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É com satisfação que apresentamos a 
trigésima quarta 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 – PIS – Repercussão Geral 

reconhecida 

 
Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal (“STF”) reconheceu a 
Repercussão Geral do tema em 
discussão no Recurso Extraordinário nº 
568.503/RS, no qual se decidirá se a 
contribuição ao PIS está sujeita à regra 
do art. 195, § 6º, da Constituição 
Federal.  
 
Tal norma, que alberga o princípio da 
anterioridade nonagesimal ou da 
noventena, como alguns preferem 
denominar, prevê que a contribuições 
previdenciárias somente podem ser 
exigidas após noventa dias da data da 

publicação da lei que as houver 
instituído os modificado. 
 
Além disso, nesse caso, o STF também 
decidirá se referido artigo da 
Constituição tem aplicação quando 
ocorre alteração substancial no tributo 
(p. ex. majoração de alíquota) quando da 
conversão da medida provisória em lei. 
 
 
 
 
STJ - Depósito judicial constitui crédito 

tributário 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
pela sua 1ª Seção (competente para 
definir temas tributários), no julgamento 
do EREsp 671.773, reafirmou sua 
jurisprudência de que é dispensável que 
o Fisco promova o lançamento dos 
tributos nos casos em que o contribuinte 
ajuiza ação judicial e deposita os valores 
em discussão. Ao assim proceder, não 
flui mais o prazo decadencial de cinco 
anos para a Fiscalização lançar o que 
considera devido. 
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Segundo se extrai do voto do Min. Teori 
Zavascki, relator do processo, ao realizar 
o depósito, estabelece-se uma “relação 
de garantia entre as partes que não pode 
ser desconsiderada, pois acarreta 
conseqüências importantes aos 
integrantes da relação processual, 
notadamente a indisponibilidade dos 
valores pela depositante e a 
impossibilidade de cobrança do tributo 
pelo Fisco (que, portanto, não fica em 
mora)”. E prossegue: “A dispensa do ato 
formal de lançamento do tributo 
decorre, como se percebe, da absoluta 
perda de sua finalidade, já que a 
certificação do crédito tributário tem, 
nas circunstâncias do caso, a 
superlativa chancela do Poder 
Judiciário”. 
 
Importante observar que, a despeito de 
ainda não publicado referido acórdão, 
ficaram vencidos (i.e., com posição 
contrária, no sentido de ser obrigatório o 
lançamento em qualquer situação) quatro 
ministros. Isso é relevante, pois a 
composição da 1ª Seção está sofrendo 
alterações para o segundo semestre do 
ano, o que pode significar novos debates 
e novos entendimentos sobre a matéria. 
 
 
 
STJ - Incide IPI sobre mercadorias 

furtadas após a saída do 

estabelecimento industrial 

 
Recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) concluiu o julgamento do 
REsp 734.403, em que se discutia se as 

empresas industriais são obrigadas a 
recolher o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre mercadorias 
furtadas/roubadas durante o transporte.  
 
A Fazenda Nacional entende que a saída 
do produto da fábrica por si só já gera a 
obrigação de pagar o tributo. Já os 
contribuintes defendem que a tributação 
só se legitima se a operação se completa.  
 
A 2ª Turma do STJ, em 22/06/2010 
(acórdão ainda não publicado), acolheu o 
entendimento do Fisco e manteve a 
incidência do IPI sobre cigarros que 
foram furtados após a saída do 
estabelecimento industrial (Philip Morris 
Brasil S/A). A posição do Tribunal pode 
ser assim resumida: sendo o fato gerador 
do IPI a saída do produto industrializado 
do estabelecimento industrial ou 
equiparado, seja qual for o título jurídico 
de que decorra, dá-se também a 
incidência mesmo que haja roubo ou 
furto da mercadoria depois da saída. 
 
Trata-se de importante precedente por ter 
sido a primeira vez que o Tribunal 
manifestou-se expressamente sobre o 
tema. Todavia, ainda é cedo para se 
afirmar que a posição do STJ está 
pacificada. Em primeiro lugar, trata-se 
de julgamento ocorrido em apenas uma 
das Turmas competentes para essa 
matéria. Além disso, dos cincos 
ministros que participaram do 
julgamento, dois ficaram vencidos por 
entenderem que a exigência do IPI seria 
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illegal diante da interrupção da 
confirmação do negócio jurídico, que se 
daria com a entrega ao adquirente. Por 
fim, tem-se que um dos Ministros que 
votaram pela incidência (Min. Eliana 
Calmon) deixará de compor a Turma em 
breve. Portanto, ainda é plenamente 
viável a mudança desse entendimento. 
 
