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“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 36 – ano IV – Outubro/2010 

 

 

É com satisfação que apresentamos a 

trigésima 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 

 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 
REPERCUSSÃO GERAL 
 
O STF reconheceu a repercussão geral 

das seguintes matérias em direito 

tributário 

 

(i) ICMS – Fornecimento de água 

encanada 

 

Neste caso, foi eleito como recurso 

paradigma o RE 611510, da relatoria da 

Min. Ellen Gracie. 

 

A matéria não é pacífica no âmbito do 

STF e há divergência entre as Turmas 

quanto à sua repercussão constitucional. 
 

 

(ii)  Índices de Correção – 

Cadernetas de poupança 

 

Foi reconhecida a repercussão geral na 

matéria do AI 749115, que trata das 

diferenças remuneratórias em cadernetas 

de poupança. 

 

Contudo, analisando-se o Recurso 

Extraordinário eleito, percebe-se que  a 

matéria recursal abrange tão somente a 

questão da legitimidade do regime de 

exceção de jurisdição compartilhada 

criado pelo Conselho da Magistratura do 

TJTRS.  

 

É possível, todavia, que o Tribunal 

adentre o mérito da questão dos índices 

de correção no julgamento do caso. 

 

(iii) Contribuição previdenciária –

Isenção – Moléstia grave 

 

O caso paradigm é o RE 630137, em que 

se decidirá sobre a incidência de 

contribuição previdenciária sobre os 

rendimentos dos beneficiários portadores 

de moléstia grave, mesmo após a 

vigência da EC n.º 47/2005, que 

introduziu o §21 no art. 40 da 

Constituição. 
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O Tribunal deve se manifestar sobre a 

eficácia da previsão constitucional, ou 

seja, se tem aplicação imediata ou se 

necessita de regulamentação 

infraconstitucional. 

 

(vi) Imunidade – Imposto de 

Importação 

 

Também foi reconhecida a repercussão 

geral sobre o alcance da imunidade 

tributária das entidades de assistência 

social em relação ao Imposto de 

Importação. 

 

No julgamento do RE 630790, 

paradigma, o Tribunal deve analisar se a 

prestação de serviços educacionais por 

entidades religiosas caracteriza atividade 

de assistência social para fins de 

imunidade. Além disso, deve 

pronunciar-se também sobre a extensão 

da imunidade ao Imposto de Importação, 

em razão da limitação da imunidade 

sobre o patrimônio, renda e serviços.  
 
(v) PIS – Cooperativas 

 

A controvérsia relativa à incidência do 

PIS sobre atos cooperativos também teve 

sua repercussão geral reconhecida no RE 

599362.  

 

O acórdão recorrido considerou que os 

atos cooperativos não geram receita nem 

faturamento para as sociedades 

cooperativas, repelindo a incidência da 

contribuição. 

 

 

 

(vi) Imunidade – Receitas de 

Exportação – Variação cambial  

 

O alcance da imunidade conferidas às 

receitas de exportação, do art. 149, §2º 

da Constituição voltará a ocupar a pauta 

do STF. Dessa vez, o Tribunal deverá 

pronunciar-se sobre a possibilidade de 

exclusão da receita de variação cambial 

da base de cálculo de PIS/COFINS. 

 

A matéria teve repercussão geral 

reconhecida no RE 627815, que tem por 

relatora a Min. Ellen Gracie. 

 

(vii) Crédito de IPI – Insumos – Zona 

Franca de Manaus 

 

A matéria tratada no RE 592891 também 

teve sua repercussão geral reconhecida. 

No recurso, a União ataca acórdão que 

deferiu o direito ao creditamento de IPI 

na entrada de insumos provenientes da 

Zona Franca de Manaus, ou seja, isentos 

ou tributados à alíquota zero. 

 

A relatora, Min. Ellen Gracie, ao votar 

pela repercussão geral, entendeu que é 

necessário trazer a matéria ao debate 

para compassá-la ao entendimento 

firmado pelo Tribunal, de que não é 

possível o aproveitamento dos créditos 

de insumos beneficiados por isenção. 
 
(viii) Imunidade – Partidos políticos, 

entidades sindicais de trabalhadores - 

Instituições de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos – 

IOF  
 

Reconheceu-se ainda a repercussão geral 

sobre a matéria que trata do alcance da 
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imunidade do art. 150, VI, “c” da 

Constituição em relação à incidência de 

IOF sobre as aplicações financeiras das 

entidades acobertadas pela imunidade. 

