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acredita no que faz” 

 
Informativo n° 31 – ano IV – Abril/2010 

 
 
É com satisfação que apresentamos a 
trigésima primeira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
 
STF – Contribuição Previdenciária 

incidente sobre o montante do vale 

transporte pago em dinheiro 

 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
entendeu ser inconstitucional a 
incidência de Contribuição 
Previdenciária sobre o pagamento de 
vale-transporte em pecúnia. 
 
De acordo com o julgado, o art. 2º da Lei 
7.418/85, que instituiu o vale-transporte, 
estabelece que o benefício: 1) não tem 
natureza salarial, nem se incorpora à 
remuneração para quaisquer efeitos; 2) 
não constitui base de incidência de 
contribuição previdenciária ou de Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço; e 3) 
não se configura como rendimento 

tributável do trabalhador. Com base 
nisso, a Corte Suprema analisou se o 
benefício perderia essas características 
quando pago pelo empregador em 
dinheiro, o que faria com que passasse a 
ostentar caráter salarial.  
 
O entendimento acompanhado pela 
maioria dos Ministro foi que o 
pagamento do benefício em vale-
transporte ou em moeda não afeta o 
caráter não salarial do auxílio. Além 
disso, assentaram que a pretensão da 
Autarquia Previdenciária não poderia 
prevalecer, pois significaria exigir 
tributo sobre a concessão de um 
benefício que tem caráter indenizatório. 
 
O escritório atuou de forma indireta no 
leading case, despachando a matéria 
com os Ministros do Supremo Tribunal, 
com o intuito de fornecer-lhes subsídios 
e argumentos para a declaração de 
inconstitucionalidade da exigência, tal 
como restou julgado. 
 
 
 
STJ – Redirecionamento de Execuções 

Fiscais na figura dos sócios – 

Prescrição consumada no prazo de 5 

(cinco) anos contados a partir da 
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citação da pessoa jurídica 

originariamente executada 

 
Em 22/03/2010, foi publicado 
acórdão proferido nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 
1.247.311/SP, pelo qual a Segunda 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça ratificou o posicionamento 
daquela Corte acerca do prazo 
prescricional para o redirecionamento 
de Execuções Fiscais originariamente 
movidas contra pessoas jurídicas em 
face de seus sócios administradores. 
 
Referido precedente corroborou o 
entendimento de que a prescrição se 
consuma quando decorridos mais de 
5 (cinco) anos entre a data da citação 
da pessoa jurídica e a data da citação 
pessoal dos sócios administradores, 
na linha dos inúmeros julgados da 
Corte Superior, que vêm afastando a 
aplicação do artigo 40 da Lei nº 
6.830/80, em conformidade com o 
artigo 174 do Código Tributário 
Nacional, como forma de evitar a 
imprescritibilidade da dívida fiscal, 
em atenção ao primado da segurança 
e estabilidade jurídica. 
 
Muito embora não tenha sido 
conhecida, por questões processuais, 
a tese fazendária no sentido de que o 
lapso prescricional teria início 
quando constatada a dissolução 
irregular da pessoa jurídica, o julgado 
da Segunda Turma é de grande 

relevância por ter aplicado e 
chancelado naquela Turma o 
entendimento favorável aos 
contribuintes sobre o tema, na linha 
de recente decisão da Primeira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça 
(AgRg nos EREsp 761.488/SC, DJe 
07/12/09). 
 
Vale referir, no entanto, que é 
necessária a análise de cada caso 
concreto para a apuração do marco 
inicial/final do prazo de 5 (cinco) 
anos, seja por força do artigo 174, § 
único, I, do Código Tributário 
Nacional, na redação da Lei 
Complementar nº 118/05, de acordo 
com o qual a prescrição é 
interrompida pelo despacho que 
ordena a citação em sede de 
Execução Fiscal, seja em razão do 
entendimento pacificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, sob o 
rito de recursos repetitivos, de que a 
citação por edital interrompe o lapso 
prescricional (REsp nº 999.901/RS, 
DJe 10/06/09), vez que em ambos os 
casos é afastado o posicionamento de 
que apenas a citação pessoal possuiria 
tal efeito. 
 
