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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima sexta 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 INCRA – 
Repercussão Geral reconhecida 
 
Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal (“STF”) reconheceu a 
Repercussão Geral do tema em 
discussão no Recurso Extraordinário nº 
RE 630898/RS, no qual se decidirá se a 
contribuição ao INCRA foi recepcionada 
pela Emenda Constitucional nº 33/2001.  
 
A Contribuição ao INCRA, incidente à 
alíquota de 0,2% sobre a “folha de 
salários”, foi instituída em 1955 e, 
posteriormente recepcionada pelo art. 
149, da Constituição Federal de 1988, 
cuja redação inicial não previa 
específicas hipóteses de incidência/bases 
de cálculo, para fins de cobrança das 

contribuições sociais gerais e das de 
intervenção no domínio econômico 
(CIDE).  
 
Contudo, a EC nº 33/2001, acrescentou, 
dentre outros, o § 2º, III, a, ao art. 149, 
que passou a dispor expressamente sobre 
as possíveis bases de cálculo a serem 
escolhidas pelo legislador para 
instituição e cobrança das contribuições 
sociais gerais e as chamadas CIDE´s. 
Assim, esclarecida pelos Tribunais 
Superiores a natureza jurídica da 
Contribuição ao INCRA como sendo 
contribuição de intervenção no domínio 
econômico, a sua base de cálculo apenas 
poderia ser um dos fatos econômicos ali 
previstos (faturamento, receita bruta ou 
valor da operação, ou valor aduaneiro), 
que não se confundem a base de cálculo 
desta contribuição, que é a folha de 
salários. 
 
Portanto, tendo sido reconhecida a 
repercussão geral desta discussão, caberá 
ao STF decidir, dentre outros temas, a 
compatibilidade da base de cálculo da 
Contribuição ao INCRA com as bases 
econômicas mencionadas no art. 149, o § 
2º, III, a, da CF/88. 
_________________________________ 
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STJ – Suspensão e Interrupção do 
prazo para cobrança de créditos 
tributários 
 
O STJ considerou inconstitucionais as 
normas contidas na Lei de Execução 
Fiscal, que autorizam, em favor do 
Fisco, a suspensão do prazo para 
cobrança entre a data de inscrição em 
dívida ativa e o ajuizamento da 
Execução Fiscal, bem como a 
interrupção do mesmo prazo após tenha 
sido proferido o despacho de citação na 
Execução Fiscal já ajuizada. 
 
A Corte Especial do STJ acolheu o 
Incidente de Inconstitucionalidade no 
Agravo de Instrumento nº. 1.037.765/SP, 
para reconhecer a inconstitucionalidade 
parcial do § 3º do art. 2º, e do § 2º do art. 
8º, ambos da Lei nº. 6.830/80, que 
tratam, respectivamente, de hipóteses de 
suspensão e interrupção da prescrição 
em Execução Fiscal. Para o STJ, os 
referidos dispositivos podem ser 
aplicados apenas em casos de créditos 
não tributários que também sejam objeto 
de Execução Fiscal. 
 
Sustentada em precedentes do STF 
proferidos em situações semelhantes 
(como no julgamento da 
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 
da Lei nº. 8.212/91, que conferiam prazo 
de 10 anos para o Fisco constituir e 
cobrar créditos previdenciários), a Corte 
Especial do STJ declarou que, tanto na 
Ordem Constitucional vigente, quando 
na anterior à Carta de 1988, as questões 
envolvendo prescrição e decadência em 
matéria tributária são reservadas à Lei 
Complementar, razão pela qual são 

formalmente inconstitucionais a 
suspensão e a interrupção da prescrição 
tratadas pela Lei de Execuções Fiscais. 
 
