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É com satisfação que apresentamos a 

trigésima terceira 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 – Novo Julgamento sobre a 

Contribuição ao Funrural  

 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu 

a repercussão geral da discussão sobre a 

constitucionalidade da contribuição 

social devida pela agroindústria, 

incidente sobre a receita bruta, em 

substituição à contribuição sobre a folha 

de salários prevista no artigo 1º da Lei nº 

10.256/01, que introduziu o art. 22-A na 

Lei nº 8.212/91. 

 

O tema será apreciado no RE 611601 e é 

de fundamental importância, pois servirá 

para que o STF pronuncie-se acerca da 

possibilidade de substituição da 

incidência das contribuições de 

seguridade social incidentes sobre a 

folha de salários pela Contribuição ao 

Funrural, cuja hipótese de incidência 

(auferir receita ou faturamento) já se 

encontra prevista no ordenamento 

jurídico para outras contribuições (a 

exemplo da COFINS e da Contribuição 

ao PIS), bem como sobre a possibilidade 

de cobrança simultânea de inúmeras 

contribuições incidentes sobre a receita 

bruta das agroindústrias. 

 

Importante recordar que o STF declarou, 

recentemente, a inconstitucionalidade da 

Contribuição ao Funrural. Contudo, a 

questão apreciada limitava-se a período 

anterior às alterações promovidas pela 

Lei nº 10.256/01, que trouxe nova 

redação à Lei nº 8.212/91, 

posteriormente à Emenda Constitucional 

nº 20/98, o que pode ter implicações 

nesse novo julgamento. 

 

 

STJ – Arrematação Judicial de Imóvel 

– ITBI – Valor Pago na Hasta Pública 
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O Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento realizado por sua 1ª Turma, 

entendeu que a base de cálculo do 

Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis Inter Vivos (ITBI), em 

arrematação judicial, é o valor alcançado 

na hasta pública.  

 

No caso julgado, REsp nº 1.188.655-RS, 

a Fazenda Municipal de Porto Alegre 

buscava a incidência do imposto sobre o 

valor venal estimado com base em lei 

municipal, por ser superior ao preço 

obtido na venda do imóvel em 

arrematação judicial.  

 

Segundo o STJ, a base de cálculo do 

imposto mencionado é o valor venal dos 

bens ou direitos transmitidos, de acordo 

com o art. 38 do CTN. Tendo em vista 

que a arrematação representa a aquisição 

do bem alienado judicialmente, deve-se 

considerar como valor venal do imóvel 

aquele atingido em hasta pública, que 

pode ser inferior ao da avaliação judicial 

e ao fixado pela municipalidade. Além 

disso, acrescentaram os Ministros, o fato 

gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o 

registro da transmissão do bem imóvel, o 

que se dá após a arrematação, quando 

não remanescem dúvidas sobre o valor 

obtido na venda judicial.  

 

 

 

STF – Benefícios Fiscais de ICMS e a 

Interpretação da Corte Suprema  
 

Em recente decisão, o Supremo Tribunal 

Federal atribuiu efeito suspensivo ao 

recurso extraordinário de empresa do 

ramo alimentício, no qual se discute o 

direito do contribuinte à manutenção 

integral do créditos de ICMS oriundos 

da aquisição de mercadorias, em 

operações interestaduais, quando o 

Estado da origem concede benefícios 

fiscais sem autorização do Conselho 

Nacional de Política Fazendária - 

CONFAZ. 

 

Em outro caso, ADI nº 3312 / MT, o 

Plenário do STF considerou 

inconstitucional a previsão da lei do 

Estado do Mato Grosso que previa a 

glosa dos créditos de ICMS quando as 

mercadorias provinham de Estados que 

concediam benefícios à margem do 

CONFAZ, por entender que isso 

ofenderia à Resolução do Senado que 

regula a matéria. Já no julgamento das 

Medidas Cautelares nas ADI nsº 2352 e 

2377, entendeu-se que, ainda que a 

constitucionalidade de alguns benefícios 

seja questionável, também não é válida a 

retaliação unilateral dos Estados, pois 

"inconstitucionalidades não se 

compensam". 

 

Também é digna de destaque a 

orientação do Tribunal acerca dos 

benefícios concedidos aos produtos da 

cesta básica, conforme dispõe o 

Convênio ICMS nº 128/94, do 

CONFAZ. Mesmo após o julgamento do 

RE nº 174.478-SP, no qual se decidiu 
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que a redução de base de cálculo 

equipara-se a isenção para fins de 

restrição proporcional dos créditos do 

ICMS, conforme dispõe a Constituição 

Federal, entendeu-se que, para os 

produtos da cesta básica, haveria uma 

situação excepcional, seja pela existência 

do Convênio, seja por cuidar-se de 

benefício fiscal destinado a beneficiar o 

consumidor final (AC 1753, Min. Cezar 

Peluso). 

 

Deve-se ressaltar que, apesar disso, cada 

benefício fiscal em matéria de ICMS 

concedido pelos Estados deve ser 

cuidadosamente analisado, visto que 

ainda se trata de tema extremamente 

tormentoso na jurisprudência e com 

graves implicações econômico-

financeiras para os contribuintes. 

 

 

 

STJ – ITR – Isenção – Desnecessidade 

de Averbação da Área Correspondente 

à Reserva Legal  

 

No último dia 15/06, o Ministro Luiz 

Fux, ao julgar o REsp nº 969.091/SC, 

reconheceu a ilegitimidade de se 

condicionar a isenção do ITR, conferida 

às áreas de reserva legal, à prévia 

averbação no cartório de registro de 

imóveis. 

