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É com imensa satisfação que 
apresentamos a sexagésima edição do 
NOTA TRIBUTÁRIA , o informativo pelo 
qual pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
Jurisprudência 
 
STJ – Julgamento de Recurso 
Repetitivo – Impossibilidade de 
cobrança de créditos tributários objeto 
de confissão extrajudicial depois da sua 
extinção por decadência (art. 156, V, do 
CTN) 
 
A 1ª Seção do STJ, sob a sistemática dos 
Recursos Repetitivos, julgou o REsp nº 
1.355.947, que trata da discussão a 
respeito da possibilidade de a confissão 
de dívida tributária formalizada na 
adesão a parcelamentos poder constituir 
créditos tributários, mesmo depois de 
decorrido o prazo decadencial previsto 
no art. 173, I, do CTN. 
 
Naquele caso, o contribuinte confessou a 
dívida em julho de 2003, ao aderir a 
parcelamento fiscal. Por outro lado, o 
termo a quo do prazo decadencial, nos 

termos do art. 173, I do CTN, deu-se em 
janeiro de 1996 (para os tributos 
vencidos em 1995) e janeiro de 1997 
(para os tributos vencidos em 1996).  
 
Assim, se, por um lado, o prazo 
decadencial expirou em janeiro de 2002 
(para os vencimentos mais recentes), a 
confissão da dívida, por outro, foi 
verificada apenas em 2003, quando 
todos os créditos tributários já haviam 
sido extintos por decadência. 
 
O Ministro Mauro Campbell, relator do 
caso, esclareceu que, por ser a 
decadência forma de extinção do crédito 
tributário, conforme determina o art. 
156, V, do CTN, o direito do Fisco “não 
pode ser reavivado por qualquer 
sistemática de lançamento ou auto-
lançamento, seja ela via documento de 
confissão de dívida, declaração de 
débitos, parcelamento ou de outra 
espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, 
GFIP, etc.)”. 
 
Dessa forma, a Primeira Seção negou 
provimento ao Recurso Especial 
Fazendário, resguardando o direito de os 
contribuintes não se sujeitarem à 
retomada de cobrança, pelo Fisco, de 
crédito tributário extinto, mesmo que 
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haja confissão (extemporânea) da 
existência da dívida tributária. 
 
 
_________________________________ 
 
STJ – ICMS – Sujeição Passiva 
Tributária do Alienante – Diferença 
entre a alíquota interna e a 
interestadual - Vendas com cláusula 
FOB 
 
O STJ, por sua Primeira Turma, no 
julgamento do REsp nº 1.305.856, 
decidiu que o alienante de boa-fé não 
pode ser responsabilizado por cobranças 
tributárias nos casos em que o adquirente 
tenha conferido destinação diversa 
daquela prevista contratualmente para as 
mercadorias vendidas com cláusula FOB 
(“Free on Board”). 
 
O processo envolve vendas 
interestaduais de álcool hidratado 
celebradas com cláusula FOB, estando o 
vendedor estabelecido no Estado de São 
Paulo e os adquirentes no Estado da 
Bahia, razão pela qual as operações 
foram originariamente tributadas pelo 
ICMS à alíquota de 7%. 
 
Consta ainda que o alienante teve a 
cautela tanto de apurar que os 
adquirentes estavam em situação regular 
nos cadastros públicos, quanto de adotar 
todos os procedimentos usuais de venda 
(recebimento de pedidos de compra, 
pagamento antecipado e identificado, 
ordens de carregamento etc.). 
 

Além disso, consta que os adquirentes 
ficaram responsáveis pelo transporte das 
mercadorias a seus destinos (Bahia). Ou 
seja, por força da cláusula FOB, o 
alienante deixou de possuir qualquer 
responsabilidade sobre as mercadorias, 
inclusive sobre o seu efetivo destino. 
 
Por outro lado, segundo o Fisco Paulista, 
as mercadorias, depois de entregues pelo 
alienante aos adquirentes, não foram 
destinadas ao Estado da Bahia, mas, em 
verdade, foram entregues a destinatários 
situados no Estado de São Paulo. 
 
