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Informativo n° 37 – ano IV – Novembro/Dezembro de 2010 

 

 

É com satisfação que apresentamos a 

trigésima sétima edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e 

interessados as mais atualizadas notícias 

sobre questões tributárias. 

 

Boa leitura. 
 

 

Jurisprudência 

 

STJ - Conversão de depósitos judiciais 

em renda da Fazenda Pública – 

necessidade de trânsito em julgado de 

embargos à execução. 

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao julgar os Embargos de 

Divergência em Resp nº 734.831/MG, 

afirmou a prevalência da regra do art. 32, 

§ 2º, da Lei de Execuções Fiscais sobre a 

regra geral do art. 587 do Código de 

Processo Civil, afastando a incidência da 

Súmula nº 317 às execuções movidas 

pela Fazenda Pública.  

 

Segundo a interpretação dada pelo STJ, 

a regra do art. 587, introduzida pela lei 

11.382/2006, que permite a execução 

definitiva dos créditos fundados em 

títulos extrajudiciais mesmo sem o 

trânsito em julgado de eventuais 

embargos não pode ser aplicada aos 

créditos fiscais, pois a Lei de Execuções 

Fiscais, sendo mais específica, deve 

prevalecer sobre a regra geral, ainda que 

mais benéfica ao credor.  

 

Com a confirmação dessa interpretação 

pela Primeira Seção, a Fazenda Pública 

precisará aguardar o julgamento final de 

questionamentos do contribuinte antes 

da conversão dos depósitos em renda. 

 

 
STJ - Responsabilidade dos sócios por 
débitos junto à seguridade social. 
Sociedade empresaria por quotas de 
responsabilidade limitada. 
 

A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça entendeu que mesmo durante 

a vigência do art. 13 da Lei nº 8.620/93, 

que foi revogado pelo art. 79, VII, da Lei 

nº 11.941/2009, os sócios não podem 

responder pessoalmente por débitos da 

sociedade empresária junto à seguridade 

social, salvo se presentes os requisitos 

específicos do art. 135, III do CTN.  
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Nos termos do CTN, a responsabilidade 

apenas pode prevalecer no caso de atos 

praticados com excesso de poderes em 

relação à sociedade ou infração direta de 

dispositivo legal. O Superior Tribunal de 

Justiça fundamentou sua decisão ainda 

em recente julgado do Supremo Tribunal 

Federal, o qual afastou a vigência do 

mesmo art. 13 da Lei nº 8.620/93 em 

virtude de vícios de 

inconstitucionalidade formal e material, 

em decisão com efeitos vinculantes. 

 

Esse entendimento do STJ será aplicado 

automaticamente a todos os processos 

que tratem do mesmo tema, por ter sido 

decidida conforme a sistemática dos 

recursos repetitivos. 

 

 
STJ confirma impossibilidade de 
exclusão do REFIS por ausência de 
pedido formal de desistência de recurso 
administrativo 
 

De acordo com a Primeira Turma do 

STJ, a constatação posterior, pelo Fisco, 

de ausência de pedido formal de 

desistência de recursos administrativos 

não autoriza a exclusão do contribuinte 

do REFIS, pois o momento da 

apresentação e análise dos pedidos de 

desistência ocorre no ingresso do 

requerente no regime, ocorrendo 

preclusão. Prevaleceu, assim, a norma do 

art. 9º do CTN, que estabelece a 

legalidade estrita para aplicação de 

penalidades ao contribuinte, sendo 

inválida a penalidade de exclusão 

prevista na IN SRF 43/00.  

 

Além disso, com a confissão de dívida, 

obrigatória para adesão ao programa, a 

demanda seria extinta por ausência 

superveniente de interesse de agir, o que 

gera a extinção do processo 

administrativo, consistindo a desistência 

dos recursos mera formalidade. 
 

