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É com muita satisfação que apresen-
tamos a 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 – Art. 45 da 

Lei 8.212/91 – Contribuições à Segu-

ridade Social – Prazo decadencial de 10 

anos para a constituição do crédito 

tributário pelo INSS – Inconstitucio-

nalidade 

 
O Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Marco Aurélio proferiu, recentemente, 
decisão monocrática negando segui-
mento a Recurso Extraordinário inter-
posto por contribuinte em face de 
decisão proferida pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, na qual não foi 
reconhecido o direito do contribuinte à 
compensação de créditos tributários 

decorrentes de pagamentos indevidos 
realizados em 1989, a título de contribui-
ções sociais  
 
Deve-se ressaltar que a empresa teria 
proposto ação para compensar, no ano 
de 2000, créditos tributários pagos 
indevidamente ao INSS, a título de 
contribuição previdenciária incidente 
sobre remuneração de trabalhadores 
autônomos, avulsos e administradores, 
no ano de 1989. 
 
Após decisão proferida em primeira 
instância, o Tribunal Regional Federal 
proferiu acórdão, negando ao contri-
buinte o direito pleiteado, sob a funda-
mentação de que referido crédito tribu-
tário estaria prescrito, haja vista que o 
direito do contribuinte em pleitear a 
compensação do indébito teria se 
encerrado em 1999, pois, nos termos do 
artigo 150 do CTN, o prazo para pleitear 
a compensação seria de cinco anos a 
contar do fato gerador, mais cinco, a 
partir da homologação tácita, logo 
aplicou a regra dos “cinco mais cinco”. 
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Irresignada, a empresa apresentou Re-
curso Especial e Recurso Extraordinário, 
alegando, em síntese, que, nos termos do 
artigo 45, da Lei 8.212/91, o prazo 
decadencial para a homologação tácita 
pelo INSS dos créditos relativos às 
contribuições à seguridade social, seria 
de 10 (dez) anos, cuja fluência iniciar-se-
ia com a ocorrência do fato gerador, 
sendo que, após o transcurso desse lapso 
temporal, o citado órgão da Previdência 
Social poderia exigir, judicialmente, em 
5 (cinco) anos, as contribuições consti-
tuídas e não pagas pelo contribuinte. 
 
Destarte, consoante a alegação da 
empresa, o prazo aplicado pelo INSS 
para constituição e exigência das 
contribuições sociais, seria de 15 
(quinze) anos, sendo que tal prazo 
deveria ser igualmente aplicado ao pleito 
dos contribuintes, nas repetições de 
indébitos de natureza previdenciária. 
 
A análise do Recurso Extraordinário 
ficou sobrestado até a análise do Recurso 
Especial, pelo Superior Tribunal de 
Justiça. 
 
Assim, ao analisar o Recurso Especial, a 
1ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, vislumbrando a inconstitu-
cionalidade na lei invocada pela 
empresa, determinou a instauração de 
incidente e remeteu o recurso à Corte 
Especial do Tribunal. 
 
Ao analisar o incidente de alegação de 
inconstitucionalidade, o Ministro relator 
Teori Albino Zavascki, entendeu que as 
contribuições sociais destinadas a 
financiar a seguridade social têm 

natureza tributária. Por isso, afirmou que 
seria de competência de uma lei 
complementar, e não ordinária como a 
Lei 8.212/91, dispor sobre normas gerais 
de prescrição e decadência tributárias, tal 
qual estabelece o artigo 146, III, b, da 
Constituição Federal. 
 
Posteriormente, o sobrestamento do 
Recurso Extraordinário foi afastado e 
passou a ser apreciado perante o 
Supremo Tribunal Federal. Contudo, 
melhor sorte não residiu à empresa 
recorrente, pois o Ministro Marco 
Aurélio proferiu decisão no sentido de 
negar seguimento ao seu apelo 
extraordinário, sob o fundamento de ter 
sido correto o posicionamento emanado 
da Corte Especial do STJ, haja vista que 
corrobora com o estabelecido no artigo 
146, inciso III, alínea “b”, da Consti-
tuição, bem como com as decisões 
proferidas pelo STF1. 
 