O julgamento do STJ tem especial 
relevância para as Execuções Fiscais em 
que tenha sido proferido despacho de 
citação do Executado antes de 
09/06/2005, nas quais tenham sido 
praticados atos de constrição patrimonial 
mesmo sem a citação pessoal do 
Executado. Para tais casos deve ser 
aplicada a redação original do art. 174 
do Código Tributário Nacional 
(modificada na referida data pela 
vigência da Lei Complementar 118/05), 
que exigia a citação pessoal do 
Executado para fins de interrupção do 
prazo de cobrança do crédito tributário. 
_________________________________ 
 
STJ – Impossibilidade de capitalização 
de juros (SELIC) nos levantamentos de 
depósitos judiciais 
 
A Segunda Turma do STJ, no 
julgamento do Recurso Especial nº 
1.269.051/PR, decidiu que a SELIC deve 
ser aplicada de forma simples na 
atualização de depósitos judiciais a 
serem levantados pelos Contribuintes na 
forma da Lei nº 9.703/98. Em outras 
palavras, a SELIC “mensalmente 
acumulada”, nos termos do artigo 39, § 
4º, da Lei nº 9.250/95, pode incidir 
apenas sobre o capital depositado, sendo 
vedada a sua capitalização. 
 
Tal decisão seguiu a orientação da 
Súmula nº 121 do STF, na linha de que 
“é vedada a capitalização de juros, ainda 
que expressamente pactuada", assim 
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como a fundamentação adotada em 
precedentes de ambas as Turmas de 
Direito Público do STJ, que também 
julgaram inválida a capitalização dos 
juros decorrentes da aplicação da 
SELIC, ou seja, a aplicação de juros 
sobre juros (anatocismo). 
 
Observa-se, todavia, que o STJ não 
apreciou a questão sob a perspectiva do 
custo de oportunidade do contribuinte 
que permaneceu privado de seu capital 
durante o curso da ação judicial – 
suportando prejuízos por esse motivo – 
e, ao final, teve reconhecido o seu direito 
de não se sujeitar a exigência tributária 
indevida, situação que é agravada pelo 
fato de que o valor depositado é 
automaticamente transferido à Conta 
Única do Tesouro, à disposição da 
União. 
 
Nessa linha, é importante destacar que o 
próprio STJ vem admitindo a 
condenação de pessoas jurídicas de 
direito público ao pagamento de 
indenizações a contribuintes por danos 
morais (o que pode ser aplicado ao 
danos materiais), como dão conta as 
recentes condenações impostas aos 
Municípios de João Pessoa (PB) e Rio 
de Janeiro (RJ), em função de cobranças 
indevidas a título de IPTU e de ISS, 
respectivamente. 
 
Assim, apesar de a questão da 
capitalização dos juros possuir decisões 
desfavoráveis, existe ainda a 
possibilidade de os Contribuintes 
pleitearem indenizações em função de 
danos decorrentes de cobranças 
tributárias indevidas e de prejuízos 

resultantes da indisponibilidade do 
capital depositado. 
_________________________________ 
 
STJ – ISS – Competência – Local da 
Prestação do Serviço – 
Desenvolvimento da Atividade Fim 
 
A Segunda Turma do STJ, no 
julgamento do Agravo Regimental no 
Recurso Especial nº 1.251.753/ES, 
afirmou que o município competente 
para exigir o ISS é aquele onde o 
contribuinte desenvolve a sua atividade 
fim. 
 
No caso em análise, o contribuinte 
(lavanderia) ajuizou ação de consignação 
em pagamento, em razão da existência 
de dúvida sobre quem deveria 
legitimamente receber o ISS incidente 
sobre a sua atividade: o município onde 
possui posto de coleta das peças e recebe 
o pagamento do preço ou o município 
onde as peças são lavadas? 
 
Para a Segunda Turma do STJ, 
considerando que a atividade fim do 
contribuinte é a prestação de serviço de 
lavanderia, o município competente para 
exigir o ISS é aquele onde serviço de 
lavagem das peças é efetivamente 
prestado, sendo irrelevante a verificação 
de qual é a unidade sede ou filial do 
contribuinte. 
 
Vale mencionar que o referido 
entendimento decorreu da aplicação do 
disposto nos artigos 3º e 4º da Lei 
Complementar 116/2003, que 
estabeleceu que a competência para 
exigir o ISS é do município onde estiver 
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localizado o estabelecimento prestador 
do serviço. 
_________________________________ 
 
STJ – Redirecionamento de Execução 
Fiscal – Dissolução Irregular de 
Sociedade  
 
A Primeira Turma do STJ, ao julgar o 
Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento nº 1.345.913/RJ, uma vez 
mais demonstrou já ter pacificado sua 
orientação jurisprudencial nos casos de 
redirecionamento de Execuções Fiscais a 
sócios, gerentes e diretores de pessoas 
jurídicas nas hipótese de dissolução 
irregular de sociedades. 
 