Por isso, no entender fiscal, as operações 
seriam internas e não interestaduais, de 
modo que o ICMS deveria ser calculado 
à alíquota de 25%, aplicável para 
operações internas de álcool hidratado. 
 
Diante disso, o Fisco Estadual Paulista 
lavrou Autos de Infração direcionados 
contra o alienante, para a cobrança de 
ICMS correspondente à diferença entre a 
alíquota interna do imposto (25%) e a 
interestadual (7%), somado a encargos 
moratórios e punitivos. 
 
O autuado (alienante) defendeu-se, 
demonstrando sua boa-fé e toda a 
regularidade dos procedimentos por ele 
adotados. Com isso, o contribuinte 
sustentou que o Fisco Paulista não lhe 
poderia direcionar as autuações, já que 
não existe norma jurídica apta para a 
responsabilização no contexto daquele 
caso. 
 
A Primeira Turma do STJ deu 
provimento ao Recurso Especial e 
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afastou a responsabilidade tributária do 
alienante, por compreender que o Fisco 
Paulista não identificou “o agente ou 
responsável da destinação diversa da 
mercadoria constante da Nota Fiscal”, 
sendo inaplicável a regra de 
responsabilidade do art. 136 do CTN. 
 
A Turma entendeu também que o 
alienante agiu com cautela e boa-fé, 
cumprindo todos os requisitos para a 
prática das operações comerciais. Em 
vista disso e por reputar que o caso não 
se amolda às hipóteses dos arts. 124 e 
135 do CTN, a Primeira Turma do STJ 
concluiu que o alienante “não pode ser 
responsabilizado pela eventual 
destinação diversa da carga, ocorrida em 
possível conluio entre as partes que lhes 
são estranhas (transportador e 
comprador).” 
 
_________________________________ 
 
STJ – Penhora via BACEN-JUD – 
Bloqueio de Ativos Financeiros 
Futuros – Impossibilidade 
 
A Primeira Turma do STJ, no 
julgamento do REsp nº 1.304.224/MG, 
decidiu, por unanimidade, que a penhora 
via BACEN-JUD não alcança ativos 
financeiros futuros. 
 
Ou seja, a ordem de bloqueio vale 
apenas para o dia da sua efetivação, 
atingindo apenas o saldo credor então 
existente. 
 

Assim, compete ao credor, caso entenda 
necessário, renovar o pedido de bloqueio 
a fim de obter  nova ordem de penhora. 
 
Ainda, é importante mencionar que, de 
acordo com o Relator do caso, Min. 
Benedito Gonçalves, a determinação 
contida no art. 11, § 2º, do antigo 
Regulamento do BACEN-JUD 
pressupunha “(...) a indisponibilidade 
universal de bens do devedor, medida 
extrema de natureza cautelar, cuja 
decretação exige pressupostos 
específicos, tal como determina o art. 
185-A do CTN, não se confundindo, 
portanto, com o bloqueio de ativos 
financeiros para fins de penhora ‘on 
line’ (art. 655-A do CPC).” 
(destacamos) 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
PIS/COFINS – Não incidência – 
Intermediação na exportação de 
serviços 
 
Em 10.06.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 15/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 2ª Região Fiscal (“SRRF 2ª 
RF”), consignando o entendimento no 
sentido de que, para fins de não-
incidência da Contribuição para o 
Programa de Integração Social (“PIS”) e 
da Contribuição ao Financiamento da 
Seguridade Social (“COFINS”), é 
irrelevante a existência de intermediação 
de pessoa domiciliada no país na relação 
negocial entre o prestador de serviço 
nacional e o tomador residente ou 
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domiciliado no exterior, desde que a 
terceira pessoa atue em nome e por conta 
deste, na condição de mero mandatário, 
e o pagamento do preço do serviço 
exportado represente ingresso de divisas, 
seguindo as normas estabelecidas pelo 
Banco Central do Brasil. 
 
