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É com satisfação que apresentamos a 

trigésima segunda 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 – Recurso Especial Representativo 

da Controvérsia – Contagem do Prazo 

Prescricional para o Fisco Cobrar 

Judicialmente os Créditos Tributários  

 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua 

Primeira Seção, na assentada de 12 de 

maio de 2010, em sede do RESP 

1.120.295/SP, ratificando seu 

posicionamento externado por meio de 

diversas decisões, entendeu que o termo 

inicial para a contagem do prazo 

prescricional para a cobrança judicial 

dos créditos tributários é o da data do 

vencimento da obrigação regularmente 

declaradada (mediante GIA, DCTF, 

declaração de rendimentos etc.). 

Nenhuma novidade reside nesta 

afirmação, na medida em que a questão 

havia sido objeto da Súmula 436/STJ. 

 

Ocorre, contudo, que a decisão proferida 

nos chama a atenção pelo fato de afirmar 

que o curso do prazo prescricional se 

interrompe pelo ajuizamento, pelo Fisco, 

da ação de execução fiscal, conforme 

determina o artigo 219, § 1º do CPC, e 

não pelo despacho que determina a 

citação, nos termos do artigo 174, § 

único, I do CTN e do artigo 8º, § 2º da 

Lei de Execuções Fiscais.  

 

Noutros termos, uma vez proposta a 

ação de execução fiscal pelo Fisco, tem-

se que foi nesta data que se interrompeu 

o prazo prescricional (com fundamento 

no Código de Processo Civil), sendo 

certo que o despacho que ordena a 

citação viria apenas a certificar tal 

evento (ignorando, por assim dizer, o 

comando específico do artigo 174, § 

único, I do CTN, reafirmado pelo artigo 

8º, § 2º da Lei de Execuções Fiscais). 
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Em nossa análise, a utilização indistinta 

do dispositivo do CPC nesta matéria é 

fazer letra morta das regras específicas 

regentes do instituto da prescrição pelo 

CTN e pela própria LEF, o que não se 

pode admitir. Em matéria de prescrição 

tributária, aplicam-se as regras do CTN, 

em vista do critério da especialidade. 

 

O escritório Souza, Schneider, Pugliese 

e Sztokfisz Advogados está à disposição 

dos interessados para quaisquer esclare-

cimentos. 

 

 

STJ – Ação Anulatória de Débito Fiscal 

– Revisão de Lançamento com Base em 

Documentos Apresentados no Processo 

Judicial 

 

Em 12/03/2010, foi publicado o Acórdão 

proferido nos autos do Recurso Especial 

nº 949.007/PR, por meio do qual a 

Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça reconheceu ser válida a 

retificação dos valores de autuação fiscal 

mediante documentos apresentados pelo 

contribuinte na esfera judicial. 

 

O contribuinte ajuizou Ação Anulatória 

de Débito Fiscal contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social (“INSS”) em 

busca da anulação de Notificação Fiscal 

de Lançamento de Débito (“NFLD”), 

sob a alegação de nulidade da autuação, 

uma vez que estavam incorretas as bases 

de cálculo que compunham o tributo 

exigido. 

 

Nas instâncias inferiores, foi 

determinada a retificação do lançamento 

(redução dos valores), com base na 

alegação do INSS de que as provas 

apresentadas pelo contribuinte na esfera 

judicial não foram apresentadas na esfera 

administrativa e, por esse motivo, 

caberia a retificação do lançamento por 

se tratar apenas de alteração de valores. 

 

Tal entendimento foi mantido pelo STJ.  

 

De acordo com os Ministros da Segunda 

Turma, a alteração promovida no 

lançamento não decorreu de iniciativa 

unilateral da autoridade responsável pelo 

lançamento, mas sim, pela provocação 

do contribuinte, o que encontraria 

respaldo legal, pois o artigo 145, inciso I 

do CTN permite a possibilidade de 

alteração de lançamento quando há 

impugnação do contribuinte. Assim, não 

se aplicaria a vedação de revisão de 

lançamento prevista no artigo 149 do 

CTN, por se tratar de hipótese relativa a 

aumento do tributo a ser cobrado. 