 

O Recurso Extraordinário paradigma é o 

RE 611510 e a relatora é também a Min. 

Ellen Gracie. 

 

(ix) Contribuições sociais – Base 

econômica 

 

Chegou ao STF, também, com 

repercussão geral reconhecida, o RE 

603624, que controverte a 

constitucionalidade das contribuições ao 

SEBRAE, à APEX, e à ABDI em razão 

da limitação do art. 149, § 2º, III da 

Constituição. 

 

Segundo a tese recursal, a restrição do 

art. 149, § 2º, III, ao prever que as bases 

de cálculo das contribuições sociais 

serão apenas o faturamento, a receita 

bruta e o valor da operação, e, no caso de 

importação, o valor aduaneiro, impede a 

cobrança dessas contribuições sobre a 

folha de salários. 

 

(x) IPI – Valores “pré-fixados” 

 

Reconheceu-se a repercussão geral no 

RE 602917, que versa sobre a 

possibilidade de valores pré-fixados para 

o cálculo do IPI. 

 

A União recorreu do acórdão do TRF da 

4ª Região que havia reconhecido a 

impossibilidade do método por afronta 

ao art. 146, III, “a” da Constituição e ao 

art. 47, II do CTN, que estabelece, 

respectivamente, a necessidade de lei 

complementar para tratar da base de 

cálculo do imposto e que fixa a base de 

cálculo do IPI. 

 

(xi) PIS – Base de cálculo – Lei n.º 

10.637/02 

 

Foi recentemente reconhecida a 

repercussão geral a majoração do 

sistema não cumulativo do PIS instituído 

pela Lei n.º 10.637/02, a qual também 

majorou a alíquota da Contribuição. 

 

Trata-se do RE 607642, relator Min. 

Dias Toffoli, interposto por uma 

empresa prestadora de serviços contra 

acórdão que rejeitou as alegações de 

ofensas ao princípio da isonomia e à 

capacidade contributiva. 
 
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

- incidência de IRPJ e CSLL sobre 

investimentos no exterior 

 

No julgamento do REsp nº 1.161.003, a 

2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

apreciou o momento da incidência de 

IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos 

por empresa controlada ou coligada 

sediada no exterior em face do disposto 

no art. 74 da MP nº 2.158-35/2001, 

norma que impõe ao contribuinte 

nacional o reconhecimento desses 

lucros, para fins de tributação da renda, 

na data do balanço no qual tiverem sido 

apurados pela controlada ou coligada no 

exterior. 
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Entendeu-se que o art. 74 apenas 

disciplina o momento em que apurado o 

lucro, antecipando essa data do momento 

da distribuição dos dividendos da 

coligada ou controlada para o momento 

da sua apuração em balanços 

patrimoniais. Isso, segundo o julgado, 

não configuraria mera ficção legal, mas 

sim constatação, no plano material, de 

que a posterior destinação dos lucros 

auferidos pelas coligadas e controladas 

está diretamente sob o controle da 

investidora (no caso de controlada) ou 

do grupo empresarial a que pertence a 

investidora (no caso de coligada), o que 

demonstra haver a disponibilidade 

econômica ou jurídica da renda a ensejar 

a incidência do IRPJ e CSLL, nos termos 

do art. 43, caput e parágrafos, do CTN. 

 

Importa ressaltar, contudo, que a 

constitucionalidade da norma do art. 74, 

caput e parágrafo único, da MP n. 2.158-

35/2001 e do § 2º do art. 43 do CTN 

(acrescido pela LC n. 104/2001) ainda 

está sendo apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI nº 2.588-DF. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

está à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas, podendo 

disponibilizar aos interessados cópia 

integral do acórdão, tão logo seja 

publicado no Diário Oficial. 
 

 

STJ – Prazo para ajuizamento de ação 

anulatória de débito fiscal é de cinco 

anos contados da notificação 

 

Ao apreciar o REsp nº 947.206, a 

Primeira Seção do STJ consolidou, na 

sistemática dos recursos repetitivos, o 

entendimento de que o contribuinte tem 

cinco anos para anular o lançamento de 

ofício promovido pela Administração 

Fiscal, nos termos do art. 1º do Decreto 

20.910/32, ante a inexistência de norma 

tributária específica para regular a 

matéria. Tal prazo conta-se da data da 

notificação do contribuinte, ao passo que 

o prazo qüinqüenal para se requerer a 

restituição de eventuais pagamentos 

indevidos, por ser regido pelo art. 168, I, 

do CTN, conta-se da data de cada 

recolhimento. 
 

