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É com satisfação que apresentamos a 
vigésima quinta 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 – Constitucionalidade do aumento 

da alíquota da COFINS (de 2% para 

3%) – Lei nº 9.718/98 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
julgou, em sessão realizada no dia 05/08, 
constitucional a majoração da alíquota 
da COFINS de 2% para 3%, conforme 
estipulada pelo artigo 8º da Lei nº 
9.718/98. 

A Empresa Recorrente (RE nº 527.612) 
alegava que referida lei ordinária, ao 
prever um tributo com base de cálculo e 
alíquota diferentes daquelas delineadas 
pela Lei Complementar nº 70/91, teria 
criado nova contribuição, ofendendo a 
Constituição, pois esta determina que 

toda nova contribuição somente pode ser 
criada por lei complementar. 

Segundo a maioria dos Ministros da 
Corte Suprema, que acompanharam o 
voto do Min. Marco Aurélio Mello, a 
questão já teria sido julgada há muito 
tempo pela Corte na Ação Direta de 
Constitucionalidade nº 1 e no Recurso 
Extraordinário nº 350.959. Na sessão de 
julgamento ficou vencido o Min. Eros 
Grau, por considerar que se a lei que 
criou a COFINS foi uma lei 
complementar, somente um diploma 
normativo idêntico poderia promover 
qualquer alteração nesse tributo. 

O escritório acompanhará a publicação 
do acórdão, podendo disponibilizá-lo aos 
interessados. 

 
 
STF – Extinção do Crédito-Prêmio do 

IPI em 1990 

Na Sessão Plenária de 13.8.2009, o 
Supremo Tribunal Federal finalizou a 
discussão sobre o momento da extinção 
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do Crédito-Prêmio do IPI criado pelo art. 
1º do Decreto-Lei 491/69. 

O relator dos Recursos Extraordinários 
nºs 561.485, 577.348 e 577.302, Min. 
Ricardo Lewandowski, consignou que o 
crédito-prêmio de IPI consubstanciaria 
verdadeiro “incentivo setorial”, na 
medida em que concedido aos exporta-
dores de produtos manufaturados.  

Para o Ministro Relator e todos os 
demais membros da Corte que o 
acompanharam (com exceção do 
Ministro Marco Aurélio, para quem o 
benefício expirou em 1983), o crédito-
prêmio do IPI, como incentivo setorial 
que é, foi revogado dois anos 
(05.10.1990) após a publicação da 
Constituição de 1988, de acordo com o 
artigo 41, parágrafo primeiro, do ADCT. 

O escritório acompanhará a publicação 
do acórdão, podendo disponibilizá-lo aos 
interessados. 

________________________________ 
 
SAT/Pretensão de Redução de 

Alíquota/Não Cabe ao Judiciário 

Determinar Perícia em Substituição à 

Falta de Atuação da Administração 

Pública 

Nos autos do Recurso Especial n° 
1.000.302/RS, determinada empresa, que 
tinha sua atividade enquadrada como de 
“risco grave”, realizou investimentos em 
segurança dos seus trabalhadores, 
considerando que, a partir desse 
momento, o exercício de suas atividades 

estaria sendo realizado com menor risco 
em relação às empresas do mesmo ramo. 

Desse modo, ajuizou ação para o fim de 
que o Poder Judiciário determinasse o 
recolhimento do Seguro de Acidente de 
Trabalho (“SAT”) de acordo com o grau 
de risco a que se encontram submetidos 
seus empregados. 

Por meio do voto do Ministro Castro 
Meira, foi negado provimento ao 
recurso, por entender a Corte que o art. 
22, § 3°, da Lei n° 8.212/91 é categórico 
ao mencionar que a alteração da alíquota 
do SAT só pode ser realizada por meio 
do Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social.  

Todavia, são importantes as 
considerações trazidas no voto-vista do 
Ministro Mauro Campbell Marques, no 
sentido de que há inexistência de 
discricionariedade sobre a realização de 
inspeção pelo Ministério Trabalho e da 
Previdência Social, motivo pelo qual as 
inspeções deveriam ser regulares, 
justamente para verificar se as empresas 
investem em segurança para os 
trabalhadores, cumprindo, assim, a 
função da lei que é estimular 
investimentos nesse sentido. 