 
STJ - Energia elétrica – repetição de 
indébito de ICMS – legitimidade ativa 
 

A Segunda Turma do STJ, ao apreciar o 

REsp nº 1.192.992 e o REsp nº 

1.164.934 reafirmou a impossibilidade 

de a concessionária de energia elétrica 

figurar no polo passivo da ação de 

repetição de indébito de ICMS. Além 

disso, consignou que a legitimidade ativa 

para pedir restituição de tributos 

indiretos é sempre do contribuinte de 

direito. 

 

Quanto à última tese, o órgão julgador 

manteve o entendimento inaugurado no 

REsp nº 903.394, na sistemática dos 

recursos repetitivos, que havia 

consignado ser a concessionária a 

contribuinte de direito na hipótese. 
 

 
STJ - Correção monetária - Crédito 
escritural de PIS E COFINS 
 

A Segunda Turma do STJ proferiu 

decisão unânime em relação à 

possibilidade de correção monetária de 

créditos escriturais de PIS e COFINS, 

apurados sob a forma do art. 3º das Leis 

nºs 10.637/2002 e 10.833/2003. O 

raciocínio aplicado ao julgamento do 
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REsp nº 1.203.802-RS, que versou sobre 

a questão, foi estabelecido em analogia a 

precedente da Primeira Seção, que, 

analisando créditos de IPI, admitiu a 

possibilidade de correção monetária, 

mas apenas naquelas oportunidades em 

que o direito ao aproveitamento do 

crédito não foi exercido em momento 

oportuno em virtude de obstáculos 

impostos pela Autoridade Fiscal.  

Como não há expressa previsão legal 

sobre o tema, a extensão do 

entendimento já aplicado aos créditos 

escriturais de IPI para o PIS e a COFINS 

representa avanço para os contribuintes, 

pois impede oposições ilegítimas da 

Fazenda à total fruição do crédito 

tributário. 
 

 

STF - Quebra de sigilo bancário pela 

Receita Federal 

 

Em recente julgamento, o Plenário do 

STF voltou atrás da decisão que havia 

proferido na medida cautelar negada na 

Ação Cautelar nº 33, na qual a 

contribuinte buscava impedir que a 

Receita Federal tivesse a acesso a seus 

dados bancários sem a autorização do 

Poder Judiciário, conforme autoriza da 

Lei Complementar nº 105/01 e o Decreto 

3.724/01. 

 

No julgamento do próprio Recurso 

Extraordinário nº 389.908, ao qual a 

Ação Cautelar nº 33 buscava atribuir 

efeito suspensivo, o STF entendeu que o 

Estado tem poder para investigar e 

fiscalizar, mas a decretação da quebra de 

sigilo bancário só pode ser feita 

mediante ordem emanada do Poder 

Judiciário. 
 

 

Legislação e Normativos  

 

Soluções de Consulta n°s 128, 129 e 

135/2010 

 

Solução de Consulta n° 128/10 – 

PIS/COFINS – Prestação de Serviços à 

Pessoa Física e Jurídica Domiciliada no 

Exterior 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região Fiscal 

(“SRRF/10ªRF”), por meio da Solução 

de Consulta n° 128, de 13 de dezembro 

de 2010, fixou o entendimento de que 

não há incidência do PIS e da COFINS 

sobre receitas decorrentes de prestação 

de serviços à pessoa física ou jurídica 

residente ou domiciliada no exterior, 

ainda que exista, na relação jurídica 

negocial, uma terceira pessoa que atue 

na condição de mandatário. 

 

Segundo a SRRF/10ªRF, somente será 

beneficiada pela não incidência das 

referidas contribuições, a prestação de 

serviços à pessoa física ou jurídica 

residente ou domiciliada no exterior cujo 

pagamento se der nas hipóteses 

estabelecidas no Regulamento do 

Mercado de Câmbio e Capitais 

Internacionais (“RMCCI”), as quais 

representam o efetivo ingresso de divisas 

no País. Caso o pagamento em comento 

ocorra de qualquer outra forma não 

prevista no RMCCI, haverá incidência 

do PIS e da COFINS sobre as receitas 
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advindas da prestação de serviços ao 

exterior. 