 

STJ – Redirecionamento da Execução 

Fiscal ao sócio permanece mesmo após 

a falência da sociedade 

 

A Segunda Turma do STJ, apreciando o 

REsp n.º 938.679, do INSS, firmou o 

entendimento de que o redirecionamento 

da Execução Fiscal ao sócio com nome 

incluído na CDA permanece inclusive 

após a decretação de falência da 

sociedade. 

 

A Ministra Eliana Calmon, relatora do 

recurso, ficou vencida no 

posicionamento de que após a extinção 

falimentar da empresa não seria possível 

imputar aos sócios a responsabilidade 

pessoal pelos débitos da pessoa jurídica. 

 

O Ministro Herman Benjamin inaugurou 

divergência que foi seguida pelos demais 

Ministros da Turma, sustentando que a 

falência não extingue os débitos da 
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sociedade empresarial de imediato, mas 

que a sentença é tão somente o marco 

temporal do termo inicial da prescrição 

para cobrança dos débitos. A divergência 

sustentou ainda que o argumento 

levantado pela Ministra relatora não era 

capaz de afastar a presunção de 

legitimidade e certeza da CDA, inclusive 

no que atende à inclusão do sócio no 

pólo passivo. A desconstituição da 

presunção só poderia ser feita com 

esforço probatório do sócio 

responsabilizado. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

está à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas, podendo 

disponibilizar aos interessados cópia 

integral do acórdão, tão logo seja 

publicado no Diário Oficial. 
 

 

 

STJ – Recurso Repetitivo - 

Impossibilidade da utilização de 

créditos de ICMS relativos à aquisição 

de bens destinados ao ativo permanente 

ou para uso e consume – período 

anterior à LC nº 87/96 

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, ao julgar o REsp nº 

802.872/SP, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, reiterou o 

entendimento da Primeira Seção da 

referida Corte para firmar o 

entendimento no sentido da 

impossibilidade juridical de o 

contribuinte creditar-se de ICMS relativo 

à aquisição de bens destinados ao ativo 

permanente ou ao uso e consumo da 

própria empresa. 

 

De acordo o Ministro Mauro Campbell, 

Relator do recurso, a jurisprudência da 

Corte é firme no sentido de que, no 

regime do Convênio ICM 66/88, ou seja, 

antes da vigência da Lei Complementar 

nº 87/96, inexiste o direito ao crédito do 

ICMS recolhido em razão da aquisição 

de bens destinados ao ativo imobilizado 

e ao uso e consumo. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

está à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas, podendo 

disponibilizar aos interessados cópia 

integral do acórdão. 

 

 

 
STJ - Importação Indireta. ICMS. 
Destinatário Final 
 

Ao apreciar o REsp nº 1.190.705-MG, a 

Primeira Turma do STJ posicionou-se no 

sentido de que, na importação, o ICMS é 

devido ao Estado do destinatário final da 

mercadoria e não ao Estado importador 

(de origem) do bem.  

 
O Ministro Luiz Fux, relator do Recurso 

Especial, determinou que é irrelevante se 

a intermediação para o recebimento da 

mercadoria foi realizada por terceiro ou 

por empresa do mesmo grupo. De 

acordo com o voto do Relator (seguido 

pelos demais Ministros) deve-se levar 

em consideração o Estado do 

destinatário final, para fins de 
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arrecadação tributária e cumprimento de 

política fiscal. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

está à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas, podendo 

disponibilizar aos interessados cópia 

integral do acórdão, tão logo seja 

publicado no Diário Oficial. 

 

 

Legislação e Normativos  

 

Soluções de Consulta n°s 87/10 e 90/10 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal da 10ª Região, nos Processos de 

Consulta n
os

 87 e 90, ambos publicados 

em 29.09.2010, firmou o entendimento 

de que os valores pagos a título de 

remuneração pelos serviços 

profissionais, de agenciamento de cargas 

e de desembaraço aduaneiro, prestados 

por residente na Argentina à empresa 

brasileira, bem como o reembolso de 

despesas, estão sujeitos ao Imposto de 

Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”) à 

alíquota de 25%, pois a tomadora dos 

serviços é uma sociedade e, portanto, 

está excluída da hipótese de tributação 

exclusiva, prevista no artigo XIV da 

Convenção entre a República Federativa 

do Brasil e a República Argentina 

destinada a Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre a Renda. 

