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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima quarta edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
STF – mantida a tese dos 5 + 5 para o 
contribuinte pleitear restituição de 
indébito tributário 
 
O Plenário do STF, no julgamento do 
RE 566.621, por 6 votos a 4, declarou a 
inconstitucionalidade de parte do artigo 
4º da Lei Complementar 118/2005, que 
determinou a aplicação retroativa do seu 
artigo 3º – norma que, ao interpretar o 
artigo 168, I, do Código Tributário 
Nacional (CTN), fixou em cinco anos, 
desde o pagamento indevido, o prazo 
para o contribuinte buscar a repetição de 
indébitos tributários (restituição) 
relativamente a tributos sujeitos a 
lançamento por homologação. 
 
Restou mantida a decisão do TRF da 4ª 
Região que entendeu ser de dez anos 

(tese dos 5 + 5 consagrada pelo STJ) o 
prazo para pleitear a restituição, 
cuidando-se de tributo sujeito a 
lançamento por homologação. O 
entendimento foi de que a norma teria se 
sobreposto, de forma retroativa, à 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, que consolidou interpretação no 
sentido de que o prazo seria de dez anos 
contados do fato gerador. 
 
A dúvida que parece remanescer é 
quanto a quais indébitos que estariam 
sujeitos à Lei Complementar n. 
118/2005. Isso porque, embora seis 
Ministros tenham concordado com a 
inconstitucionalidade dos efeitos 
retroativos do referido artigo 4º, dois 
deles (Ministros Celso de Mello e Luiz 
Fux) entendiam que o artigo 3º somente 
seria aplicável aos indébitos originados 
na vigência dessa norma, i.e., a partir de 
09 de setembro de 2005, pois o direito à 
restituição nasce com o indébito (teoria 
da actio nata), devendo as normas 
vigentes nesse momento regularem o 
prazo para a restituição.  
 
Já a Ministra Ellen Gracie (relatora) e os 
Ministros Ricardo Lewandowski, Carlos 
Ayres Britto e Cezar Peluso –, 
manifestaram-se pela possibilidade de o 
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artigo 3º atingir indébitos ocorridos antes 
da vigência da LC n. 118/05, a menos 
que o contribuinte já estivesse discutindo 
a questão judicialmente.  
 
Esse, inclusive, é outro ponto que não 
restou claro no julgamento, pois não se 
sabe se apenas os contribuintes que 
foram ao Poder Judiciário para requerer 
a restituição poderão se beneficiar do 
prazo de 10 anos ou se aqueles que o 
fizeram administrativamente também 
poderão. 
 
Essas e outras dúvidas que porventura 
surjam somente poderão ser sanadas 
após a publicação do acórdão, o que 
ainda não possui data para ocorrer. 
 
_____________________________ 
 
STF - FUNRURAL - Produtor Pessoa 
Física - Declaração de Inconstitucio-
nalidade da Lei 8.540/92 - Repercussão 
Geral 
 
Conforme é de conhecimento geral, nos 
autos do RE 363.852, julgado em 
fevereiro de 2010, foi declarada a 
inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 
8540/92. Isto significa que a Corte 
Suprema compreendeu ser ilegítima a 
cobrança do Funrural das pessoas 
naturais que comercializem sua 
produção rural (retidas, em regime de 
substituição, pelas pessoas jurídicas 
adquirentes da produção). 
 
Naquele julgado, além do Relator 
(Ministro Marco Aurélio, que deu 
provimento ao recurso do contribuinte), 
proferiram declaração de voto os 

Ministros Eros Grau e Cesar Peluso, 
concluindo, por diversos aspectos, pela 
ilegitimidade da cobrança, uma vez que, 
quando editada a Lei 8540/92, vigia a 
redação originária do artigo 195, I da 
CF/88 que prescrevia a incidência da 
Contribuição Social a cargo do 
empregador tão somente sobre a folha de 
salários, o faturamento e o lucro.  
 
Como o resultado da produção rural não 
estava albergado por nenhuma nas 
hipóteses de incidência 
constitucionalmente estabelecidas, 
considerou-se nova fonte de custeio, a 
demandar a edição de lei complementar 
(artigos 146, III e 154, I da CF/88). 
 
