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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima 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 

 
Supremo Tribunal Federal – Alíquota-

zero e Produtos não-tributados (NT) – 

Invalidade do creditamento de IPI 

 
O Supremo Tribunal Federal, por dez 
votos a um, decidiu que a União poderá 
reaver os tributos que foram compen-
sados com o crédito de IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) das 
empresas que decorrente da aquisição de 
insumos tributados com alíquota-zero ou 
sob a rubrica NT. 
 
O julgamento debateu questão de ordem 
proposta por duas empresas que 
perderam, em fevereiro deste ano, o 

direito de creditar o IPI na aquisição de 
matérias-primas tributadas sob os 
regimes da alíquota zero e da não-
tributação. Na ocasião, ao julgar 
Recursos Extraordinários (REs 370682 e 
353657) interpostos pela União contra as 
empresas, o STF decidiu, por seis votos 
a cinco, que a Constituição Federal não 
dá direito a crédito se não for pago 
imposto na compra das matérias-primas 
tributadas sob esses dois regimes. 
 
Essa decisão do Supremo mudou 
orientação anterior da Corte que, em 
2002, ao julgar caso similar, proferiu 
decisão favorável aos contribuintes. Em 
vista disso, as empresas alegaram que o 
Supremo estaria modificando sua 
jurisprudência em relação à matéria. Por 
isso, cobrar os tributos creditados por 
força de decisões judiciais anteriores ao 
novo entendimento da Corte seria 
penalizar os contribuintes retroativa-
mente e violar o princípio da segurança 
jurídica. 
 
Apesar do voto favorável do ministro 
Ricardo Lewandowski, que levantou a 
questão de ordem perante o Plenário, a 
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tese das empresas foi vencida. Somente 
Lewandowski viu razoabilidade no 
argumento de que houve uma mudança 
abruta no entendimento do Supremo 
sobre o assunto e, para evitar prejuízo às 
empresas e salvaguardar o princípio da 
segurança jurídica, seria necessário que a 
decisão do início do ano só tivesse efeito 
para o futuro. 
 
Os demais integrantes da Corte enten-
deram que não teria ocorrido uma 
“virada jurisprudencial na matéria”. 
 
O Ministro Eros Grau comentou que as 
empresas que não pagaram o tributo o 
fizeram “por sua própria conta e risco”. 
Para ele, permitir o não pagamento do 
IPI no caso em discussão seria um 
“autêntico non sense” e um “negócio da 
China para os contribuintes”, já que não 
havia jurisprudência pacificada e coisa 
julgada sobre o assunto. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos Acórdãos, podendo disponibilizá-los 
aos clientes interessados. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – 

Dedutibilidade das despesas com o 

Programa de Alimentação ao Traba-

lhador – Lei nº 6.321/75 

 
A Lei n° 6.321/1975 instituiu beneficio 
fiscal para que as empresas beneficiárias 
do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) deduzissem do lucro 
real, para fins de Imposto de Renda, as 

despesas com referido programa, sem 
nenhuma limitação. 
 
Contudo, posteriormente, a Portaria 
Interministerial n° 326/77 e a Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita 
Federal n° 143/86 estabeleceram limita-
ções ao gozo de referido benefício, 
fixando custos máximos para refeições 
individuais oferecidas pelo programa 
que poderiam ser deduzidas. 
 
Por essa razão, os contribuintes 
acionaram o Poder Judiciário, a fim de 
discutir a legalidade de mencionadas 
limitações. 
 
Nesse sentido, em recentes decisões 
proferidas pela Primeira e Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), entendeu-se que não é possível a 
aplicação das limitações impostas pelos 
atos infralegais, devendo prevalecer o 
texto da Lei n° 6.321/76, que permite o 
gozo integral do benefício. 
 
Destarte, entendemos ser possível o 
ajuizamento de medida judicial visando 
ao ressarcido dos valores indevidamente 
pagos à título de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido nos últimos 5 (cinco) anos, haja 
vista a possibilidade de composição da 
base de cálculo de referidos tributos ser 
maior que a efetivamente devida, uma 
vez que não foi possível a dedução 
integral. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
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dos votos do Acórdão, podendo disponi-
bilizá-lo para os clientes interessados. 
 