Destarte, vale afirmar que a decisão 
proferida pelo Ministro Marco Aurélio 
enseja a conclusão de que o Supremo 
Tribunal Federal reconhece a inconsti-
tucionalidade do artigo 45, da Lei 
8.212/91 e, por conseguinte, a natureza 
tributária das contribuições previden-
ciárias, o que acarreta, a contrario sensu, 
a impossibilidade de aplicação pelo 
INSS do prazo decadencial de 10 (dez) 
anos para a constituição de créditos 
tributários relacionados às contribuições 
previdenciárias (como a COFINS e o 
PIS), uma vez que o prazo decadencial a 
ser observado é aquele estabelecido pelo 

                                                 
1 RE n°s 138.284-8/CE e 396.266-3/SC 
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Código Tributário Nacional2, cujo status 
é de Lei Complementar. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá dispo-
nibilizar aos clientes e interessados o 
inteiro teor da decisão monocrática 
proferida pelo Ministro Marco Aurélio 
Mello. 
 
 

Superior Tribunal de Justiça – Dano 

Moral – Incidência – Imposto de 

Renda. 

 
A Primeira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (“STJ”), ao apreciar o Recurso 
Especial n.º 748.868/RS, decidiu que o 
Imposto de Renda incide sobre as 
receitas oriundas de indenização por 
danos morais. 
 
Esta decisão se deu por maioria, sendo 
voto vencido o Relator do caso, Ministro 
Luiz Fux. A posição adotada do Ministro 
Fux não é isolada no STJ. Em outro 
precedente recente (julgado em 
17.05.2007), a Segunda Turma da Corte 
Superior negou provimento ao Agravo 
Regimental no Recurso Especial n.º 
869.287/RS, mantendo a decisão que 
afastou a incidência do IR nas indeni-
zações recebidas a título da danos 
morais. E assim decidiu sob o argumento 
de que o patrimônio restou recomposto, 
“mas não maior do que era antes da 
ofensa ao direito”. 
 
Por outro lado, a jurisprudência é 
pacífica quanto à não incidência do IR 

                                                 
2 Artigo 150 do CTN. 

sobre as verbas recebidas a título de 
indenização por danos materiais 
porventura sofridos. Nestes casos, não 
restam dúvidas de que não há que se 
falar em acréscimo patrimonial. 
 
Desta maneira, percebe-se que a 
resistência da jurisprudência analisada, 
em afastar a incidência do tributo em 
tela, reside no fato de que o dano moral 
afeta o patrimônio imaterial do ofendido. 
E a reparação deste dano, através do 
recebimento de valores em dinheiro, 
gera um aparente “acréscimo” patri-
monial. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
Tão-logo seja publicado o acórdão, o 
escritório terá enorme prazer em 
disponibilizá-lo para clientes e 
interessados. 
 
 

Superior Tribunal de Justiça – REsp. nº 

653.553 – Compensação de créditos 

tributários próprios com débitos de 

terceiros – IN-SRF nº 41/2000 – 

legalidade. 

 
A Ministra Denise Arruda, nos autos do 
Recurso Especial nº 653.553, compre-
endeu que a IN-SRF nº 41/2000, que 
expressamente vedava a compensação de 
créditos próprios com débitos tributários 
de terceiros, não viola o art. 170 do 
CTN, tampouco o artigo 66 da Lei nº 
8383/91 e o art. 74 da Lei nº 9.430/96. 
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Segundo a ilustre Ministra, o art. 170 do 
CTN, bem como o art. 66 da Lei nº 
8383/91, não vedavam a transferência de 
créditos, mas também não impediam que 
a Receita Federal, dentro de sua margem 
de discricionariedade administrativa, o 
fizesse. 
 
Tampouco o art. 74 da Lei nº 9.430/96, 
em sua redação original, poderia 
implicar ilegalidade da IN-SRF nº 
41/2000, pois igualmente não proibia 
que a Receita Federal editasse norma 
vedando o aproveitamento de créditos de 
terceiros.  
 
Sobremais, dentre as alterações promo-
vidas pela Lei nº 11.054/2004, está 
aquela que determina a invalidade e 
ineficácia da compensação se o crédito 
aproveitado for de terceiro. 
 
O seguinte excerto do voto resume bem 
a questão decidida: 
 
Assim, é imperioso concluir que não há 

ilegalidade na vedação contida no art. 

1º da IN n. 41/2000 da SRF, porquanto 

amparada no art. 74 da Lei n. 