Trata-se de decisão significativa, 
dentro de um contexto de extrema 
insegurança jurídica, em que são 
notórios os inúmeros pleitos 
fazendários de redirecionamento 
formulados de forma indiscriminada, 
como, por exemplo, aqueles dirigidos 
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em face de pessoas físicas que jamais 
possuíram qualquer poder de gerência 
sobre as pessoas jurídicas executadas, 
em que sequer seria possível 
comprovar a prática de atos de 
administração com excesso de 
poderes, como seria de rigor, na 
forma do artigo 135 do Código 
Tributário Nacional. 
 
 
CARF – Apreciação de Recurso 

Interposto fora do Prazo Legal 

 
A 2ª Turma da 3ª Seção do CARF 
analisou irresignação apresentada 
intempestivamente por contribuinte e, 
inesperadamente, houve por bem 
cancelar parcela do Auto de Infração 
então impugnado. 
 
Os membros do Colegiado entenderam 
que, a despeito da intempestividade, era 
imperiosa a aplicação da Súmula 
Vinculante nº 8 do STF, que declarou a 
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da 
Lei nº 8.212/91 e do parágrafo único do 
art. 5º do DL nº 1.569/77, reduzindo os 
prazos extintivos para a cobrança das 
contribuições previdenciárias de dez 
para cinco anos. 
 
No caso, a Receita Federal visava à 
cobrança de contribuições 
previdenciárias, além de PIS e COFINS, 
referentes aos últimos dez anos. 
 
Ante a manifesta apresentação a 
destempo do recurso, certos 
Conselheiros entendiam inviável a 
análise do inconformismo. Nada 

obstante, prevaleceu o entendimento da 
maioria do Colegiado, que asseverava 
que o CARF não poderia deixar de fazer 
incidir entendimentos sedimentados em 
Súmula Vinculante. 
 
Apesar de o recurso não ter sido 
conhecido, metade do auto de infração 
do Fisco foi anulado, em consideração 
ao enunciado da citada Súmula nº 8.  
 
Trata-se de verdadeira evolução do 
posicionamento do órgão, que se mostra 
mais sintonizado com a tendência de 
enternecimento dos posicionamentos das 
mais altas Cortes Pátrias, assim como 
com a ratio que inspirou o advento do 
instituto da Súmula Vinculante. 
 
 
STJ - Novas Súmulas aprovadas em 

matéria tributária 

 
O Superior Tribunal de Justiça aprovou 
três novas Súmulas sobre temas 
tributários: 
 
SÚMULA nº 423 
A Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins incide sobre 
as receitas provenientes das operações de 
locação de bens móveis. Rel. Min. 
Eliana Calmon, em 10/3/2010. 
 
SÚMULA nº 424 
É legítima a incidência de ISS sobre os 
serviços bancários congêneres da lista 
anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 
56/1987. Rel. Min. Eliana Calmon, em 
10/3/2010. 
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SÚMULA nº 425 
A retenção da contribuição para a 
seguridade social pelo tomador do 
serviço não se aplica às empresas 
optantes pelo Simples. Rel. Min. Eliana 
Calmon, em 10/3/2010. 
 
 
Justiça Federal - Cotas de Fundo de 

Investimento – Garantia Aceita como 

Antecipação da Execução Fiscal – 

Possibilidade de CND 

 
Como é de conhecimento, o Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento 
no sentido de ser possível o ajuizamento 
de medidas cautelares com o escopo de 
antecipar a garantia que seria 
apresentada em sede de Execução Fiscal, 
caso esta tivesse sido ajuizada. 
 
Isto porque, o contribuinte não pode ser 
prejudicado com a morosidade do Fisco 
de cobrar judicialmente o crédito 
tributário que entende ser a ele devido, 
obstando a expedição de CPN-EN. 
 
A modalidade de garantia mais comum 
nesta epécie de rito cautelar ofertada 
pelos contribuintes tem sido a carta de 
fiança bancária, na maioria dos casos 
aceita pelo Poder Judiciário, muito 
embora bastante onerosa em razão de 
alta taxa de manutenção cobrada pelas 
instituições finaceiras. 
 
Contudo, recentemente, a Justiça Federal 
de São Paulo defeiru medida liminar 
aceitando como garantia de futura 

execução fiscal cotas de fundo de 
investimento.  
 