 

Ademais, mesmo que sejam utilizadas 

quaisquer das formas de pagamento 

válidas para fruição da não incidência, 

será necessária a comprovação do nexo 

causal entre o pagamento recebido pela 

pessoa jurídica domiciliada no País e a 

efetiva prestação dos serviços à pessoa 

física ou jurídica domiciliada no 

exterior. 

 

Por fim, se atendidos todos os requisitos 

para não incidência das contribuições em 

comento, será possível a utilização dos 

créditos de PIS e COFINS acumulados 

em decorrência da não incidência nas 

exportações, para restituição ou 

compensação com outros tributos 

federais, nos termos da legislação 

vigente. 

 

 

Solução de Consulta nº 129/10 – 

Inovação Tecnológica – Incentivo Fiscal 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região Fiscal emitiu a 

Solução de Consulta n° 129/10, 

publicada em 13.12.2010, a respeito dos 

incentivos fiscais à Inovação 

Tecnológica, instituídos pela Lei n° 

11.196/05 (“Lei do Bem”). Segundo a 

Receita Federal, o conceito de inovação 

tecnológica, para efeitos de fruição do 

incentivo, “é aquele previsto no § 1º do 

art. 17 da Lei nº 11.196, de 2005, e no 

art. 2º do Decreto nº 5.798, de 2006, 

sendo auto-aplicável, desde que sejam 

atendidas todas formalidades e requisitos 

normativos pertinentes”. Com isso, 

observa-se que o órgão arrecadatório 

federal sugere uma aplicação literal do 

dispositivo, abstendo-se de avaliar 

detalhadamente o conceito envolvido na 

questão. Em sentido semelhante, o órgão 

já expediu a Solução de Consulta n° 

138/08, segundo a qual “o instituto da 

consulta não se afigura o meio adequado 

para se confirmar, ou não, se 

determinada empresa operacionalmente 

de fato cumpre programas de pesquisa 

tecnológica e de desenvolvimento de 

inovação tecnológica, tendo em vista 

que, além de não se tratar de 

interpretação da legislação tributária, 

mas, sim, de sua aplicação, cabe ao 

beneficiário dos incentivos fiscais 

prestar as informações sobre os seus 

programas na forma da Portaria MCT nº 

943, de 2006, e atender às demais 

normas estabelecidas nos atos que 

regulamentam o incentivo”. Dessa 

maneira, constata-se que a Receita 

Federal  não tem se aprofundado no 

conceito de “inovação tecnológica” para 

efeito de fruição dos benefícios fiscais 

correspondentes, o que pode gerar 

subjetividade na aplicação do conceito. 

 

Solução de Consulta nº 135/10 – Ganho 

de Capital – Aquisição de Quotas pela 

Sociedade 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região Fiscal proferiu a 

Solução de Consulta n° 135/10, 

publicada em 13.12.2010, segundo a 

qual a alienação de participação 

societária de um sócio aos demais 

remanescentes, por ocasião de sua 
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retirada do quadro societário, “configura 

alienação de bens ou direitos”. Por esse 

motivo, o órgão arrecadatório federal 

entendeu ser devido o Imposto sobre a 

Renda das Pessoas Físicas sobre o ganho 

de capital apurado na transação, devendo 

ser pago até o último dia útil do mês 

subseqüente àquele em que os ganhos 

forem percebidos. 

 

 
 

 

Suspensão da inclusão da Espanha na 

Relação de Países Detentores de 

Regime Fiscal Privilegiado 

 

O Ato Declaratório Executivo RFB n° 

22, publicado em 02.12.2010, concedeu, 

diante do pedido de revisão apresentado 

pelo Governo espanhol, efeito 

suspensivo à inclusão da Espanha na 

relação de países detentores de regime 

fiscal privilegiado, prevista na Instrução 

Normativa RFB n° 1.037, de 04.06.2010, 

relativamente às pessoas jurídicas 

constituídas sob a forma de Entidad de 

Tenencia de Valores Extranjeros 

(“ETVE”). 
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