 
 
STJ impõe limite ao uso de precatórios 

para garantia de execução fiscal 
 
Após a edição da Emenda Constitucional 
nº 62, de 11 de novembro de 2009, 
chamada de Emenda dos Precatórios, a 
qual previu novas regras para o 
pagamento desses títulos pela União, 
Estados e Municípios, tal como a 
realização de leilão por exemplo, muitos 
contribuintes passaram a fazer uso dos 
precatórios para garantir e suspender o 
curso das execuções fiscais. 
 
Para tanto, muitos adquirem precatórios 
não pagos pelos entes públicos a 
terceiros, tendo em vista a mora há 
muito conhecida, com elevado 
percentual de deságio, e, posteriormente, 
apresentam esse crédito, pelo seu valor 
de face, para a penhora, tal como dispõe 
o artigo 11 da Lei nº 6.830/80. 
 
O STJ já apreciou esse tema em outras 
oportunidades, tendo reconhecido a 
possibilidade de utilização desses 
créditos para a garantia da execução, 
bem como de que os precatórios, 
parcelados em até dez anos nos termos 
do artigo 78 do ADCT, que não tenham 

os recursos liberados nos prazos 
determinados, terão “poder liberatório 
do pagamento de tributos da entidade 
devedora”, independente da existência 
ou não de lei que regule a matéria. 
 
Recentemente, contudo, ao apreciar o 
REsp 1.059.881, o entendimento 
formado pela maioria dos Ministros da 
1ª Turma do Tribunal foi no sentido de 
que, embora o precatório possa garantir 
a execução, o valor a ele atribuído 
deverá ser objeto de avaliação prévia, 
sendo irrelevante o seu valor de face. No 
julgamento, a corrente vencedora 
entendeu que, como qualquer título, a 
penhora do precatório deve se sujeitar ao 
artigo 673 e seguintes do Código de 
Processo Civil. 
 
Segundo o Ministro Teori Zavascki, a 
“penhora de crédito transforma-se em 
pagamento por dois modos: ou pela sub-
rogação, ou pela alienação em hasta 
pública (CPC, art. 673 e §§). É para 
esta segunda finalidade que se faz 
indispensável a avaliação.” E prossegue: 
“Não se pode imaginar que alguém se 
proponha a adquirir, em hasta pública, 
um crédito de precatório por seu valor 
nominal em troca de futuro recebimento, 
em data incerta, da mesma quantia.” 
 
Ressaltamos que esse é o primeiro 
julgamento do Tribunal de que temos 
conhecimento sobre a matéria, 
inexistindo, ainda, precedente da 2ª 
Turma da Corte, o que, assim que 
ocorrer, será devidamente informado. 
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STJ confirma direito a CPD-EN 

quando pendente pedido de revisão 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de 
Justiça julgou, recentemente, o REsp 
1.122.959, no qual pacificou o 
entendimento de que o contribuinte que 
requereu revisão de débito tributário 
tinha o direito de obter certidão positiva 
de débitos com efeitos de negativa, no 
período de 30 de dezembro de 2004 a 30 
de dezembro de 2005, data em que 
vigorou o art. 13 da Lei nº 11.051/2004. 
 
Segundo os Ministros, a certidão 
positiva com efeitos de negativa só 
deveria ser expedida nos casos de 
créditos não vencidos, créditos em curso 
de cobrança em que tenha havido 
penhora e créditos com exigibilidade 
suspensa. A Lei n. 11.051/04, contudo, 
criou uma possibilidade excepcional e 
temporária.  
 
Como referido recurso foi julgado sob a 
sistemática de recursos repetitivos, 
prevista no artigo 543-C do Código de 
Processo Civil, tal orientação deverá 
pautar as demais decisões do Tribunal e 
dos outros órgãos do Poder Judiciário. 
 
 
Legislação e Normativos  
 
Solução de Consulta nº 149/10 – 

Incentivos fiscais de inovação 

tecnológica (Lei nº 11.196/2005) 

 
Em 02/07/2010, foi publicada Solução 
de Consulta nº 149, na qual a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, por 

intermédio de sua Superintendência 
Regional da 9ª Região Fiscal, 
manifestou-se no sentido de que não 
integra o benefício previsto no artigo 17, 
inciso I, da Lei nº 11.196/2005, o valor, 
excluído do lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real, correspondente à 
depreciação integral, no próprio ano de 
aquisição, de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos novos 
destinados à utilização nas atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica, por tal exclusão 
não constituir dispêndio, nem ser 
classificada pela legislação como 
despesa operacional. 
 