 

Trata-se de decisão significativa, pois, 

com base em tal precedente, as 

Autoridades Fiscais poderão se utilizar 

de tal argumento para a revisão de seus 

lançamentos em sede judicial, inclusive 

quando decorrido o prazo decadencial 

para tanto, o que não nos parece o mais 

correto, haja vista que o lançamento é 

ato privativo da Administração Pública 

(art. 142 do CTN). Entretanto, vale a 
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ressalva de que tal entendimento não 

reflete o entendimento pacificado do STJ 

quanto à matéria, pois foi proferido por 

uma das Turmas que julgam matéria 

tributária e não pela Primeira Seção. 

 

 

STF – Incidência de ICMS sobre 

Software  
 

Por maioria de votos, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal manteve em 

vigor a Lei Estadual nº 7.098/98, do 

Mato Grosso, que trata da tributação 

sobre softwares (programas de 

computador). A decisão teve lugar na 

apreciação na medida cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 1945. 
 

A tese vencida no julgamento, baseada 

em precedentes antigos do Tribunal, 

propugnava que a incidência do ICMS 

deveria ocorrer apenas sobre as 

operações de circulação de cópias ou 

exemplares dos programas de 

computador produzidos em série e 

comercializados no varejo, visto que o 

Tribunal ainda não possui entendimento 

consolidado acerca da interpretação 

jurídica que deve ser dada ao software, 

quando comercializado por intermédio 

de "downloads", i. e., pela transferência 

eletrônica de dados. Além disso, os 

Ministros contrários à incidência 

afirmaram ser necessária a edição de Lei 

Complementar Federal, e não apenas 

Leis Estaduais, para regular o tema, 

evitando a intensificação da nociva 

guerra fiscal entre os Estados. 

 

A tese vencedora, de outro lado, 

manteve a incidência do ICMS em 

ambas as operações, por compreender 

que, em decorrência da evidente 

mudança da realidade na 

comercialização desses programas de 

informática, não se pode permitir que os 

Estados percam sua competência de 

tributar a operação de circulação dessa 

mercadoria, que mantém essa 

característica mesmo quando se 

comercializa o mero licenciamento ou a 

cessão de uso dos programas, e não 

apenas o meio físico em que 

normalmente são vendidos. 
 

Apesar de o tema ter sido analisado 

apenas em sede de cautelar, para fins de 

suspensão provisória da lei, bem como 

de os Ministros que formaram a maioria 

pelo indeferimento da liminar terem 

afirmado que a Corte refletirá com maior 

profundidade sobre o tema quando do 

julgamento de mérito da matéria, nos 

parece que o precedente é extremamente 

perigoso. Isso porque quase todos os 

Estados (p. ex.: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul), que não tributavam essa 

operação com o ICMS em observância à 

jurisprudência que existia no STF até 

então, poderão alterar suas legislações 

para determinar a incidência. 

 

O escritório Souza, Schneider, Pugliese 

e Sztokfisz Advogados, por seu escritó-

rio de Brasília, aguarda a publicação do 
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acórdão para disponibilizá-lo aos interes-

sados. 

 

 

 

Jurisprudência 

 

Solução de Consulta n.º 25/10 - 

Aproveitamento de créditos do PIS e da 

COFINS – Regime Monofásico  

 

Foi publicada dia 12/05/2010, no DOU, 

a Solução de Consulta n.° 25, por meio 

da qual a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (“RFB”) manifestou o seu 

entendimento de que atacadistas e 

varejistas sujeitos ao sistema monofásico 

de incidência do PIS e da COFINS não 

podem apurar créditos relativos a bens e 

serviços utilizados como insumos da 

atividade comercial, tão pouco podem 

ser aproveitados créditos decorrentes de 

armazenagem e frete de insumos e 

produtos, em sua aquisição e/ou venda.   

 

A solução em questão também repisa a 

já conhecida impossibilidade de apurar 

créditos relativos à aquisição de 

produtos para posterior revenda, que 

consta do artigo 3º, inciso I, alínea "b", 

da Lei n.º 10.833. 

 

Por outro lado, é permitido o 

creditamento referente à aluguéis, 

edificações e benfeitorias, contrapres-

tações de operações de arrendamento 

mercantil, entre outras previstas no 

artigo supra citado. 

 

O escritório Souza, Schneider, Pugliese 

e Sztokfisz Advogados está à disposição 

dos interessados para quaisquer esclare-

cimentos. 
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