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É com satisfação que apresentamos a 
vigésima 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 
 
ICMS / Regime de Substituição 
Tributária / Estado de São Paulo / 
Venda por Preço Inferior ao Presumido 
/ Restituição 
 
O Superior Tribunal de Justiça, nos 
autos do Agravo de Instrumento n° 
1.148.887, proferiu decisão no sentido 
de reconhecer o direito do contribuinte 
substituído em reaver os valores 
recolhidos em montante maior que o 
devido a título de ICMS, notadamente 
quando o valor da operação se realizou 
em valor menor que aquele estabelecido 
em base presumida. 
 
O Ministro Relator Mauro Campbell 
Marques, afastando a idéia de que a 

restituição somente seria possível se o 
fato gerador não fosse realizado, alegou 
que não poderia ser aplicada a ratio da 
decisão do STF proferida na ADIn n° 
1.851-4, uma vez que tal julgado 
envolveu o Convênio n° 13/971, o qual o 
Estado de São Paulo não foi signatário. 
 
Assim, desde logo, o Ministro conheceu 
o Agravo de Instrumento para dar 
provimento ao mérito do Recurso 
Especial e, por conseqüência reconheceu 
a possibilidade de restituição dos valores 
pagos pelo substituído quando a 
operação se der por valor inferior ao 
presumido. 
 
 
Precatório / Cessão por Terceiro / 
Compensação com Tributo 
 
Nos autos do Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança n° 28.488/PR, a 
Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça negou provimento à pretensão do 
contribuinte de compensar precatório do 
                                                 
1 Convênio n° 13/97 – vedava a possibilidade de 
restituição de ICMS/ST quando a operação 
posterior ao recolhimento se desse em montante 
menor que aquele presumido. 
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Departamento de Estradas e Rodagem 
do Paraná (“DER/PR”), com valores de 
ICMS devidos. 
 

O contribuinte alegou que, embora os 
créditos apresentados fossem oriundos 
de autarquia estadual – DER/PR, 
estariam previstos no orçamento do 
Estado do Paraná, de forma que o valor a 
ser despendido seria, inevitavelmente, 
dos cofres do Estado. Desse modo, 
sendo o ICMS um tributo de 
competência do Estado, válida a 
compensação com o precatório do 
DER/PR. 
 

Entretanto, em seu voto, o Ministro 
Relator Castro Meira entendeu que o 
DER/PR e o Estado do Paraná seriam 
pessoas jurídicas distintas. O DER/PR 
não se confundiria com o Estado do 
Paraná. O DER/PR se constituiria como 
autarquia estadual de direito público, 
com regime jurídico próprio e autonomia 
administrativa e financeira, distinto, 
portanto, da figura do Estado, para quem 
é devido o valor do ICMS. 
 

Portanto, evidente estaria, segundo o 
Ministro, a falta de identidade entre 
credor e devedor, o que impossibilita o 
encontro de contas pretendido pelo 
contribuinte. 
 
Registre-se, todavia, que em outro 
julgado a respeito do tema, a Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça 
entendeu pela possibilidade de 
compensação de precatórios cedidos por 
terceiros para pagamento de ICMS, nos 

autos do Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança nº 26.500, sem 
que houvesse necessidade de lei estadual 
autorizando a compensação.  
 
Por fim, encontra-se pendente de 
julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal o Ag. Reg. no RE nº 550.400 e o 
RE nº 566.349, em que se discute a 
possibilidade de compensação de 
precatórios (inclusive alimentares) para 
quitação de tributos, sem necessidade de 
lei neste sentido (em razão da autoapli-
cabilidade do § 2º do artigo 78 do 
ADCT). 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção para esclarecer qualquer dúvida a 
respeito do tema, podendo os 
interessados disponibilizar o inteiro teor 
do acórdão aos clientes interessados. 
 
 
 
Legislação e Normativos 
 
ADI/RFB nº 30 / Arrolamento de Bens 
 
Em 15 de junho de 2009, foi publicado 
no Diário Oficial da União o Ato 
Declaratório Interpretativo Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“ADI/RFB”) 
n° 30 que versa sobre o arrolamento de 
bens e direitos como condição para 
seguimento de recurso voluntário. 
 
Em linhas gerais, referido ADI/RFB 
prescreve que as decisões que não 
admitiram recurso voluntário por 
descumprimento do requisito de 
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arrolamento de bens e direitos, bem 
como os atos delas decorrentes, deverão 
ser declarados nulos pelas unidades da 
RFB e com isso, um novo juízo de 
admissibilidade deverá ser realizado.  
 
A declaração de nulidade deverá ser 
proferida de ofício pela RFB ou por 
requerimento do contribuinte. Se o 
débito tiver sido encaminhado à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
o requerimento do contribuinte deverá 
ser encaminhado a esse órgão. Ainda, 
observar-se-á o prazo prescricional de 5 
anos contados a partir da decisão que 
não admitiu o recurso voluntário pelo 
motivo em comento. Fica, ainda, 
revogado o ADI/RFB nº 16, de 21 de 
dezembro de 2007. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
IN/RFB nº 955/2009 – Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infra-Estrutura (“REIDI”) 
 
Foi publicada, no último dia 9 de julho 
de 2009, a Instrução Normativa 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(“IN/RFB”) nº 955, que alterou a 
IN/RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, 
que regula administrativamente a 
aplicação do Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infra-Estrutura. 
 

A IN/RFB nº 955/2009 incluiu e 
modificou dispositivos na regra 
administrativa vigente, de maneira a 
adequá-la às alterações efetivadas na Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
promovidas pela Lei nº 11.727, de 23 de 
junho de 2008, bem como no Decreto nº 
6.144, de 3 de julho de 2007, 
promovidas pelo Decreto nº 6.416, de 28 
de março de 2008. 
 
Além disso, para fins de controle do 
prazo pelo qual os bens e serviços 
podem ser adquiridos pela beneficiária 
do REIDI, foi estabelecido que a 
caracterização da prestação de serviços, 
do aluguel de equipamentos ou da 
compra dos bens se dará na data de 
assinatura do contrato competente. 
 
Também, no caso de aquisição por 
consórcio em que todas as componentes 
estejam habilitadas no REIDI, será 
admitida a realização destas contratações 
apenas pela empresa líder.  
 
Ainda, restabeleceu-se a multa 
inicialmente prevista para os casos de 
atraso da pessoa jurídica no pedido de 
cancelamento da sua habilitação quando 
terminada a sua participação no projeto 
de implantação de obras de infra-
estrutura. 
 
Por fim, foi incluído dispositivo que 
estabelece a obrigatoriedade da RFB em 
assinalar, no Ato Declaratório Executivo 
de habilitação, a indicação de que a 
pessoa jurídica habilitada ao REIDI 
participe de consórcio.  
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
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