Aludido voto é relevante pois, caso a 
empresa não sofra inspeção há muitos 
anos, poderá recorrer ao Poder Judiciário 
para que isso ocorra e, desse modo, obter 
a redução da alíquota do SAT na medida 
dos investimentos efetuados. 
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O escritório acompanhará a publicação 
do acórdão, podendo disponibilizá-lo aos 
interessados. 

 
 
STJ/IPI – Afastamento da Incidência 

do Tributo em Processo de Montagem 

de Peças 

Em recente decisão, nos autos do 
Recurso Especial nº 931.031 - RS 
(2007/0047833-8), a Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça entendeu 
não haver incidência do IPI sobre 
operação de montagem de que não 
resultar em produto novo. 

No caso concreto, a Fazenda Nacional 
alegou que a perícia teria comprovado 
que a montagem do motor ao casco da 
embarcação, apesar de não 
descaracterizar as peças em sua 
individualidade, deu origem a um novo 
produto para fins de incidência do IPI. 

Contudo, sustentou a Ministra Relatora 
Eliana Calmon que o laudo pericial teria 
concluído que a reunião das peças 
autônomas não caracterizaram um 
produto novo, afastando a incidência do 
tributo.  

Muito embora o STJ tenha se pautado 
em laudos apresentados nos autos do 
processo específico posto a sua 
apreciação, esse entendimento pode abrir 
precedente para outras hipóteses em que 
seja possível sustentar que nas operações 
de montagem que não resultarem 
produto novo, deve ser afastada a 
incidência do IPI. 

O escritório acompanhará a publicação 
do acórdão, podendo disponibilizá-lo aos 
interessados. 

 
Legislação e Normativos 
 

Comunicado Técnico IBRACON nº 

05/09/Lei nº 9.718/98 

 
Em 13.07.2009, foi emitido Comunicado 
Técnico do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (“IBRACON”) 
nº 05 orientando os auditores em relação 
à contabilização pertinente ao 
alargamento da base de cálculo do PIS e 
da COFINS para a totalidade das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, 
promovida pela Lei nº 9.718/98.  
 
Referido Comunicado vem atualizar 
Comunicado anterior do mesmo órgão, 
de nº 02, de 23.01.2006, diante das 
substanciais mudanças legislativas e 
jurisprudenciais em relação ao tema no 
curso de 2009.  
 
À época do CT nº 02/06, a orientação do 
IBRACON era de que, enquanto (i) a Lei 
nº 9.718/98 permanecesse alterada; (ii) 
não houvesse trânsito em julgado dos 
processos específicos ajuizados pelos 
contribuintes; e (iii) não ocorresse a 
liquidação ou outra forma de extinção do 
passivo, os auditores deveriam 
considerar que o saldo registrado no 
passivo deveria ser assim mantido e 
atualizado monetariamente de acordo 
com os encargos financeiros aplicáveis.  
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Em 2009, no entanto, (i) foi alterado o 
Decreto nº 70.235/72, autorizando o 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (“CARF”), no âmbito de 
processo administrativo, a considerar a 
inconstitucionalidade de lei já declarada 
por decisão definitiva plenária do 
Supremo Tribunal Federal (“STF”); e 
(ii) o parágrafo 1º, do artigo 3º, da Lei nº 
9.718/98 (que trazia o alargamento em 
tela) foi revogado expressamente pelo 
artigo 79, da Lei nº 11.941/09.  
 
Por conta desse novo cenário, o 
IBRACON reviu seu posicionamento, 
passando a orientar os auditores, por 
meio do CT nº 05/09 em comento, a 
reverter o saldo da obrigação legal 
decorrente do alargamento da base de 
cálculo do PIS e da COFINS a crédito no 
resultado durante o 2º trimestre de 2009, 
ainda que não tenham tido seus recursos 
julgados pelo STF ou, se julgados, não 
tiveram completados os requisitos 
necessários para considerá-los como 
transitados em julgado. 
 
No caso do contribuinte ter efetuado os 
pagamentos à luz da legislação então 
vigente, ingressando posteriormente com 
ação de restituição para reaver os valores 
pagos a maior, a orientação é de que 
somente poderão ser reconhecidos os 
ativos se observados os prazos 
decadenciais e ajuizados todos os 
recursos cabíveis para o reconhecimento 
do direito, situação em que tais ativos 
poderão ser considerados de realização 
“praticamente certa”, nos termos da 
Norma e Procedimento de Contabilidade 
(“NPC”), também do IBRACON, de nº 

22, aprovada pela Deliberação CVM nº 
489, de 03.10.2005. 
 