Ademais, ainda que se pudesse buscar 
como fundamento o artigo 195, I 
(equiparando o resultado da produção 
agroindustrial à noção de faturamento), a 
norma não resistiria ao teste de validade, 
pois, quando a legislação determinou a 
substituição da contribuição incidente 
sobre a folha de salários, para as pessoas 
naturais que exerçam a atividade 
agroindustrial, pela contribuição 
incidente sobre a comercialização da 
produção, não eximiu estes contribuintes 
da incidência da COFINS (sobre o 
faturamento), o que configura, ao menos 
hipoteticamente, bis in idem. 
 
Não nos surpreendem os argumentos 
lançados pelos Ministros a respeito da 
questão jurídica. Contudo, o Min. Peluso 
vai além, afirmando que a prevalecer a 
incidência em questão, estar-se-ia 
fomentando a não produtividade, 
resignando o produtor rural a 
permanecer sob a égide do regime de 
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economia familiar para o qual há 
expressa hipótese de não incidência 
constitucional (artigo 195, parágrafo 8º, 
CF/88).  
 
Continua o Ministro que se o produtor 
desejar progredir, empregar funcionários 
e gerar empregos, será punido por ter 
que se submeter à contribuição sobre o 
resultado da sua produção, sobre a folha 
de salários e sobre o faturamento. E 
completa o Ministro "genuína armadilha 
contra a produção e o emprego, que 
atinge preceitos tão basilares como o 
valor social do trabalho e o objetivo 
fundamental do desenvolvimento 
social", com o que concordamos tendo 
em vista a burla pelo Fisco, cada vez 
mais incessante, dos direitos e garantias 
dos contribuintes. 
 
Este tema foi trazido no presente Nota 
Tributária pelo fato de que, 
recentemente, a matéria foi objeto de 
nova apreciação pelo Plenário do STF, 
desta feita, em recurso extraordinário em 
que reconhecida a repercussão geral.  
 
Assim, se o julgamento anterior 
vinculava as partes litigantes do 
processo, agora se estende a todos os 
processos sobre o mesmo tema, o que 
garante maior segurança aos 
contribuintes que já ingressaram em 
Juízo (que deverão ter seu pedido 
julgado procedente), como aqueles que 
pretendem discutir a questão, inclusive 
visando recuperar os valores pagos nos 
últimos 5 anos. 
 
_____________________________ 
 

STF – Constitucionalidade da retenção 
de 11% sobre o valor da nota fiscal 
 
O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 603.191, reafirmou a 
constitucionalidade da retenção, por 
parte dos tomadores de serviço, de 11% 
(onze por cento) sobre o valor da nota 
fiscal ou fatura de serviço para fins de 
contribuição previdenciária, conforme 
determina o disposto no artigo 31 da Lei 
8.212/1991. 
 
Tal constitucionalidade já havia sido 
reconhecida em 2004, quando o Plenário 
do STF, no julgamento do RE 393.946, 
afastou as alegações de empresa 
prestadora de serviços no sentido de que 
a retenção representaria confisco ou até 
mesmo empréstimo compulsório sem 
autorização constitucional. 
 
Naquela ocasião, o Relator, Ministro 
Carlos Velloso, ressaltou que “(...) há 
restituição imediata se houver 
recolhimento para mais, 
descaracterizando, por completo, o 
empréstimo compulsório ou confisco.” 
 
Instado novamente a se manifestar sobre 
o tema, o Plenário enfrentou, além da 
superada tese do confisco, a alegação de 
que a cobrança da contribuição 
previdenciária sobre o valor das notas 
fiscais representaria a instituição de um 
novo tributo sobre o faturamento, 
totalmente dissociado da folha de 
salários. 
 
De acordo com a Ministra Ellen Gracie, 
Relatora do caso, não há “(...) qualquer 
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vício de inconstitucionalidade nessa 
sistemática (substituição tributária). Ela 
está absolutamente conforme o 
arcabouço normativo que precisa ser 
respeitado.” 
 
Vale mencionar que foi aplicado ao caso 
o mecanismo da repercussão geral, razão 
pela qual esse entendimento deverá 
repercutir sobre todos os processos com 
matéria idêntica no País. 
 
