo que, muito embora tenha 
sido proferido por Turma de direito 
privado do STJ, pode ser utilizado como 
argumento de reforço para demonstrar o 
efetivo prejuízo ao devedor na 
manutenção de garantia mais onerosa em 
sede de execução fiscal. 
 
_________________________________ 
 
STJ – Juiz não pode recusar carta de 
fiança para determinar penhora sobre 
numerário em conta-corrente 
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (“STJ”), ao julgar o Recurso 
Especial nº 1.116.647/ES, fixou 

entendimento no sentido de que, mesmo 
após a entrada em vigor das novas regras 
do processo de execução do Código de 
Processo Civil, introduzidas pela Lei nº 
11.382/2006, o método de cobrança de 
execuções de dívidas de direito privado 
deve ser aquele que gere menos 
prejuízos ao credor e seja o menos 
gravoso para o devedor, sopesando-se, 
por um lado, a máxima eficiência do 
feito executivo e, por outro, o princípio 
da menor onerosidade ao devedor. 
 
No caso, a Executada, empresa de 
grande porte e de solvência reconhecida 
no mercado, inicialmente ofereceu bem 
móvel para a garantia da execução, tendo 
solicitado a sua substituição por carta de 
fiança bancária. Na oportunidade, a 
Exequente não aceitou a garantia 
apresentada e pleiteou a penhora dos 
ativos financeiros da Executada, pedido 
que foi aceito pelo Magistrado de 
Primeiro Grau e confirmado pelo 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
 
Ao decidir a questão, a Ministra 
registrou que a execução foi iniciada 
pelo credor antes da entrada em vigor da 
Lei nº 11.383/06, sendo certo que a 
própria Executada apresentou carta de 
fiança bancária antes mesmo de qualquer 
iniciativa do então credor, salientando 
que “em uma situação como esta, não se 
pode aplicar, de maneira direta, o 
entendimento que a penhora de dinheiro, 
mediante bloqueio de valores em conta-
corrente, tem prioridade absoluta sobre o 
oferecimento de qualquer outro bem”. 
 
Nessa linha, aplicando o princípio da 
menor onerosidade, que não foi 
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revogado pela Lei nº 11.382/006, a 
decisão reconheceu que a paralisação de 
recursos financeiros em importe superior 
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
é, em geral, perniciosa e deve ser 
evitada, considerando que: “Nenhuma 
atividade produtiva que conviva em 
ambiente competitivo pode, sem graves 
prejuízos, indisponibilizar quantia dessa 
monta. A paralisação dos recursos deve 
ser admitida, mas se há meios de evitá-
lo, sem prejuízo para o devedor, tais 
meios devem ser privilegiados pelo 
julgador.” 
 
Concluiu-se que, muito embora a 
penhora de ativos financeiros não deva 
ser precedida do esgotamento das 
possibilidades de penhora de outros bens 
a partir da entrada em vigor da Lei nº 
11.382/2006, ainda assim o seu 
deferimento no caso analisado somente 
seria possível mediante “sólidos 
argumentos, que indiquem precisamente 
o prejuízo que seria causado ao credor, e 
a ausência de significativos prejuízos ao 
devedor pela imobilização do capital”. 
 
 
Legislação e Normativos  
 
Reavaliação de Bens do Ativo 
Imobilizado - Vedação 
 
Foi publicada, em 12.04.2011, a decisão 
do Processo de Consulta nº 13, por meio 
da qual a Superintendência Regional da 
Receita Federal da 1ª Região Fiscal 
firmou o entendimento de que a 
reavaliação de bens do ativo imobilizado 
está vedada desde 1° de janeiro de 2008. 
 

 
_________________________________ 
 
Desconto de Créditos – PIS/COFINS 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal da 9ª Região Fiscal 
(“SRRF/9ªRF”) decidiu no Processo de 
Consulta n° 87, publicação de 
07.04.2011, que no regime de apuração 
não cumulativo das Contribuições para o 
PIS e para a COFINS podem ser 
descontados créditos relativos a serviços 
de desenvolvimento e manutenção de 
sistemas, aplicados no desenvolvimento 
de programas por encomenda. 
 
Ainda, estabeleceu que, nos casos em 
que não for obrigatória a emissão de 
nota fiscal, a comprovação das despesas 
poderá ser feita por meio de fatura 
idônea acompanhada pelo contrato de 
serviço, no qual deverá constar a 
identificação da empresa, a descrição 
dos bens ou serviços objeto da operação 
e a data e valor da operação. 
 
 
IR/Fonte – Convenção 
Brasil/Luxemburgo 
 
Foi publicado, em 12.04.2011, a decisão 
do Processo de Consulta n° 17, na qual a 
Receita Federal do Brasil, por 
intermédio da Superintendência 
Regional da 1ª Região Fiscal, 
manifestou-se no sentido de que há 
incidência do IR/Fonte sobre os 
rendimentos de assistência 
administrativa e semelhantes remetidos 
de fonte situada no Brasil para pessoa 
jurídica residente ou domiciliada em 
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Luxemburgo, nada obstante a existência 
de Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação firmada com este País. 
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