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É com satisfação que apresentamos a 
vigésima sexta edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
ADIN Contra Nova Lei de Mandado de 

Segurança 

Em 14.9.2009, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI n° 4.296, relator Ministro Marco 
Aurélio) contra a recentemente editada 
Lei n° 12.016/2009, que trouxe nova 
disciplina aos Mandados de Segurança 
individuais e coletivos. 

A Ação Direta em relevo ataca a Lei 
mencionada, especialmente o preceito 
que faculta aos juízes exigir caução dos 
impetrantes para deferimento de medidas 
liminares (art. 7º, III); da mesma 
maneira, a ação volta-se contra a 

disposição da lei que estabelece vedação 
à concessão de liminares em se tratando 
de Mandados de Segurança com vistas à 
compensação fiscal (art. 7°, §2°). 
 

Outros pontos relevantes discutidos na 
ADI em relevo são os seguintes: a 
impossibilidade de utilização de 
mandados de segurança contra atos de 
gestão comercial praticados por 
administradores de empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
concessionárias de serviços públicos; a 
vedação ao uso do MS com o objetivo de 
liberar mercadorias oriundas do exterior; 
o prazo máximo de 120 dias para 
impetração do mandado de segurança 
contra atos da administração pública e a 
inexistência de condenação em 
honorários advocatícios sucumbenciais. 

É importante salientar que a ação em 
destaque direciona-se contra certas 
disposições que estão de acordo com 
entendimentos atualmente sedimentados 
em nosso ordenamento jurídico, como (i) 
a impossibilidade de concessão de 
liminares a respeito de compensação 
fiscal, (ii) a inexistência de condenação 
em verba honorária sucumbencial em 
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Mandados de Segurança e (iii) a 
possibilidade de exigir-se caução para 
concessão de medidas liminares. 

 
 
Novas Súmulas do STJ 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua 
1ª Seção – órgão do Tribunal competente 
para questões tributárias –, aprovou uma 
série de enunciados sumulares em 23 de 
setembro do ano corrente. Essas 
súmulas, apesar de não disporem de 
efeitos vinculantes, têm evidente caráter 
persuasório, sedimentando 
entendimentos no âmbito da Corte. 

Duas súmulas versam sobre o ICMS: o 
enunciado n° 391, que assevera que o 
imposto incide tão-somente sobre o 
valor da tarifa de energia elétrica que 
correspondente à demanda de potência 
realmente utilizada, afastando a 
incidência do tributo sobre a parcela 
contratada e não consumida;  e a Súmula 
nº 395, que discute a incidência do 
imposto estadual sobre o valor da venda 
a prazo constante em notas fiscais.  

Ademais, foi editada a súmula nº 393, 
que estipula que a exceção de pré-
executividade, em se tratando de 
execução fiscal, cinge-se às matérias 
passíveis de conhecimento de ofício que 
não exijam o exame de provas. No 
verbete nº 392, a 1ª Seção consolidou 
posição no sentido de que pode a 
Fazenda, até que seja exarada sentença 
em sede de Embargos do Devedor, 
substituir Certidão de Dívida Ativa se se 
tratar de erros material ou formal, sendo, 

no entanto, vedada a alteração do pólo 
passivo da execução.  

Além disso, a Súmula nº 394 vislumbra 
a admissibilidade de, em embargos à 
execução, ser alegada a compensação de 
valores de Imposto de Renda 
erroneamente retidos na fonte com as 
quantias restituídas e apuradas na 
declaração anual.  

 
 
 
Legislação e Normativos 
 

FII – Não Tributação da Carteira / Lei 

nº 12.024/09 

Os Fundos de Investimento Imobiliário 
(“FII”) sofreram mudança na tributação 
de sua carteira, por ocasião da 
introdução, pelo artigo 15 da Lei nº 
12.024, de 27.08.09, dos parágrafos 1º a 
4º no artigo 16-A, da Lei nº 8.668/93.  