_________________________________ 
 
STJ – ICMS – Energia Elétrica – 
demanda contratada e não consumida – 
ilegitimidade do consumidor final 
 
A Súmula nº 391 do Superior Tribunal 
de Justiça sedimentou o posicionamento 
no sentido de que: "O ICMS incide sobre 
o valor da tarifa de energia elétrica 
correspondente à demanda de potência 
efetivamente utilizada", sendo que, por 
outro lado, a matéria aguarda exame do 
Supremo Tribunal Federal, sob o 
enfoque constitucional, no Recurso 
Extraordinário nº 593.824, feito no qual 
foi reconhecida a repercussão geral do 
tema. 
 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça 
vinha reconhecendo a legitimidade ativa 
“ad causam” dos consumidores finais de 
energia elétrica (contribuintes de fato) 
para pleitear o ressarcimento dos 
indébitos tributários dessa natureza tanto 
nas operações internas, ou seja, aquelas 
praticadas entre sujeitos de direito 
localizados no mesmo Estado, quanto 
nas operações interestaduais. 
 

Ocorre que, em julgamentos recentes, as 
Turma de Direito Público, e a Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(ex. EREsp 1.192.624) consolidou a 
modificação do seu entendimento, 
segundo o qual o consumidor final 
deixou de ser considerado parte legítima 
para requerer a restituição de indébitos 
tributários correspondentes ao ICMS 
calculado sobre os valores envolvidos 
em operações internas de circulação de 
energia elétrica, pois, nesses casos e nos 
termos do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 87/96, o consumidor 
final não é contribuinte de direito, mas 
apenas contribuinte de fato. 
 
Para tanto, aquela Corte aplicou as 
razões de decidir adotadas quando do 
julgamento da legitimidade ativa das 
distribuidoras de bebidas em relação ao 
IPI calculado sobre descontos 
incondicionais (Recurso Especial nº 
903.394/AL, ocorrido sob o rito dos 
recursos repetitivos), ocasião em que se 
decidiu que apenas os sujeitos passivos 
tributários, assim compreendidos os 
contribuintes e mesmo os responsáveis, 
que participam da relação jurídica 
tributária, possuem legitimidade para 
requerer o ressarcimento de indébitos 
tributários, nos termos dos artigos 121, 
123 e 165 do Código Tributário 
Nacional. 
 
É importante observar, no entanto, que o 
novel entendimento – que ainda não foi 
consolidado sob o rito dos recursos 
repetitivos – não se aplica às operações 
interestaduais de circulação de energia 
elétrica, desde que não destinadas à 
comercialização ou à industrialização, 
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pois nessa situação o consumidor final é 
qualificado como contribuinte de direito 
por força de previsão expressa do inciso 
IV do parágrafo único do artigo 4º da 
Lei Complementar nº 87/96. 
 
Além disso, permanece em aberto a 
definição sobre qual é o sujeito titular do 
direito à restituição dos indébitos de 
ICMS, à luz do novo entendimento 
jurisprudencial, pois as concessionárias 
do serviço público de energia elétrica 
vinham sendo julgadas partes ilegítimas 
antes mesmo de o Superior Tribunal de 
Justiça alterar o seu entendimento 
(ressalvadas as hipóteses em que as 
concessionárias figuravam na condição 
de consumidoras de fato), o que parece 
ter sido superado, embora não haja 
julgados do STJ sobre o tema ainda. 
________________________________ 
 
STJ - Inexistência de prazo 
indeterminado autoriza recusa de 
fiança bancária em execução fiscal  
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por ocasião do julgamento do 
Recurso Especial nº 1.245.491, de 
relatoria do Ministro Campbell Marques, 
entendeu, por unanimidade, que a 
apresentação de carta de fiança como 
garantia à execução fiscal pode ser 
rejeitada pelo Poder Judiciário, ou até 
mesmo pelo credor, por circunstâncias 
de ordem formal, que, na hipótese dos 
autos, se relacionava à existência de 
prazo determinado. 
 
Referido Recurso Especial foi interposto 
pelo contribuinte, com fundamento no 
artigo 105, III, “a”, da Constituição, sob 

alegação de ofensa ao artigo 9º, II, § 3º 
da Lei nº 6.830/80 (responsável pela 
previsão das formas de garantia da 
execução, entre elas a fiança bancária), 
bem como do artigo 620 do Código de 
Processo Civil (princípio da menor 
onerosidade ao devedor), em face de 
acórdão proferido pelo Tribunal 
Regional Federal da Segunda Região, 
que julgou inválida a garantia 
apresentada em razão da existência de 
restrição quanto ao prazo de validade. 
 