Conforme se verifica do julgado, caso o 
fato gerador da obrigação tributária 
ocorra durante a gestão de determinado 
administrador, tendo este, 
posteriormente, se retirado de forma 
regular da sociedade, não lhe será 
possível a responsabilização, desde que 
não tenha havido nenhuma das hipóteses 
do artigo 135, III, do CTN. 
 
Assim, conclui-se que o 
redirecionamento da Execução Fiscal a 
sócios, gerentes ou diretores só poderá 
ocorrer caso estes permaneçam na 
administração da sociedade ao tempo de 
sua dissolução irregular. 

 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
CIDE/COMBUSTÍVEL – Importação e 
Comercialização de Petróleo e seus 
Derivados -redução da alíquota 

 
Foi publicado no DOU de 27.09.2011 o 
Decreto nº 7.570, que alterou a alíquota 
da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (“CIDE”) incidente 
sobre a importação e a comercialização 
de gasolinas e suas correntes de R$ 
230,00 (duzentos e trinta reais) para R$ 
192,60 (cento e noventa e dois reais e 
sessenta centavos) por metro cúbico. 
 
Referido Decreto altera o Decreto nº 
5.060 de 30 de abril de 2004. 
_________________________________ 
 
RETID - Medida Provisória nº 544 - de 
29.09.2011 
 
Foi publicada, em 30.09.2011, a Medida 
Provisória (“MP”) nº 544, de 29 de 
setembro de 2011, que institui o Regime 
Especial Tributário para a Indústria de 
Defesa (“RETID”), a vigorar pelo prazo 
de cinco anos a contar da publicação 
desse ato normativo. 
 
São elegíveis a esse regime as Empresas 
Estratégicas de Defesa (“EED”) que 
produzam partes, peças, ferramentas, 
componentes, equipamentos, sistemas, 
subsistemas, insumos e matérias-primas, 
para fins de elaboração de bens de 
defesa. O regime também abrange as 
EED que vendam ou importem serviços 
de tecnologia industrial básica, de 
desenvolvimento e inovação tecnológica 
e de assistência técnica e transferência 
de tecnologia, a fim de aprimorar o 
sistema estratégico de defesa nacional. 
 
Além dessas empresas, também são 
elegíveis ao RETID as pessoas jurídicas 
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preponderantemente fornecedoras de 
bens, e/ou serviços tecnológicos acima 
referidos, utilizados como insumos pelas 
EED. 
 
A beneficiária do RETID goza de 
suspensão da exigência das 
contribuições ao Programa de Integração 
Social e ao Financiamento à Seguridade 
Social (“PIS/COFINS”) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (“IPI”) 
tanto nos casos de compra e venda no 
mercado interno, quanto nos casos de 
importação pela pessoa jurídica. 
 
O RETID ainda será regulamentado pelo 
Poder Executivo. 
_________________________________ 
 
Arrolamento de bens e direitos – 
Instrução Normativa RFB nº 1.197 de 
30.09.2011 
 
Foi publicada, em 03.10.2011 a IN/RFB 
nº 1.197, que aumentou o valor mínimo 
para o arrolamento obrigatório de bens e 
direitos do sujeito passivo para 
acompanhamento do patrimônio 
suscetível de ser indicado como garantia 
de crédito tributário, alterando a IN/RFB 
nº 1.171 de 07.07.2011. 
A partir dessa alteração, o arrolamento 
de bens e direitos deverá ser feito 
sempre que a soma dos créditos 
tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ultrapassar 
o montante de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), permanecendo 
inalterada a exigência de que, 
simultaneamente, a soma destes créditos 
exceda 30% (trinta por cento) do 
patrimônio conhecido do sujeito passivo. 

_________________________________ 
 
Instrução Normativa DNRC nº 114 de 
30.09.2011 – Aprovação prévia de atos 
empresariais 
 
Foi publicada, em 03.10.2011, a 
Instrução Normativa do Departamento 
Nacional do Registro do Comércio 
(“DNRC”) nº 114, que aprova o quadro 
enumerativo dos atos empresariais 
sujeitos à aprovação governamental 
previamente ao registro nas Juntas 
Comerciais.  
 