 
 
Solução de Consulta nº 150/10 – 

Permuta – Formalização 

 
Foi publicada, no dia 02 de julho de 
2010, Solução de Consulta nº 150, em 
que a Receita Federal do Brasil, pela sua 
Superintendência Regional da 9ª Região 
Fiscal, manifestou-se no sentido de que 
se caracteriza permuta toda e qualquer 
operação que tenha por objeto a troca de 
uma ou mais unidades imobiliárias por 
outra ou outras unidades imobiliárias, 
prontas ou a concluir, ainda que ocorra, 
por parte de um dos contratantes, o 
pagamento de parcela complementar em 
dinheiro, em valor inferior ou superior 
ao do bem dado em troca. 
 
Além disso, no caso específico de ser 
lavrada escritura de compra e venda com 
confissão de dívida e promessa de dação 
em pagamento, entendeu a Receita 
Federal do Brasil que a alienação e o 
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compromisso de dação em pagamento 
devem ser levados a efeito na mesma 
data, mediante instrumento público. 
 
 
 
Solução de Consulta nº 151/10 – 

Securitização – Lucro Presumido – 

Receita Bruta 

 
Em 02/07/2010, foi publicada Solução 
de Consulta nº 151, na qual a Receita 
Federal do Brasil, pela sua 
Superintendência Regional da 9ª Região 
Fiscal, manifestou-se no sentido de que a 
receita bruta, na hipótese de aquisição de 
direitos creditórios por empresas de 
securitização, corresponde à diferença 
entre o valor de aquisição e o valor de 
face do título ou direito creditório. Nesse 
caso, entendeu a RFB que o percentual 
de presunção a ser aplicado pelas 
pessoas jurídicas optantes pelo Lucro 
Presumido é aquele relativo à prestação 
de serviços em geral, ou seja, 32%. 
 
 
 
Solução de Consulta n° 192/10 - 

Créditos Extemporâneo de 

PIS/COFINS sobre imobilizado 

 
Foi publicada, no dia 05 de julho de 
2010, a Solução de Consulta nº 192/10, 
com a qual a Receita Federal do Brasil, 
por intermédio de sua Superintendência 
Regional da 8ª Região Fiscal, manifestou 
seu entendimento no sentido de que não 
é possível optar retroativamente pelo 
desconto de créditos de PIS/COFINS, 
calculados à razão de um vinte quatro 

avos ao mês, sobre o valor de aquisição 
de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos novos, consoante a Lei n° 
11.051/04.  
 
Assim, a sociedade que vier 
aproveitando tais créditos com base na 
taxa de depreciação desses bens e quiser 
migrar para o regime de desconto de 
créditos à razão de um vinte e quatro 
avos, somente poderá aproveitar essa 
taxa sobre o valor residual do bem.  
 
Segundo a RFB, “não há que se cogitar 
de exercício retroativo dessa opção [de 
desconto dos créditos em dois anos] e 
consequente apropriação extemporânea 
das correspondentes diferenças de 
créditos”. 
 
 
 
Decreto n° 7.237/2010 - Entidades 

Beneficentes de Assistência Social – 

Certificação de Isenção 

 
Em 21.07.2010 foi publicado, no 
D.O.U., o Decreto n° 7.237, o qual 
regulamenta a Lei n° 12.101/2009, 
dispondo acerca do processo de 
certificação das entidades beneficentes 
de assistência social, reconhecidas como 
tal e que tenham por finalidade a 
prestação de serviços nas áreas de 
assistência social, saúde ou educação, 
para a obtenção da isenção das 
contribuições. 
 
Em linhas gerais, referido Decreto traz 
os procedimentos que deverão ser 
observados pelas entidades beneficentes 
de assistência para obtenção do 
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certificado de isenção ou para a sua 
renovação, certificado esse que terá 
validade de três anos, contados a partir 
da publicação da decisão que deferiu a 
sua concessão. 
 
Assim, após a obtenção do aludido 
certificado, ficará a entidade desobrigada 
do recolhimento (isenção) da 
contribuição previdenciária patronal e às 
contribuições sociais a cargo da entidade 
beneficente.  
 
O escritório Souza, Schneider, Pugliese 
e Sztokfisz Advogados está à disposição 
dos interessados para quaisquer esclare-
cimentos. 
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