 
Legislação e Normativos 
 
Solução de Consulta nº 75/2008 – Lei 

nº 11.638/2007 – Efeitos tributários 

 
Foi proferida pela Superintendência 
Regional da Receita Federal da 10ª 
Região Fiscal (“SRRF/10ª Região”), no 
último dia 27 de maio, a Solução de 
Consulta nº 75, a qual representa a 
primeira manifestação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“RFB”) 
acerca das conseqüências tributárias 
decorrentes da alteração na Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
S/A”), promovida pela Lei nº 11.638, de 
31 de dezembro de 2007. 
 
A decisão em questão dispôs que, desde 
1º de janeiro deste ano, as doações feitas 
pelo Poder Público deverão ser regis-
tradas pelas empresas donatárias como 
receitas do período, sendo consideradas 
na apuração do Lucro Real, o que não 
ocorria anteriormente. 
 
O teor da decisão indica que esta 
interpretação se deu em virtude da 
revogação da alínea “c” do parágrafo 1º 
do artigo 182 da Lei das S/A, segundo a 
qual o registro das doações e subvenções 
para investimento deveria ser feito nas 
contas de Reserva de Capital. 
 
Conseqüentemente, já que o artigo 443 
do Decreto nº 3000, de 26 de março de 
1999, que instituiu o Regulamento do 

Imposto de Renda (“RIR/1999”), deter-
mina que a condição para que as doações 
e subvenções para investimento não 
sejam computadas na apuração do Lucro 
Real é o seu registro na conta de Reserva 
de Capital, tais ingressos deverão ser 
tributados como receitas a partir da 
vigência da Lei nº 11.638/2007.  
 
Tal posicionamento indica que, ao 
contrário do que foi divulgado pelos 
Poderes Executivo e Legislativo quando 
da elaboração do texto legal, as altera-
ções promovidas na Lei das S/A pela Lei 
nº 11.638/2007, influenciarão na carga 
tributária suportada pelas empresas, ao 
menos até a edição de nova norma a 
regulamentar a aplicação das alterações 
na Lei das S/A. 
 
A edição desta norma, decorrente de 
sugestão a ser efetuada pela RFB, que 
designou um grupo para tal incum-
bência, poderá estabelecer mecanismos 
para neutralizar as conseqüências tribu-
tárias da Lei nº 10.638/2007, o que não é 
certo, até o momento. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
IN-SRF nº 851/2008 – Unificação de 

procedimentos fiscais atinentes a 

débitos previdenciários 

 

Na esteira da unificação da extinta 
Secretaria da Receita Previdenciária com 
a administração tributária federal, a 
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Receita Federal do Brasil (“RFB”) 
publicou, em 30 de maio de 2008, norma 
atribuindo aos procedimentos fiscais 
previdenciários o mesmo tratamento 
dado aos demais tributos administrados 
pelo órgão. Trata-se da Instrução 
Normativa nº 851 (“IN 851/08”), que 
alterou e revogou diversos artigos da 
Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 
14 de julho de 2005 (“IN MPS/SRP 
03/05”), a qual dispõe sobre as normas 
gerais de tributação e arrecadação das 
contribuições previdenciárias. 
 
Esta medida veio regulamentar pontos 
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 
2007, que unificou as administrações 
tributárias federal e previdenciária, 
criando a RFB, e estabeleceu que os 
procedimentos fiscais e os processos 
administrativos fiscais de determinação e 
exigência de créditos tributários referen-
tes às contribuições previdenciárias 
passariam, a partir de sua edição, a ser 
regulamentados pelo Decreto nº 
70.235/72, norma que rege o processo 
administrativo fiscal federal. 
 
Embora a maior parte das mudanças faça 
apenas ajustes de nomenclaturas já 
inadequadas desde o advento da 
mencionada lei de unificação das 
Receitas Federal e Previdenciária, alguns 
procedimentos práticos também foram 
alterados, merecendo a atenção dos 
contribuintes. 
 