9.430/1996 (redação vigente à época da 

impetração). Por fim, cabe frisar, no 

tocante à nova redação do artigo acima 

referido, que "será considerada não 

declarada a compensação nas hipóteses 

em que o crédito seja de terceiros" (art. 

74, § 12, II, a, da Lei nº 9.430/1996, com 

as alterações promovidas pela Lei nº 

11.051/2004). 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará a 

publicação do acórdão, disponibilizando-
o aos clientes e interessados. 
 

 
Solução de Consulta 

 
Super Simples – Créditos de PIS e 

Cofins - Solução de Consulta nº 

360/2007 – Impossibilidade de credita-

mento 

 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal formalizou 
interpretação no sentido de que, a partir 
de 1º de julho de 2007, com a revogação 
da Lei nº 9.317, de 1996, pela Lei 
Complementar nº 123, de 2006, que 
criou o Simples Nacional, não se admite 
o crédito de PIS/Pasep e Cofins rela-
tivamente às aquisições de bens e 
serviços, bem assim aos pagamentos em 
contrapartida a outras despesas previstas 
em lei, quando feitos a pessoas jurídicas 
integrantes do Simples Nacional, dada a 
vedação constante do art. 23 da LC nº 
123, de 2006. 
 
O art. 23 da referida LC tem o seguinte 
redação: as microempresas e as empre-

sas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional não farão jus à 

apropriação nem transferirão créditos 

relativos a impostos ou contribuições 

abrangidos pelo Simples Nacional. 

 
Reputamos, todavia, inconstitucional re-
ferido dispositivo, uma vez que o 
princípio da não-cumulatividade para o 
PIS e Cofins, especificamente depois da 
Emenda nº , que inclui o § 12 no Texto 
Constitucional, não pode ser anulado. 
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Afinal, as empresas tributadas pelo lucro 
real que adquirem mercadorias e ser-
viços de pessoas optantes pelo Super 
Simples são oneradas, no preço, pelo PIS 
e pela Cofins, motivo por que, de acordo 
com a teleologia que informa o princípio 
da não-cumulatividade, têm direito ao 
aproveitamento do crédito. 
 

 
Legislação e Normativos 

 
Portaria nº 10.875/2007 – Processos 

Administrativos Fiscais relativos às 

Contribuições Previdenciárias 

 
No último dia 16, foi publicada a 
Portaria Receita Federal do Brasil – RFB 
n.º 10.875/2007, pela qual a RFB 
estabeleceu a disciplina relativa aos 
processos administrativos fiscais 
atinentes às contribuições anteriormente 
administradas pela antiga Secretaria da 
Receita Previdenciária (“SRP”). 
 
Como é sabido, a antiga Secretaria da 
Receita Federal (“SRF”) e a SRP foram 
extintas, criando-se em seu lugar a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
que passou a administrar as contribui-
ções previstas nas alíneas a, b e c do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212/91, alcunhadas de “contribuições 
previdenciárias”. 
 
Um dos reflexos desta unificação 
consistiu na atribuição de competência 
ao Segundo Conselho de Contribuintes 
para o julgamento dos processos 
administrativos fiscais que versem sobre 
as referidas contribuições, anteriormente 

apreciados pelo Conselho de Recursos 
da Previdência Social (“CRPS”). Este 
último remanesceu apenas com a 
competência para o julgamento dos 
processos referentes aos benefícios 
sociais do INSS. 
 
Desse modo, no intuito de regulamentar 
o trâmite desses processos perante o 
Conselho de Contribuintes, a RFB editou 
a mencionada Portaria, que, em essência, 
estabelece aos referidos processos um 
rito muito semelhante ao já existente 
para os processos administrativos fiscais 
relativos aos tributos anteriormente 
administrados pela SRF. 
 
Todavia, vale chamar a atenção para a 
inconstitucional exigência constante do 
artigo 23 da citada Portaria, no qual se 
exige do contribuinte, para que possa 
interpor recurso voluntário, o depósito 
recursal no valor de 30% do valor do 
débito fiscal. 
 
Trata-se de tema recentemente apreciado 
pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) 
na ADIN 1.976-7, que declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 33, §2º, 
do Decreto n.º 70.235/72, no qual se 
fazia a mesma exigência referida no 
parágrafo anterior. 
 