A Instrução Normativa em comento 
entrou em substituição à Instrução 
Normativa DNRC nº 32, de 19.04.1991, 
ora revogada. 
_________________________________ 
 
Instrução Normativa DNRC nº 115 de 
30.09.2011 - Atos sujeitos à 
comprovação de quitação de tributos e 
contribuições sociais federais 
 
Foi publicada, em 03.10.2011, a 
Instrução Normativa (“IN”) do 
Departamento Nacional do Registro do 
Comércio (“DNRC”) nº 115, que dispõe 
sobre os atos sujeitos à comprovação de 
quitação de tributos e contribuições 
sociais federais para fins de 
arquivamento no Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins. 
 
A Instrução Normativa estabelece que os 
empresários da Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (“EIRELI”) 
ou de sociedade empresária deverão, ao 
pedir o arquivamento de seus atos 
extintivos ou de redução de capital, de 
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cisão total ou parcial, incorporação, 
fusão e transformação, apresentar as 
seguintes certidões: (i) Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional; (ii) Certidão Específica 
emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; e (iii)  Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal.  
 
Os requisitos da IN também se aplicam 
aos pedidos de arquivamento de atos de 
extinção, desmembramento, 
incorporação e fusão de cooperativa. 
Estão dispensados de tais requisitos, 
porém, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, bem como os pedidos de 
arquivamento de atos relativos ao 
encerramento de atividade de filiais, 
sucursais e outras dependências de 
sociedades empresárias nacionais, de 
EIRELI e de empresários. 
 
Aludida Instrução Normativa entrou em 
vigor na data de sua publicação, exceto 
em relação à EIRELI que entra em vigor 
em 7 de janeiro de 2012. 
_________________________________ 
 
Dissolução da Sociedade Conjugal – 
Apuração do Ganho de Capital na 
meação de bens 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 9ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 183, 
publicado em 05.10.2011, que na 

dissolução de sociedade conjugal a 
atribuição de bens e direitos a cada ex-
cônjuge no montante da meação não 
caracteriza alienação, para fins de 
apuração de ganho de capital, o que 
ocorrerá apenas quando o ex-cônjuge 
adquirir parcela excedente à meação, 
pois estar-se-á diante de hipótese de 
transferência da propriedade. Caso se 
opte pela avaliação do valor de mercado 
dos bens que constituem a meação, 
também deverá ser apurado o ganho de 
capital, sendo considerada como data de 
aquisição do bem a data em que ocorreu 
efetivamente a dissolução conjugal. 
_________________________________ 
 
Atividade Imobiliária – Tributação 
sobre adiantamentos relativos à venda 
de unidades imobiliárias em construção 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 9ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 182, 
publicado em 05.10.2011, que os 
adiantamentos referentes à venda de 
unidades imobiliárias em construção 
devem ser reconhecidos como receita 
para fins de tributação, no mês em que 
ocorrer a entrega do bem, incidindo 
sobre este valor o Imposto sobre a Renda 
de Pessoa Jurídica (“IRPJ”), a 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL), a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”) e ainda a Contribuição para 
o Programa de Integração Social e para o 
Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (“PIS/PASEP”) 
quando a pessoa jurídica for optante pelo 
regime do lucro presumido. 
_________________________________ 
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Créditos de PIS/Cofins – 
Indedutibilidade da Base da CSLL 
 
Por meio da Solução de Consulta nº 45, 
publicado em 03.10.2011, a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 5ª Região Fiscal (“SRRF/5ª 
RF”) decidiu que não podem ser 
excluídos da apuração do Lucro Real e 
da base de cálculo da CSLL os valores 
relativos aos créditos de PIS e de Cofins, 
apurados na sistemática não-cumulativa, 
que tenham sido apropriados como 
receita por meio de contas de resultado. 
 
Ademais, asseverou-se que “é vedado o 
lançamento do direito de crédito da 
Cofins e da Contribuição para o 
PIS/Pasep em contrapartida à conta de 
receita”. Em todo caso, a Solução de 
Consulta faculta ao contribuinte registrar 
o custo do insumo, mercadoria e ativo 
permanente sem a apropriação desses 
créditos em seu ativo, desde que 
contabilize as despesas com essas 
contribuições líquidas desses créditos. 
Nessa hipótese, o valor dos créditos deve 
ser controlado em registro extracontábil. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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