Uma das alterações mais relevantes trata 
da confissão de débitos pelo contri-
buinte. Quando as contribuições previ-
denciárias eram administradas pela 
Secretaria da Receita Previdenciária, a 

legislação permitia ao contribuinte 
reconhecer espontaneamente débitos 
previdenciários mesmo que levantados 
durante ação de fiscalização, fazendo jus 
a redução da multa aplicada. 
 
Com a nova instrução normativa, a 
confissão de débitos previdenciários 
durante o procedimento de fiscalização 
não será mais aceita pelo Fisco, regra 
que já valia para os demais tributos 
arrecadados pela Receita Federal, de 
forma que os valores apurados mediante 
procedimento de fiscalização serão 
exigidos em auto de infração, com 
aplicação da multa de ofício prevista no 
artigo 44 da lei n.º 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. Ou seja, iniciado o 
procedimento fiscal, a eventual confis-
são de débitos não terá o condão de 
diminuir a multa1. 
 
Outra mudança que vale menção é o 
prazo para impugnações de autos de 
infração, o qual passa de 15 para 30 dias, 
na esteira do que determina o Decreto nº 
70.235/72, norteador do processo 
administrativo fiscal federal. 
 
Assim, frente a essas mudanças, 
especialmente quanto à questão da 
confissão de débitos, é recomendável 
                                                 
1 A único exceção a essa regra consiste na norma 
contida no artigo 47 da Lei n.º 9.430/96 segundo 
o qual “a pessoa física ou jurídica submetida a 
ação fiscal por parte da Secretaria da Receita 

Federal poderá pagar, até o vigésimo dia 

subseqüente à data de recebimento do termo de 

início de fiscalização, os tributos e contribuições 

já declarados, de que for sujeito passivo como 

contribuinte ou responsável, com os acréscimos 

legais aplicáveis nos casos de procedimento 

espontâneo.”  
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que os contribuintes se antecipem e 
adotem uma postura mais preventiva, 
realizando um levantamento de seus 
débitos previdenciários e efetuando, na 
medida do possível, a confissão e o 
recolhimento desse passivo antes de 
iniciado eventual procedimento fiscal, a 
fim de se evitar eventual aplicação de 
multas mais severas. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de Divergência nº 27 – 

IRFonte e CIDE Tecnologia – Não-

incidência sobre as remessas ao 

exterior realizadas a título de aquisição 

ou licença de uso de software de 

prateleira 

 
Foi proferida pela Coordenação Geral do 
Sistema de Tributação da Receita 
Federal (“COSIT”), no último dia 30 de 
maio, a Solução de Divergência nº 27, 
que decidiu pela não incidência do 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”) e da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico 
(“CIDE”), sobre os valores remetidos ao 
exterior em pagamento pela aquisição ou 
pela licença sobre direitos de 
comercialização de software sob a 
modalidade de cópias múltiplas, 
popularmente conhecido como “software 
de prateleira”. 
 
A decisão em questão, que representa a 
uniformização do entendimento da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(“RFB”) quando há diferença de 
posições nas Superintendências 
Regionais da Receita Federal acerca de 
determinado tema, confirmou que na 
venda dos softwares não customizados 
não deverão incidir tais tributos. 
 
Esta interpretação decorreu do Parecer 
do Ministério da Fazenda nº 181, de 28 
de setembro de 1989, que explicitou 
incidir o IRRF na remessa de valores a 
título de royalties, no caso de pagamento 
de softwares de cópia única, enquanto 
sobre o suporte informático incidem o 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
e o Imposto de Importação. 
 
Ou seja, para a RFB, o software “de 
prateleira” é considerado mercadoria, 
motivo pelo qual não incidem o IRRF e 
a CIDE. 
 
No caso da CIDE, o próprio Poder 
Legislativo já havia editado a Lei nº 
11.452, em 27 de fevereiro de 2007, que 
deu nova redação ao artigo 2º da Lei nº 
10.168, de 29 de dezembro de 2000, 
esclarecendo que a CIDE somente incide 
na remuneração pela licença de uso ou 
de direitos de comercialização ou 
distribuição de programa de computador 
quando envolverem a transferência da 
correspondente tecnologia. 
 
O escritório Souza, Schneider e 
Pugliese Advogados encontra-se à 
disposição de seus clientes para 
quaisquer esclarecimentos adicionais 
acerca do tema.  
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