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É com satisfação que apresentamos a 
vigésima sétima edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
Matérias de Repercussão Geral no STF 

Recentemente, o STF reconheceu a 
repercussão geral nas matérias abaixo. 
Isto significa que os demais processos 
envolvendo os mesmos temas serão 
paralisados, enquanto não houver 
pronunciamento da Suprema Corte. 

• ICMS. Restituição da diferença 
do imposto pago a mais no 
regime de substituição tributária. 
Base de cálculo presumida e base 
de cálculo real. Artigo 150, § 7º, 
da CF. As ADINs nº 2.675 e 
2.777 tratam do mesmo tema 
cujo julgamento já foi iniciado 

pelo Plenário (Ministro Ricardo 
Lewandowski) 

• Contribuição Previdenciária. 
Adicional de 2,5% (artigo 22, § 
1º da Lei nº 8.212/91). 
Diferenciação de alíquotas em 
razão da atividade desenvolvida 
(Ministro Ricardo Lewandowski) 

 
 
IR / Fonte / Responsabilidade pelo 

Recolhimento das Instituições 

Financeiras nas Condenações por 

Danos Morais  

 

A 2ª Turma do STJ, em 06/10/09, 
considerou que determinada instituição 
financeira não poderia recolher o 
IR/Fonte sobre verbas pagas a uma 
pessoa física em decorrência de 
condenação por danos morais. 
 
A instituição alegava que a Receita 
Federal do Brasil (RFB) afirmou sua 
responsabilidade em consulta prévia, o 
que, portanto, levaria a sua autuação 
caso não recolhesse o imposto. 
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Segundo o STJ, tal recolhimento não 
seria possível, pois não incide imposto 
de renda sobre a indenização percebida a 
título de danos morais. Isso porque, 
concluir pela incidência do imposto de 
renda sobre a indenização por danos 
morais, acarretaria a desconstituição da 
própria ressarcibilidade do dano, uma 
vez que ao caracterizar a verba recebida 
como acréscimo patrimonial, restaria 
desvirtuado o caráter indenizatório de 
compensação a um dano sofrido e, por 
conseguinte, o próprio caráter de 
ressarcimento. 
 
Importante ressaltar que esse julgado 
aplica-se apenas a hipótese específica 
analisada pelo STJ, não acarretando 
qualquer mudança de entendimento por 
parte da RFB, no tocante à 
responsabilidade das instituições 
financeiras pelo recolhimento do 
IR/Fonte incidente sobre as verbas pagas 
a título de dano moral. 
 

 
 
Compensação entre as Contribuições 

Previdenciárias e os demais Tributos 

Administrados pela RFB 
 
O TRF/SP tem proferido decisões 
autorizando a compensação entre as 
contribuições previdenciárias e os 
demais tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(“RFB”), afastando a vedação contida na 
legislação de regência. 
 
Destacamos duas decisões proferidas 
pela Primeira Turma daquele Tribunal, 
as quais autorizam a compensação do 

crédito previdenciário com débitos 
relativos aos demais tributos federais, 
nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96, 
por entender que, com o advento da 
“Super-Receita”, a tributação, 
fiscalização, arrecadação, cobrança e 
recolhimento dos aludidos tributos 
passaram a ser encargos do mesmo 
órgão, o que legitima, no entendimento 
dos julgadores, a compensação 
pretendida. 
 
Há também decisão, proferida pela Sexta 
Turma, por meio da qual restou 
autorizada a compensação de créditos de 
FINSOCIAL com débitos de 
contribuições previdenciárias, 
representando importante precedente 
para as empresas que não possuem 
débitos fazendários suficientes à 
compensação e acumulam saldos 
credores em decorrência da prática de 
suas atividades. 
 
Entendemos que tal posicionamento, 
embora trate de pagamentos realizados 
antes da unificação dos órgãos 
arrecadadores e não verse 
especificamente sobre a vedação contida 
no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 
11.457/07 (“O disposto no art. 74 da Lei 

no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 

não se aplica às contribuições sociais a 

que se refere o art. 2o desta Lei.”), 
indica a orientação positiva do Poder 
Judiciário, no sentido de que é possível 
pleitear, com razoáveis chances de êxito, 
a compensação entre as contribuições 
previdenciárias e os demais tributos 
administrados pela RFB.  
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ICMS / Base de Cálculo / Bonificações 
 
No último dia 22.10, foi publicado 
acórdão nos autos do Recurso Especial 
n° 1.111.156/SP, em que se discutia a 
inclusão das bonificações 
incondicionais, concedidas pelas 
empresas, na base de cálculo do ICMS. 
 
O Ministro Humberto Martins, com base 
em diversos precedentes da Primeira e 
Segunda Turmas do próprio STJ, 
entendeu que a bonificação é uma 
modalidade de desconto, que consiste na 
entrega de maior quantidade de produtos 
vendidos em vez de conceder uma 
redução do valor da venda. Desse modo, 
afirmou que a base de cálculo do 
imposto é a efetivamente realizada, nela 
não se incluindo os descontos 
concedidos de forma incondicional 
(como é o caso das bonificações na 
situação analisada). 
 