 

Segundo o Ministro, a área de reserva 

legal é isenta de incidência do ITR, na 

forma do art. 10, § 1º, II, “a”, da Lei nº 

9.393/1996, tendo a Lei nº 11.428/2006 

reafirmado tal benefício, reiterando a 

exclusão da área de reserva legal de 

incidência da exação. Sendo assim, 

diante da inteligencia dos referidos 

dispositivos, o Ministro refutou o 

argumento de que tal isenção poderia ser 

afastada por força do artigo 111, II, do 

CTN, reconhecendo, no presente caso, 

que, muito embora não houvesse a 

averbação da área demarcada como 

reserva legal na época do fato gerador 

(1998), o que só ocorreu em 2002, deve 

ser promovida a subtração da referida 

área da base de cálculo do ITR, pois, 

mesmo enquanto não averbada, já havia 

a proteção legal sobre o limite mínimo 

de 20% da área rural (Lei nº 4.771/1965, 

art. 16), negando, assim, provimento ao 

recurso da Fazenda Nacional.  

 

Ressaltamos que referido acórdão ainda 

não foi publicado, razão pela qual o 

escritório se põe à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. 

 

 

 

STJ – Declaração Retificadora – 

Denúncia Espontânea 

 

O STJ, em sede de recurso especial 

repetitivo, pacificou entendimento no 

sentido da incidência do instituto da 

denúncia espontânea nos casos em que 

os contribuintes – após apresentarem 

declaração parcial do débito tributário 

(tributos sujeitos a lançamento por 

homologação) acompanhada da correlata 
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quitação dos valores – procedem à 

retificação da declaração, antes de 

qualquer procedimento da 

Administração Tributária, noticiando a 

diferença a maior e efetuando o 

pagamento das quantias 

concomitantemente. 

 

O entendimento sedimentou-se por 

ocasião do julgamento do Recurso 

Especial n. 1149022. In casu, o 

recorrente – que, após ter declarado e 

pagado IRPJ e CSLL a menor, retificou 

sua declaração e simultaneamente 

efetuou o pagamento da diferença 

constatada, acrescida de juros moratórios 

e atualizada monetariamente – 

beneficiou-se com a não incidência de 

multa. 

 

Esse julgado acaba por complementar a 

posição do Pretório cristalizada no 

Enunciado Sumular n. 360, que 

prescreve: “O benefício da denúncia 

espontânea não se aplica aos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação 

regularmente declarados, mas pagos a 

destempo.” 

 

Tanto o julgamento ora em destaque 

quanto a Súmula supracitada têm por 

premissa o consolidado entendimento de 

que a declaração do contribuinte – seja a 

declaração original, seja a retificadora – 

tem o condão de constituir o crédito 

tributário declarado, o que conduz ao 

raciocínio da desnecessidade de o Fisco 

fazê-lo. Assim, pelo julgamento ora 

comentado, verificando a ocorrência da 

declaração a menor do tributo e, 

posteriormente, ao se dar conta o 

contribuinte de tal fato, efetua a 

declaração retificadora e quita a 

diferença de forma concomitante, aplica-

se o benefício previsto no artigo 138, do 

CTN. 

 

Assim sendo, louvável a posição ora 

fixada, eis que, além de fazer incidir o 

instituto da denúncia espontânea em 

situação que lhe é própria, foi coerente 

com a interpretação que o Tribunal tem 

adotado.  

 

 

Atos Normativos  

 

IN nº 1.043/2010 – IRPJ – 

Rendimentos Auferidos nos Mercados 

Financeiros e de Capitais 

 

Foi publicada no dia 15 de junho de 

2010, no D.O.U., a Instrução Normativa 

da Receita Federal do Brasil (“IN/RFB”) 

n° 1.043, por meio da qual foram 

alterados os artigos 44 e 73 da IN/RFB 

n° 1.022/10, que dispõem acerca do 

imposto sobre a renda incidente sobre os 

rendimentos e ganhos líquidos auferidos 

nos mercados financeiros e de capitais. 

 

Dentre as alterações, destacamos: 

 

(i) a isenção do imposto de 
renda, disposta no artigo 44, 
não se aplicará aos 
rendimentos auferidos por 
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pessoas jurídicas e nem ao 
ganho de capital auferido na 
alienação ou cessão; 
 

(ii) a tributação dos rendimentos 
auferidos por investidor 
residente ou domiciliado no 
exterior, sujeito a regime 
especial, prevista nos artigos 
68, 69, 71 e 72, não se aplica 
aos investimentos oriundos 
de país que não tribute a 
renda ou que a tribute à 
alíquota inferior a 20%. 
Esses rendimentos sujeitam-
se às mesmas regras 
estabelecidas para os 
residentes ou domiciliados 
no País; 
 

(iii) a equiparação do investidor 
ao nacional, para fins do 
imposto sobre a renda, 
ocorrerá em relação às 
operações de aquisição de 
títulos, valores mobiliários e 
cotas de fundos, realizadas a 
partir da data da entrada em 
vigor da IN/RFB que 
relacionar os países ou 
dependências com tributação 
favorecida. 

 

O escritório Souza, Schneider, Pugliese 

e Sztokfisz Advogados está à disposição 

dos interessados para quaisquer esclare-

cimentos. 

 

 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

 
Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

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) 

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana 

(lbattilana@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rua Cincinato Braga, 340, – 9º andar 

– São Paulo (SP). Tel. (55 11) 3201-

7550. 
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