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É com satisfação que apresentamos a 

vigésima nona 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 – Sócios em Situação Irregular – 

Alteração de CNPJ - Possibilidade 

 

Em 09/12/09, a Primeira Seção do STJ 

julgou ilegais as disposições da IN/SRF 

nº 200/02 (que regulamentou, em parte, 

a Lei nº 5.614/70), assegurando o direito 

de as empresas, cujos sócios estejam em 

situação irregular perante o Fisco 

Federal, praticarem atos de inscrição e 

alterações no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (“CNPJ”). No 

julgamento, a Corte Superior negou 

provimento ao Recurso Especial nº 

1.103.009/RS, interposto pela Fazenda 

Nacional, sob o rito dos recursos 

repetitivos. 

 

De acordo com o Relator, o Ministro 

Luiz Fux, a IN/SRF nº 200/02 é ilegal, 

pois impõe obrigações e sanções não 

previstas na Lei nº 5.614/70, 

extrapolando a sua função meramente 

regulamentar, além de cercear, de forma 

indevida, o direito ao exercício pleno da 

livre iniciativa e da atividade empresária. 

 

Importante frisar que esse precedente 

reafirma o entendimento das Súmulas 

70, 323 e 547 do STF, de acordo com as 

quais é proibida a imposição de sanções 

ou de limitações ao exercício da 

atividade econômica como meio indireto 

de cobrança de tributos. 

 

Nessa linha, o acórdão então recorrido, 

proferido pelo TRF da 4ª Região, havia 

decidido no sentido de que: “Caracteriza 

típico desvio de poder normativo, 

qualquer disposição visando a impedir a 

inscrição no CNPJ de quaisquer pessoas 

jurídicas, ou a regularização de 

pendências nesse cadastro, como meio 

de constranger alguém ao cumprimento 
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de obrigações tributárias, sejam 

principais ou acessórias.”  

 

 

 

STJ – Aquisição de Insumos de 

Construção Civil em Estado da 

Federação diverso da Localidade das 

Obras – Não Incidência de Diferencial 

de ICMS 

 

A Primeira Seção do STJ, apreciando o 

Recurso Especial Repetitivo nº 

1.135.489, sedimentou a posição de que 

empresas de construção civil que 

adquirem insumos para suas obras em 

outros estados federados não podem ser 

alvo de cobrança de diferencial de 

alíquota do ICMS, cobrada pelo Estado 

de destino. 

 

Tratava-se, no caso, de Recurso Especial 

do Estado de Alagoas que se voltava 

contra julgado que afastou a incidência 

do diferencial de alíquota do estado 

destinatário sobre as aquisições de 

insumos havidas em estado diverso, vez 

que tais empresas estão, em regra, 

sujeitas ao municipal Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza. 

 

O Ministro Luiz Fux, relator do feito, 

frisou que não há incidência de ICMS 

nas compras efetuadas por construtoras 

de insumos imprescindíveis à 

consecução das suas atividades-fim, de 

modo que inviável a cobrança do 

discutido diferencial. Aludindo a outros 

precedentes do Tribunal, atestou o 

Ministro que aquisições de quaisquer 

bens necessários à atividade de 

construção civil - máquinas, 

equipamentos, ativo fixo, materiais e 

peças - não devem sujeitar-se ao 

gravame tributário estadual. 

 

 

Legislação e Normativos 

 

Portaria RFB nº 2.923, de 16/12/09 – 

Acompanhamento Econômico-

Tributário Diferenciado e Especial das 

Pessoas Jurídicas em 2010 

 

No último dia 17, foi publicada a 

Portaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) nº 2.923, de 16/12/2009, trazendo 

os parâmetros para seleção das pessoas 

jurídicas a serem submetidas, no ano de 

2010, ao acompanhamento econômico-

tributário diferenciado e especial de que 

trata a Portaria RFB nº 11.211, de 

07/11/2007. 

 

Referida Portaria, que revogou a Portaria 

RFB nº 2.521, de 29/12/2008, a qual 

tratava do assunto, basicamente elevou 

os valores que servirão de parâmetro 

para a seleção dos contribuintes que 

deverão sofrer esses monitoramentos no 

ano de 2010. 

 

Assim, deverão ser indicados para 

acompanhamento diferenciado os 

seguintes contribuintes: 
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(i)        sujeitos à apuração do lucro 

real, presumido ou arbitrado, 

cuja receita bruta anual, no 

ano-calendário de 2008, seja 

superior a R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais); 

(ii) cujo montante anual de 

débitos declarados nas 

Declarações de Débitos e 

Créditos Tributários Federais 

(“DCTF”), relativas ao ano-

calendário de 2008, seja 

superior a R$ 8.000.000,00 

(oito milhões de reais); 

(iii) cujo montante anual de 

Massa Salarial informada 

nas Guias de Recolhimento 

do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência 

Social (“GFIP”), relativas ao 

ano-calendário de 2008, seja 

superior a R$ 11.000.000,00 

(onze milhões de reais); ou 

(iv) cujo total anual de débitos 

declarados nas GFIP, 

relativas ao ano-calendário 

de 2008, seja superior a R$ 

3.500.000,00 (três milhões e 

quinhentos mil reais). 

 

Ademais, a Portaria ainda estabeleceu os 

contribuintes que terão um 

acompanhamento especial, que, além do 

monitoramento, compreende a execução 

de todas as ações necessárias para 

assegurar tratamento prioritário e 

conclusivo às demandas e pendências a 

eles relacionadas. Tais contribuintes 

serão os seguintes: 

 

(v)  sujeitos à apuração do lucro 

real, presumido ou arbitrado, 

cuja receita bruta anual, no 

ano-calendário de 2008, seja 

superior a R$ 

370.000.000,00 (trezentos e 

setenta milhões de reais); 

(vi) cujo montante anual de 

débitos declarados nas 

DCTF, relativas ao ano-

calendário de 2008, seja 

superior a R$ 37.000.000,00 

(trinta e sete milhões de 

reais); 

(vii) cujo montante anual de 

Massa Salarial informada 

nas GFIP, relativas ao ano-

calendário de 2008, seja 

superior a R$ 45.000.000,00 

(quarenta e cinco milhões de 

reais); ou 

(viii) cujo total anual de débitos 

declarados nas GFIP, 

relativas ao ano-calendário 

de 2008, seja superior a R$ 

15.000.000,00 (quinze 

milhões de reais). 

 

Por fim, é importante ressaltar que 

deverá ser encaminhada pela RFB, até o 

último dia do mês de janeiro de cada 

ano, comunicação aos contribuintes 

sujeitos aos referidos acompanhamentos. 

 

 

Programa Nacional de Direitos 

Humanos / Imposto sobre Grandes 

Fortunas 
 

Em 23.12.2009, foi publicado o Decreto 

n° 7.037, o qual, por meio do seu artigo 
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1º, aprovou o Programa Nacional de 

Direitos Humanos (“PNDH-3”), cuja 

implementação será feita de acordo com 

os Eixos Orientadores lá apresentados. 

Dentre os vários Eixos Orientadores 

trazidos pelo referido Decreto, 

chamamos a atenção para o Eixo 

Orientador II, o qual, em seu objetivo 

estratégico II, prevê a  regulamentação 

da taxação do imposto sobre grandes 

fortunas, prevista no artigo 153, inciso 

VII da Constituição Federal, sob a 

responsabilidade do Ministério da 

Fazenda e da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da 

República. 
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(rafael@ssplaw.com.br) 
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