O entendimento externado pela 15ª Vara 
Cível da Justiça Federal de São Paulo 
permite alternativa bastante econômica 
para empresas que tenham necessidade 
de garantir débitos fiscais, e encontra 
embasamento no rol de bens passíveis de 
penhora constante na própria Lei de 
Execuções Fiscais.  
 
 
STJ – Pedido Administrativo de 

Compensação Suspende a Exigibilidade 

do Crédito Tributário  
 
Recentemente, o STJ, ao apreciar o 
Recurso Especial nº 1.149.115 (Relator 
Min. Luiz Fux) se manifestou no sentido 
de que o mero pleito de compensação 
administrativa tem o condão de 
suspender a exigibilidade do crédito 
tributário, outorgando interpretação 
ampla ao inciso III do artigo 151 do 
CTN.  
 
Alertamos, contudo, que a partir da 
leitura da íntegra da decisão 
(especialmente do voto do Relator), nos 
parece que o entendimento da Corte é no 
sentido de que aplica-se o inciso III do 
artigo 151 do CTN quando se verificar a 
existência de impugnação/recurso 
administrativo em face de decisão a 
respeito do pedido de compensação, não 
deixando claro se efetivamente é o mero 
pleito de compensação ou o recurso 
interposto da decisão que teria o condão 
de suspender a exigibilidade. 
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Se por um lado pode ser favorável aos 
contribuintes a interpretação segundo a 
qual o pedido de compensação suspende 
a exigibilidade do tributo, especialmente 
no que concerne à possibilidade de obter 
CPD-EN, por outro lado os contribuintes 
não poderão argumentar a ocorrência da 
prescrição para a cobrança judicial do 
crédito tributário enquanto pendente o 
pleito de compensação.  
 
 
 
Legislação e Normativos 
 
IRPF – Cessão de Precatórios 

 
Recentemente foi publicada a Solução 
de Consulta nº 44/2010, por meio da 
qual a Superintendência Regional da 
Receita Federal da 8ª Região Fiscal 
reiterou a orientação no sentido de que, 
para fins de cálculo de Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (“IRPF”), nos 
casos de cessão de precatórios, será 
considerado o custo igual a zero na 
apuração do ganho de capital. Vale 
dizer, segundo esse entendimento, que 
foi manifestado também pela Câmara 
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 
CSRF/04-00.265, de 12.06.2006), a 
cessão de precatório feita por pessoa 
física poderá ser tributada em 15% do 
valor total da cessão, tributação essa que 
será considerada definitiva. 
 
Embora não tenhamos conhecimento dos 
fatos que geraram a aludida consulta, 
alertamos que a aplicação indiscriminada 
dessa orientação poderá gerar prejuízos 
aos contribuintes que pretendam alienar 

precatórios, devendo ser analisado pelo 
aplicador do Direito o caso em concreto 
antes de se concluir pela necessidade de 
tributação.  
 
Isso porque, em primeiro lugar, a 
maioria dos precatórios possui valores 
fixados pelo Juízo, não podendo 
prevalecer a aplicação do art. 16, § 4º, da 
Lei nº 7.713/88, a qual prevê a atribuição 
de custo zero apenas quando não for 
possível determinar o valor do bem ou 
direito. Ademais, a cessão de precatórios 
quase sempre se dá por valor inferior ao 
do título, mediante cálculo de deságio, 
hipótese em que há verdadeira perda, e 
não acréscimo patrimonial do alienante. 
Por fim, nos casos assim caracterizados 
pelo Juízo, o precatório tem verdadeira 
natureza indenizatória, portanto, desde o 
início, não está sujeito à tributação pelo 
IRPF (consoante decidido no REsp 
1116460/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 
publicado em 01/02/2010), de modo que 
sua alienação não poderá alterar a 
natureza jurídica da verba, o que 
acabaria ocorrendo caso prevalecesse a 
incidência tributária sobre valor total da 
cessão, sobretudo quando a alienação se 
der em valor inferior ao fixado 
judicialmente. 
 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
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Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de 
Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Bruno Baruel Rocha 
(bruno@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Monteiro Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Flávio Eduardo Carvalho 
(flavio@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 
 
Roberta Vieira Gemente  
(roberta@ssplaw.com.br) 
 
Rua Cincinato Braga, 340, – 9º 
andar – São Paulo (SP). Tel. (55 
11) 3201-7550. 