Até então, a tributação da carteira de FII 
estava assim definida: (i) os rendimentos 
e ganhos de capital auferidos pela 
carteira são isentos; (ii) os rendimentos e 
ganhos líquidos, em aplicações de renda 
fixa ou variável, sujeitam-se ao 
IR/Fonte, nos moldes das regras 
aplicáveis às pessoas jurídicas; e (iii) se 
o FII aplicar recursos em 
empreendimento imobiliário que tenha 
como incorporador, construtor, sócio ou 
quotista que possua mais de 25% das 
quotas do fundo, isoladamente ou em 
conjunto com pessoa a ele ligada, ficam 
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sujeitos às mesmas regras de tributação 
aplicáveis às pessoas jurídicas.  

Com a alteração promovida pela Lei nº 
12.024/09, passam a não se sujeitar à 
incidência do IR/Fonte a remuneração 
percebida por FII decorrente dos 
seguintes investimentos: (i) letras 
hipotecárias (“LH”); (ii) certificados de 
recebíveis imobiliários (“CRI”); (iii) 
letras de crédito imobiliário (“LCI”); e 
quotas de FII negociadas exclusivamente 
em bolsas de valores ou no mercado de 
balcão organizado. 

Note-se que o IR/Fonte incidente sobre 
os rendimentos e ganhos líquidos 
auferidos pela carteira do FII sobre as 
demais aplicações de renda fixa ou 
variável (não abarcadas pela não 
incidência ora conferida) poderá ser 
compensado com o imposto de renda a 
ser retido pelo próprio FII quando da 
distribuição de rendimentos e ganhos de 
capital aos seus quotistas. Tal 
compensação ocorrerá 
proporcionalmente à participação dos 
quotistas pessoas jurídicas ou pessoas 
físicas não sujeitas à isenção prevista no 
inciso III, do artigo 3º da Lei nº 
11.033/04 (sobre rendimentos de quotas 
de FII negociadas exclusivamente em 
bolsa ou no mercado de balcão 
organizado). 
 
 

Decisão / Colégio CVM / Investimento 

FICFIP 

Em 01/09/2009, foi apreciada pelo 
Colegiado da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) consulta feita à 

Superintendência de Relações com 
Investidores Institucionais (SIN) acerca 
da possibilidade de os Fundos de 
Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento exclusivos (FICFIs-
Exclusivos) e os Fundos de Investimento 
em Cotas classificados como 
Multimercado (FICFIs-Multimercado), 
desde que destinados a investidores 
qualificados, investirem em cotas de 
Fundos de Investimento em Cotas de 
Fundos de Investimento em 
Participações (FICFIPs). 

Note-se que parágrafo 6º, do artigo 
112, da Instrução CVM nº 409/2004, 
autoriza a realização de investimento 
por tais fundos em uma série de 
fundos nele expressamente 
relacionados, dentre os quais não estão 
incluídos, no entanto, os FICFIPs. 

Nesse contexto normativo, manifestou-
se referido Colegiado de forma positiva, 
no sentido de que tal investimento é, 
sim, possível. Isto porque, entende haver 
um erro material no referido parágrafo 
6º, ao não relacionar o FICFIP como 
uma alternativa de investimento à 
disposição dos FICFIs-Exclusivos e 
FICFIs-Multimercado (investidor 
qualificado). Entendeu o Colegiado que, 
apesar da ausência de previsão expressa, 
o investimento por investidores 
qualificados é permitido por uma 
interpretação que privilegie a finalidade 
do mencionado dispositivo e não, 
simplesmente, a sua literalidade. 
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Redução de Alíquota / Contribuições 

Previdenciárias / Empresas de TI, TIC 

e Call Center 

Em 24.08.2008, foi publicado no DOU, 
o Decreto n° 6.945 que altera o 
Regulamento da Previdência Social, 
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, 
em relação às empresas que prestam 
serviços de tecnologia da informação 
(“TI”) e de tecnologia da informação e 
comunicação (“TIC”) inclusive “call 
center”, acrescentando-lhe o artigo 201-
D. 

O referido artigo traz a redução atual da 
alíquota de 20%, da contribuição à 
seguridade social a cargo da empresa, 
incidente sobre a remuneração paga aos 
empregados, contribuintes individuais e 
trabalhadores avulsos, bem como aquela 
devida a terceiros (outras entidades ou 
fundos, exceto Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – 
“FNDE”). A nova alíquota aplicável será 
decorrente da realização sucessiva dos 
procedimentos descritos nos incisos do 
citado artigo 201-D. 