Entretanto, segundo o relator, “a partir 
de uma interpretação sistemática das 
normas legais e regulamentares que 
disciplinam o instituto da fiança 
bancária, conclui-se que, no processo de 
execução, é facultada ao credor, ou ao 
Poder Judiciário, a recusa da fiança 
bancária que não contenha prazo de 
validade até a extinção das obrigações 
do devedor afiançado”, razão pela qual, 
o acórdão recorrido “não contrariou os 
art. 9º, II, § 3º e 5º, da Lei nº 6.830/80, e 
620 do Código de processo Civil.” 
 
Assim sendo, apesar de se tratar de 
instrumento hábil para garantia de feitos 
executivos, as cartas de fiança 
apresentadas com esse intuito devem 
observar determinados requisitos para a 
sua aceitação, que poderão ser 
verificados tanto pelo Poder Judiciário 
quanto pelo próprio credor. 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Arrolamento de bens e direitos – 
Instrução Normativa RFB nº 1.171 de 
07.07.2011 
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Foi publicada, em 08.07.2011, a IN/RFB 
nº 1.171, que promoveu alterações nos 
procedimentos para o arrolamento de 
bens e direitos e propositura de medida 
cautelar fiscal, revogando a IN/RFB nº 
1.088, de 29.11.2010. 
 
Dentre as principais alterações trazidas 
pela IN/RFB em comento, destacamos a 
exclusão do dispositivo que previa que 
os débitos parcelados não seriam 
considerados na soma dos créditos 
tributários devidos pelo sujeito passivo. 
Deste modo, se o valor dos débitos 
parcelados ultrapassarem, simultanea-
mente, 30% do patrimônio conhecido do 
sujeito passivo, bem como o montante 
de R$ 500.000,00, o sujeito passivo 
poderá sofrer arrolamento de seus bens e 
direitos. 
 
Cumpre observar que a referida alteração 
não enseja a revisão dos arrolamentos 
efetuados na vigência da IN/RFB nº 264, 
de 20.12.2002, revogada pela IN/RFB n° 
1.088/2010. 
 
Outra importante alteração trazida pela 
IN/RFB n° 1.171/2011 foi a disposição 
expressa do prazo de 30 (trinta) dias para 
que o titular da unidade da RFB, do 
domicílio tributário do sujeito passivo, 
comunique o órgão competente acerca 
da extinção de créditos tributários que 
motivaram o arrolamento, no caso da 
extinção ter ocorrido antes do seu 
encaminhamento para inscrição em 
Dívida Ativa. 
 
_________________________________ 
 

Solução de Consulta n° 143 – Créditos 
PIS/Pasep e Cofins - Insumos nos 
Serviços de Telefonia 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 8ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 143, 
publicado em 26.07.2011, que as 
despesas com serviços de telefonia 
incorridas não geram direito a créditos 
de PIS/Pasep e de Cofins a serem 
descontados na apuração dessas 
contribuições, por não se enquadrarem 
na definição legal de insumos, prevista 
no art. 3°, inciso II, da Lei n° 
10.637/2002, e no art. 3°, inciso II, da 
Lei n° 10.833/2003. 
 
Segundo tal entendimento, não deve ser 
considerada como insumo qualquer 
despesa necessária à regular consecução 
das atividades da empresa, mas apenas 
aquela que seja diretamente aplicada ou 
consumida na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de 
serviços. 
 
Tal Solução de Consulta não está em 
consonância com recente decisão do 
CARF e do TRF/4ª Região, conforme 
noticiaram os informativos anteriores. 
________________________________ 
 
Imposto sobre a Renda de Pessoa 
Jurídica – “Back to back credits” 
 
A Coordenação-Geral do Sistema de 
Tributação (“COSIT”) decidiu no 
Processo de Consulta nº 2, publicado 
em  11.07.2011, que a transação, 
realizada por pessoa jurídica, 
classificada como “back to back credits” 
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está sujeita à legislação de preço de 
transferência prevista nos arts. 18 e 19 
da Lei nº 9.430/96. 
 
Como nessa modalidade de transação a 
operação é realizada sempre entre 
empresas vinculadas, a empresa 
interessada deverá apresentar, para fins 
de apuração da base de cálculo do 
Imposto sobre a Renda de Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e com base na referida 
legislação, uma margem de lucro que 
não seja conflitante com a margem que 
seria praticada caso a transação houvesse 
ocorrido entre empresas independentes 
(conforme o princípio “arm’s length”). 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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