_________________________________ 
 
PIS/COFINS Importação – Majoração 
de Alíquota 
 
Em 17.05.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 35/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 7ª Região Fiscal (“SRRF 7ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que, via de regra, as alíquotas para 
apuração do crédito das Contribuições 
ao Programa de Integração Social e ao 
Financiamento da Seguridade Social 
incidentes sobre a Importação 
(“PIS/COFINS Importação”) serão, 
respectivamente, 1,65% (um inteiro e 
sessenta e cinco centésimos por cento) e 
7,6% (sete inteiros e seis décimos por 
cento), em consonância com o §3º do 
art.15 da Lei nº 10.865/2004. 
 
Assim, a majoração da alíquota da 
Cofins-Importação não altera, em 
princípio, a alíquota a ser utilizada para a 
apuração dos créditos decorrentes do 
pagamento dessa contribuição, que, 
salvo se houver determinação legal 
expressa em sentido contrário, será, nos 
termos da legislação vigente, de 7,6%. 
_________________________________ 
 

Incorporações imobiliárias mistas 
(RET e PMCMV) – Regime de 
tributação 
 
Em 28.05.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 29/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 4ª Região Fiscal (“SRRF 4ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que, em empreendimentos imobiliários 
enquadrados no Regime Especial de 
Tributação (“RET”), previsto na Lei nº 
10.931/2004 e que contemplem tanto 
unidades imobiliárias enquadradas no 
programa “Minha Casa Minha Vida”, 
quanto outras unidades imobiliárias, a 
totalidade das receitas auferidas na 
venda das unidades imobiliárias que 
compõem a incorporação (bem como as 
receitas financeiras e variações 
monetárias decorrentes desta operação) 
está sujeita ao RET, sendo tributadas 
pelo Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (“IRPJ”), Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) 
Contribuição ao Programa de Integração 
Social (“PIS”) e Contribuição ao 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”), a uma alíquota única de 
4% (quatro por cento). 
_________________________________ 
 
Retenção na fonte de IR, PIS e 
COFINS – Construção Civil  
 
Em 31.05.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 57/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 6ª Região Fiscal (“SRRF 6ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que não haverá retenção na fonte de 
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Imposto de Renda (“IR/Fonte”) e das 
Contribuições ao Programa de 
Integração (“PIS”) e ao Financiamento 
da Seguridade Social (“COFINS”) nos 
pagamentos realizados por pessoa 
jurídica, a título de remuneração de 
contrato que não seja exclusivamente 
serviços de engenharia, isto é, que 
abranja outros serviços relacionados à 
execução de obras de construção civil. 
Todavia, se este pagamento se der por 
serviços de engenharia prestados 
isoladamente à execução de obras de 
construção civil, deverá se sujeitar à 
retenção na fonte de IR, PIS e COFINS. 
_________________________________ 
 
Reserva de Reavaliação – Lucro 
Presumido 
 
Em 10.06.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 61/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que, na hipótese de mudança de regime 
do lucro real para o lucro presumido, a 
pessoa jurídica não está obrigada a 
adicionar à base de cálculo do Imposto 
de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), 
correspondente ao primeiro período de 
apuração com base no lucro presumido, 
o valor da reserva de reavaliação ainda 
não realizada. 
_________________________________ 
 
PIS e COFINS – Royalties – Licença de 
uso de marca ou patente sem serviço 
vinculado 
 

Em 30.04.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 78/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que os pagamentos de royalties às 
empresas domiciliadas no exterior por 
licença de uso de marca ou patente, sem 
serviço vinculado, não estão sujeitos à 
incidência das Contribuições ao 
Programa de Integração Social (“PIS”) e 
ao Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”). Isso porque, inexistindo 
prestação de serviços associados ao uso 
da marca ou patente, tais valores não se 
caracterizariam como contraprestação 
aos serviços prestados, o que afasta a 
incidência de PIS e COFINS. 
_________________________________ 
 
IRPJ – Levantamento de depósito 
judicial ou administrativo – Receita 
financeira e não indenizatória 
 
Em 30.04.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 51/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal (“SRRF 8ª 
RF”), consignando o entendimento de 
que, no levantamento de depósito 
judicial em que a lide foi decidida 
favoravelmente ao contribuinte, a 
variação monetária ativa caracteriza-se 
como receita financeira e não possui 
caráter indenizatório, o que sujeita os 
valores levantados à incidência do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(“IRPJ”).  
 
_________________________________ 
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O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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