Observa-se ainda, que a redução está 
condicionada ao atendimento de 
exigências, como a implementação de 
programa de prevenção de riscos 
ambientais e de doenças ocupacionais, 
bem como a aplicação de 10% ou mais 
do benefício auferido com a capacitação 
de pessoal, desenvolvimento tecnológico 
de produtos, processos e serviços ou 
apoio a projetos de desenvolvimento 
científico ou tecnológico, por 
instituições de pesquisa e 
desenvolvimento. 

 
 
COFINS / PIS / Não Incidência / 

Créditos de Carbono  

Em 31.8.2009, foi publicada a Solução 
de Consulta n° 24/09, em que a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 5ª Região Fiscal, que 
compreende a Bahia e o Sergipe, 
asseverou que a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS e a Contribuição para o 
PIS/Pasep não incidem sobre as receitas 
oriundas da venda de Reduções 
Certificadas de Emissões de gases do 
efeito estufa (também denominadas 
Créditos de Carbono) para o exterior. 

 Os Créditos de Carbono são bens 
imateriais que, obtidos através de 
procedimento especial que envolve a 
elaboração e execução de projetos que 
reconhecidamente causem a diminuição 
da emissão de gases propulsores do 
efeito estufa, podem ser vendidos pelos 
seus proprietários; essa possibilidade de 
os Créditos de Carbono serem alienados 
consta expressamente do Protocolo de 
Quioto, tratado internacional ratificado 
pelo Brasil em 23.7.2002, que prevê que 
tais alienações representam forma 
alternativa de se cumprir as nobres metas 
ambientais instituídas naquele acordo 
pelas partes signatárias.  
 

 Assim, com a resolução da consulta nos 
moldes acima descritos, a citada 
Superintendência da 5ª Região Fiscal 
explicitou a norma inserida no inciso I 
do §2º do art. 149 da Constituição (bem 
como as disposições dos arts. 5º, I, da 
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Lei nº 10.637/02, e 6º, I, Lei nº 
10.833/03) – que determina que as 
contribuições sociais não incidirão sobre 
as receitas decorrentes de exportação – e, 
na mesma ocasião, corroborou o 
posicionamento nacional de incentivo a 
um desenvolvimento sustentável, dado 
que os Créditos de Carbono são 
adquiridos pela adoção de medidas 
ecologicamente desejáveis e à receita 
decorrente da sua venda é dispensado 
tratamento tributário facilitado. 

Importante frisar que soluções de 
consulta como a que ora se discute 
apenas aplicam-se aos respectivos 
consulentes. 

 

 
IRPJ / CSLL / Pagamento de 

Estimativa a Maior/ Compensação / 

Restituição antes do encerramento de 

exercício  

Em recente resposta ao Processo de 
Consulta nº 285/09, a Receita Federal do 
Brasil (“RFB”), por meio da 
Superintendência da 9ª Região Fiscal, 
entendeu que a “diferença a maior, 
decorrente de erro do contribuinte, entre 
o valor efetivamente recolhido e o 
apurado com base na receita bruta ou em 
balancetes de suspensão/redução, está 
sujeita à restituição ou compensação 
mediante entrega do PER/Dcomp.”  

Anteriormente, essa não era a posição da 
RFB, pois, segundo a Instrução 
Normativa RFB nº 600, de 28.12.2005,  
“A pessoa jurídica tributada pelo lucro 
real, (…) que efetuar pagamento 

indevido ou a maior de imposto de renda 
ou de CSLL a título de estimativa 
mensal, somente poderá utilizar o valor 
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da 
CSLL devida ao final do período de 
apuração em que houve a retenção ou 
pagamento indevido ou para compor o 
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do 
período.”  

A mudança de entendimento decorre do 
que dispõe a Instrução Normativa RFB 
nº 900, de 30.12.2008, que deu nova 
disciplina aos procedimentos de 
restituição e compensação, excluindo tal 
proibição e afastando, para a hipótese de 
recolhimento indevido ou a maior de 
estimativas, decorrente de erro do 
contribuinte, a  impossibilidade de 
restituição/compensação antes do 
encerramento do período de apuração. 
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