 

Solução de Consulta nº 244/09 / Cisão / 

Incorporação - Aproveitamento de 

Créditos 

 

A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”) manifestou-se na 
Solução de Consulta nº 244, de 
29.09.2009, acerca de operação 
societária que contempla cisão de 
sociedade detentora de créditos 
tributários acumulados, com posterior 
incorporação de referida parcela cindida 
por outra sociedade, que se aproveitaria 
dos créditos então havidos por sucessão. 

 

De forma esquemática, no que tange à 
possibilidade de aproveitamento dos 
créditos pela incorporadora, pode-se 
abstrair da ementa da solução de 
consulta a divisão dos créditos 
tributários em alguns grupos, 
correspondendo a cada um deles 
anotações específicas sobre a 
possibilidade ou não de aproveitamento 
tal como aventado: 

 

(i) créditos resultantes de 
pagamentos indevidos ou a 
maior – passíveis de 
transferência à empresa 
sucessora e de restituição ou 
compensação, por esta, com 
outros tributos administrados 
pela RFB de que seja 
devedora; 
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(ii) créditos de PIS e COFINS 
decorrentes da sua não-
cumulatividade – faz-se 
diferenciação de dois sub-
grupos (ii.1) créditos 
decorrentes de vendas para 
exportação, vendas com 
suspensão, isenção, alíquota 
zero ou não incidência; e 
(ii.2) os demais créditos, 
genericamente arrolados no 
artigo 3º das Leis nº 
10.637/02 e nº 10.833/03, e 
créditos presumidos 
agroindustriais do artigo 8º, 
da lei nº 10.925/04. A 
compensação na sucessora 
(incorporadora) no caso 
específico da Solução de 
Consulta nº 244/09 somente 
seria possível em relação ao 
primeiro grupo de créditos. 
Ao segundo, nos termos da 
ementa, não cabe a 
compensação ou restituição 
por estar a sucessora, no caso 
específico, sujeita ao regime 
cumulativo de apuração das 
contribuições; 

 

(iii)prejuízos fiscais – 
aproveitamento vedado; e  

(iv) bases de cálculo negativa de 
CSLL – aproveitamento 
vedado. 

Assim, referida Solução de Consulta 
mostra-se de grande valia para empresas 
que acumulem créditos tributários, 
dentre as quais destacamos as empresas 
exportadoras, na medida em que dá 

validade à operação tal como estruturada 
e também ao aproveitamento dos 
créditos tributários acumulados pela 
empresa então cindida por aquela que 
assumir a posição de incorporadora. 
Vale lembrar, no entanto, que os efeitos 
da Solução de Consulta somente 
aproveitam à Consulente, embora 
represente a interpretação da RFB para 
caso de interesse geral. 
 
_______________________________ 
 

Solução de Consulta nº 270/09 / 

Isenção do IR sobre Ganhos de Capital 

Foi publicada no dia 03.08.2009, no 
DOU, a Solução de Consulta n° 270, por 
meio da qual a Receita Federal do Brasil 
(“RFB”) manifestou o seu entendimento 
sobre a isenção do imposto de renda 
sobre Ganho de Capital, prevista na Lei 
n° 11.196/2005, artigo 39, e na Instrução 
Normativa SRF n° 599/2005, artigo 2°. 

Na referida Solução, a RFB manifestou 
seu entendimento de que a isenção do 
imposto de renda não é aplicável ao 
Ganho de Capital proveniente da 
alienação de imóvel que ocorrer após a 
aquisição de imóvel residencial, ainda 
que o produto da venda seja usado para 
quitar débitos remanescentes daquela 
aquisição. 

Desta forma, a RFB afirma a necessária 
observância do aspecto temporal contido 
no caput do artigo 39 da referida Lei, 
que indica, para a utilização do produto 
da venda do imóvel residencial na 
aquisição de outro de mesma espécie, a 
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contagem do prazo de 180 dias a partir 
da celebração do contrato de alienação. 

Assim, a alienação de imóvel realizada 
após a aquisição de outro (em cujo 
pagamento se pretende utilizar o produto 
da venda daquele) não poderá se 
beneficiar da regra de isenção acima 
referida.  
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