Ainda, o Ministro ressaltou que para o 
regime de substituição tributária do 
ICMS permanece a controvérsia sobre a 
inclusão das bonificações na base de 
cálculo do imposto, desse modo, o 
julgado não abrange tal situação. 
 
Por fim, o recurso foi julgado sob o rito 
dos “Recursos Repetitivos”, servindo 
como paradigma para os demais casos 
análogos, pendentes de julgamento nos 
tribunais de origem. 
 
O escritório continuará acompanhando a 
discussão a respeito da inclusão das 
bonificações na base de cálculo do 

ICMS/substituição tributária, tão logo 
tenha notícias de julgamento, informará.  
 
 
ISS / Construção Civil / Local da 

Obra  
 
Em recente decisão, proferida nos 
autos do Recurso Especial nº 
1.117.121, em julgamento submetido 
ao rito da Lei de Recursos Repetitivos, 
o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) 
fixou entendimento de que o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(“ISS”) incidente sobre os serviços de 
engenharia consultiva deverá ser 
recolhido levando-se em consideração 
o local da obra, tendo em vista que 
para efeitos de recolhimento deste 
tributo deve-se considerar a obra em 
sua universalidade (e não as diversas 
etapas para sua execução). 
 
Segundo o entendimento da Ministra 
Eliana Calmon, relatora do recurso, o 
fato relevante a ser levado em 
consideração é o local onde será 
realizada a obra e para onde se 
direcionou todos os esforços e 
trabalhos, mesmo quando alguns 
tenham sido realizados em local 
diverso daquele da obra. 
 
Assim, sustenta a Ministra que a Lei 
Complementar nº 116/2003 que alterou 
o Decreto-Lei nº 406/68 determinando 
ser o local da sede do prestador como 
local para o recolhimento do ISS não é 
regra para a construção civil, eis que o 
artigo 3º desta Lei Complementar 
excepcionou a construção civil. 
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Legislação e Normativos 
 

Solução de Consulta nº 128/09 / 

ICMS/ST não gera Créditos de PIS e 

COFINS não cumulativos 

 
Foi publicada dia 05/10/2009, no DOU, 
a Solução de Consulta n° 270, por meio 
da qual a Receita Federal do Brasil 
(“RFB”) manifestou o seu entendimento 
que o ICMS/ST não integra o valor das 
aquisições de mercadorias para revenda, 
para fins de cálculo do crédito a ser 
descontado do valor devido de 
Contribuição para o PIS/PASEP e para a 
Cofins, nos termos do que determina o 
art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 
10.833/03. 
 
O ICMS/ST (substituição tributária 
progressiva) é aquele em que o ICMS é 
inteiramente recolhido pelo primeiro 
integrante da cadeia, substituto 
tributário, com base num valor 
presumido para a etapa final. Nesse 
sistema, os contribuintes substituídos 
não recolhem mais qualquer valor 
referente ao ICMS sobre aquelas 
mercadorias e serviços, visto que tudo já 
foi revertido para os cofres públicos 
desde a primeira etapa da circulação 
econômica. 
 
A posição manifestada pela RFB, 
lastreada na Instrução Normativa nº 
594/2005, claramente limita o montante 
dos créditos de PIS e Cofins daquelas 
empresas que adquirem mercadorias 

para revenda, tendo o ICMS sido 
recolhido na sistemática da substituição 
tributária progressiva (ICMS/ST).  
 

 
 

Repatriação – Projetos de lei 

 
A legalização e/ou repatriação de 
recursos não declarados por pessoas 
físicas ou jurídicas domiciliadas no 
Brasil mantidos no exterior são objeto de 
dois Projetos de Lei (“PL”) em fase de 
votação: (i) PL nº 5.228/05, proposto 
pelo Deputado José Mentor, e apensado 
ao PL nº 113/03; e (ii) PL nº 354/09, do 
Senador Delcídio Amaral. Referidos 
projetos, além da anistia fiscal, prevê, 
também, a extinção da punibilidade de 
crimes relacionados a tais valores não 
declarados. 
 