Assim, os contribuintes que desejarem 
interpor recurso voluntário em processos 
atinentes às contribuições previden-
ciárias terão de ingressar em juízo para 
afastar a necessidade de realização de 
depósito recursal, com chances de êxito 
prováveis, tendo em vista o citado 
precedente do STF. 
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para orientá-los 
na interposição de recursos voluntários 
e, caso haja interesse, no afastamento da 
indigitada norma da Receita Federal do 
Brasil. 
 
 
Projeto de Lei – Estado de São Paulo – 

Aproveitamento de até 30% do valor do 

ICMS embutido no preço das merca-

dorias. 

 
O governador de São Paulo, José Serra, 
sancionou em 28 de agosto último o 
projeto de lei que restitui aos cidadãos 
30% do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) embuti-
do no preço do produto pago em uma 
compra. 
 
O projeto "Nota Fiscal Paulista" será 
implementado a partir de 1º de outubro.  
 
O ICMS mensalmente recolhido pelo 
estabelecimento comercial será devol-
vido aos consumidores identificados 
pelo CPF (no caso da pessoa física) ou 
CNPJ (pessoa jurídica) no momento da 
compra, proporcionalmente ao valor 
registrado nas notas e cupons fiscais 
emitidos. 
 
Entre os principais objetivos do governo 
está a redução da carga tributária 
individual e da concorrência desleal, por 
meio do combate à sonegação e à 
comercialização de produtos ilegais, já 
que o consumidor passará sempre a 
exigir nota. 
 

A implantação será gradativa e haverá 
um cronograma estabelecendo a data em 
que cada setor econômico passa a 
integrar o projeto. 
 
No próximo dia 1º de outubro, os 
primeiros a integrarem o projeto serão os 
restaurantes. Em novembro, serão bares, 
lanchonetes e padarias, entre outros. A 
expectativa da Secretaria da Fazenda é 
que até o final do primeiro semestre do 
próximo ano, os mais de 750 mil 
estabelecimentos do Estado já tenham se 
ajustado à nova sistemática. 
 
Pelas regras, ao final de cada mês, os 
estabelecimentos comerciais vão enviar 
à Secretaria da Fazenda, pela internet, os 
arquivos das notas e cupons fiscais 
emitidos no mês anterior, apurar o 
imposto devido no período e efetuar o 
seu recolhimento aos cofres do Tesouro 
estadual. 
 
Se o prazo estabelecido não for 
cumprido, o fornecedor ficará sujeito a 
multa de 100 UFESP (R$ 1.423,00) por 
documento não registrado. Do imposto 
pago no mês, 30% será dividido entre 
todos os consumidores daquele estabe-
lecimento, proporcional ao valor das 
compras efetuadas. 
 
Para as compras efetuadas de janeiro a 
junho, o crédito poderá ser utilizado a 
partir de outubro do mesmo ano. Já para 
as compras realizadas de julho a 
dezembro, vale a partir de abril do ano 
seguinte. 
 
Os valores dos créditos poderão ser 
depositados na conta bancária, creditado 
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no cartão de crédito ou usado para 
reduzir o valor do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores) 
do exercício seguinte. 
 
Os créditos também poderão ser trans-
feridos para outra pessoa. 
 
Os valores ficam disponíveis para utili-
zação por um prazo de cinco anos.  
 
Para indicar como quer usar o crédito, o 
consumidor vai acessar o site da 
Secretaria da Fazenda, cadastrar uma 
senha e consultar os seus créditos, tanto 
os pendentes quanto os liberados. 
 
Na página, o contribuinte e o consu-
midor já encontram as informações 
iniciais a respeito da Nota Fiscal Paulis-
ta. 
 
Pelo projeto de lei aprovado, será criada 
uma linha de crédito específica no Banco 
Nossa Caixa para auxiliar as pequenas e 
micro empresas no caso de o empresário 
desejar instalar um emissor de cupom 
fiscal – quem tem faturamento anual 
abaixo de R$ 120 mil não está obrigado 
a ter emissor de cupom fiscal –, ou 
mesmo para modernizar seu equipamen-
to. 
 
 
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) 
 

Angelo Tsukalas 
(angelo@ssplaw.com.br) 
 
Ana Victória de Paula e Silva 
(anavictoria@ssplaw.com.br) 
 

André Rossi 
(andre@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 91 
– Consolação – São Paulo (SP). Tel. 
(11) 3201-7550. 