 

 

Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(“PRONAC”) – Incentivos Fiscais 

 

Foi publicada em 06.10.2010 a Instrução 

Normativa do Ministro de Estado da 

Cultura (“MINC”) n° 1, a qual 

estabelece os procedimentos para 

apresentação, recebimento, análise, 

aprovação, execução, acompanhamento 

e prestação de contas de propostas 

culturais, relativos ao mecanismo de 

incentivos fiscais do PRONAC. 

Referidos procedimentos deverão 

observar os princípios e atender às 

finalidades da Lei Rouanet. 

 

 

Solução de Consulta nº 10/10 – 

PIS/Cofins - Créditos 

 

Por meio da Solução de Consulta nº 

10/10, publicada em 13 de outubro de 

2010, a Superintendência Regional da 

Receita Federal do Brasil da 3ª Região 

Fiscal (“SRRF”) manifestou 

entendimento de que os custos com a 

formação de florestas plantadas para 

extração de madeira destinada à 

produção de carvão vegetal compõem o 

valor do ativo imobilizado da pessoa 

jurídica e, portanto, não geram direito a 

créditos de PIS e Cofins. Além disso, 

decidiu-se também que os encargos de 

exaustão pela extração de madeira de 

florestas não geram direito ao desconto 

de créditos dessas contribuições. Por 

fim, entendeu a SRRF que o direito a 

crédito de PIS e Cofins com despesas de 

frete aplica-se somente nas seguinte 

operações: (i) aquisição de bens para 

revenda; ou (ii) para serem utilizados 

como insumos na produção ou 

fabricação de bens ou produtos 

destinados à venda ou na prestação de 
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serviços; devendo, ainda, em qualquer 

hipótese, o ônus for suportado pela 

pessoa jurídica que os adquiriu para 

revenda ou utilização como insumo, 

integrando o custo das mercadorias 

revendidas ou produzidas. 

 

 

Solução de Consulta nº 52/10 – IRRF – 

Remessas a beneficiário no exterior sob 

regime fiscal privilegiado 

 

Em 16 de setembro de 2010, sobreveio 

decisão em processo de consulta, 

proferida pela Superintendência 

Regional da Receita Federal do Brasil da 

4º Região Fiscal, onde restou 

evidenciado o posicionamento de que a 

incidência do Imposto sobre a Renda 

Retido na Fonte sobre as importâncias 

pagas, creditadas, entregues, empregadas 

ou remetidas para beneficiário residente 

ou domiciliado no exterior, sob regime 

fiscal privilegiado, a título de juros sobre 

o capital próprio, deverá ser à alíquota 

de 15% (quinze por cento), afastando, 

dessa forma, eventual dúvida com 

relação à utilização de alíquota de 25% 

(vinte e cinco por cento) aplicada às 

remessas a países com tributação 

favorecida. 

 

 
Solução de Consulta nº 80/10 – 

Candidato a cargo eletivo 

 

A Superintendência Regional da Receita 

Federal do Brasil da 6º Região Fiscal 

proferiu, em 20/09/2010, solução de 

consulta por meio da qual entendeu que 

o candidato a cargo eletivo não se 

equipara a empresa, nos termos da 

legislação previdenciária, em relação à 

contratação de contribuintes individuais 

para prestação de serviços 

exclusivamente em campanha eleitoral, 

inexistindo, em relação aos pagamentos 

efetuados tanto às pessoas físicas quanto 

jurídicas contratadas, a incidência do 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. 

O candidato também está desobrigado a 

apresentar as Dacon, DIPJ, DCTF e Dirf, 

relativamente à contratação de 

prestadores de serviços em campanha 

eleitoral. 

 

 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 
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Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana 

(lbattilana@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Marcio Lopes de Freitas Filho 

(marcio@ssplaw.com.br) 

 

Rua Cincinato Braga, 340, – 9º andar 

– São Paulo (SP). Tel. (55 11) 3201-

7550. 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 5, 

Bloco A - Torre Norte – 13º andar – 

Sala 1.316 - Brasília/DF. Tel. (55 61) 

3252-6153 
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