O PL nº 5.228/05 foi aprovado, em 
23.09.09, pela Comissão de Finanças e 
Tributação, com alterações, estando, 
atualmente, à disposição da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, 
prevendo os seguintes dispositivos: 

- foco exclusivo em bens 
mantidos no exterior; 
- bens transferidos para o 
Brasil: tributação definitiva de 
imposto de renda (“IR”) à 
alíquota de 10%; 
- bens mantidos no exterior: 
tributação definitiva de IR à 
alíquota de 15%; 
- permanência no Brasil dos 
valores repatriados por no 
mínimo 2 anos. 
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Já o PL nº 354/09, hoje sob análise da 
Comissão de Assuntos Econômicos, tem 
termos mais abrangentes: 

- abarca bens não declarados 
detidos no Brasil ou no exterior; 
- Pessoa Física: 

- bens detidos no 
Brasil: tributação 
definitiva de IR à 
alíquota de 5%;  
- bens detidos no 
exterior e transferidos 
para o Brasil: 
tributação definitiva de 
IR à alíquota de 5%; 
- bens detidos e 
mantidos no exterior 
(não repatriados): 
tributação definitiva de 
IR à alíquota de 10%; 
- pagamento em cota 
única com 5% de 
desconto ou em 10 
parcelas mensais 
iguais; 
- redução à metade das 
respectivas alíquotas 
no caso de aplicação 
de, no mínimo, 50% 
dos valores e direitos 
declarados em quotas 
de fundos de 
investimento 
específicos a serem 
disciplinados pela 
Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) 
(fundos destinados a 
aplicação de recursos 
em projetos de 
infraestrutura, 
habitação, 

agronegócio, inovação 
e pesquisa científica e 
tecnológica, bônus ou 
títulos de dívidas de 
emissão de empresas 
brasileiras ofertados 
nos mercados 
externos). 
- aqueles que não.se 
utilizarem do benefício 
supra descrito, poderão 
atualizar seus bens e 
direitos constantes de 
sua declaração 
(exercício 2009, ano 
base 2008) pelo valor 
de mercado em 
31.12.2008. O valor 
acrescido decorrente 
da reavaliação deverá 
se sujeitar à tributação 
de 4%, mediante cota 
única (com desconto 
de 5%) ou em 10 
parcelas mensais 
iguais. 

- Pessoa Jurídica: 
- bens detidos no 
Brasil, no exterior, 
repatriados ou não: 
tributação definitiva de 
IR à alíquota de 10% e 
de Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(“CSLL”) à alíquota de 
8%, excluídas 
quaisquer deduções a 
título de incentivo 
fiscal; 
- aqueles que não.se 
utilizarem do benefício 
supra descrito, poderão 
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atualizar seus imóveis 
e participações 
societárias pelo valor 
de mercado em 
31.12.2008. O valor 
acrescido decorrente 
da reavaliação deverá 
se sujeitar à tributação 
de IRPJ à alíquota de 
5%, e de CSSL, 4%, 
vedada a 
dedutibilidade de 
eventual perda na 
alienação de referidos 
bens. Tal pagamento 
poderá ocorrer 
mediante cota única 
(com desconto de 5%) 
ou em 10 parcelas 
mensais iguais. 

 
Cumpre pontuar que referidos PL foram 
fortemente combatidos pelos Técnicos 
do Ministério da Justiça, do Banco 
Central do Brasil e do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(“COAF”) em manifestação formal a ser 
enviada ao Congresso Nacional, segundo 
divulgado na mídia em 22.10.09. 
Segundo os Técnicos contrários aos PL, 
o grande problema reside no fato de que 
os beneficiários desses projetos não 
precisariam comprovar a origem dos 
recursos, conflitando com o combate a 
crimes financeiros e de lavagem de 
dinheiro e prejudicando os acordos a 
serem firmados pelo Brasil com outros 
países com esse intuito. 
 
 
 
 

 
 
 
Cisão / Aproveitamento de Créditos 

pela Incorporadora  
 

A 9° Região Fiscal da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“RFB”) 
manifestou-se novamente (em linha com 
a Solução de Consulta anterior, de n° 
244/09), através da Solução de Consulta 
nº 378, 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: (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; (ii) créditos de PIS e 
COFINS decorrentes da sua não-
cumulatividade – faz-se diferenciação de 
dois sub-grupos (ii.1) créditos relativos 
ao artigo 3º das Leis nº 10.637/02 e nº 
10.833/03 vinculados à receita tributada 
no mercado interno e créditos 
presumidos agroindustriais do artigo 8º, 
da lei nº 10.925/04; e (ii.2) os demais 
créditos, arrolados no artigo 3º das Leis 
nº 10.637/02 e nº 10.833/03 vinculados a 
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receitas de exportação ou a vendas com 
suspensão, isenção, alíquota zero ou não 
incidência. 
 
Os créditos do sub-grupo ii.1 não 
poderão ser objeto de compensação ou 
ressarcimento pela incorporadora, 
independentemente da sistemática a que 
ela estiver sujeita. No entanto, os 
mencionados créditos poderão ser 
descontados pela incorporadora sujeita à 
sistemática não-cumulativa.   
 
Quanto aos créditos relacionados no sub-
grupo ii.2, estes poderão ser objeto de 
compensação ou ressarcimento pela 
incorporadora independentemente de 
estar na sistemática cumulativa ou não-
cumulativa. Se estiver sob a sistemática 
não-cumulativa, a incorporadora poderá, 
ainda, descontar referidos créditos nos 
meses subseqüentes de apuração das 
contribuições. 
 
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.  
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