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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima oitava 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 – Repercus-

são geral em matéria tributária 

 
O STF reconheceu, por maioria, como 
de repercussão geral, os temas de direito 
tributário tratados nos Recursos Extraor-
dinários nºs. 592905, 592616, 580264 e 
591340, que deverão entrar em pauta de 
julgamento ainda neste ano. 
 
O primeiro deles cuida da incidência do 
ISS sobre os contratos de arrendamento 
mercantil. Em síntese, discute-se a não-
incidência do imposto municipal sobre o 
leasing na medida em que não há 
obrigação de fazer. 

O segundo trata da exclusão do ISS da 
base de cálculo do PIS e da COFINS, 
tema análogo ao que se discute nos autos 
da ADECON nº 18, onde foi concedida 
medida liminar suspendendo qualquer 
julgamento a respeito do assunto no 
prazo de 180 dias. 
 
O terceiro tem por objeto a imunidade 
das sociedades de economia mista, tendo 
por especificidade a irrisória partici-
pação privada no capital da empresa 
reciorrente, e o fato da prestação de 
serviços estar relacionada tão-só ao 
sistema público de saúde, ou seja, a 
receita é composta por recursos públicos. 
 
O último diz respeito à constitucionali-
dade da limitação de 30% à dedução dos 
prejuízos fiscais do IRPJ e base negativa 
da CSLL. A discussão é muito impor-
tante uma vez que passa pela análise, até 
então não aprofundada pelo STF, da 
definição de renda e proventos de 
qualquer natureza na Constituição de 
1988 e a liberdade atribuída ao legis-
lador ordinário para dispor sobre o tema. 
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Como vimos acompanhando, especial-
mente em matéria tributária, é possível 
que, na hipótese de vitória dos contri-
buintes em face do Estado, ocorra a 
modulação dos efeitos para beneficiar 
apenas as empresas que discutiram tais 
incidências tributárias na esfera judicial 
ou administrativa. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará, 
por Brasília, o julgamento dos referidos 
Recursos Extraordinários, mantendo os 
clientes e interessados informados a 
respeito do assunto. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – Não-

incidência de IRPF sobre indenização 

por dano moral 

 
A Primeira Seção do STJ compreendeu 
que a indenização por dano estritamente 
moral não é fato gerador do Imposto de 
Renda, na medida em que se limita a 
recompor o patrimônio imaterial da 
vítima, atingido pelo ato ilícito prati-
cado. 
 
Segundo o STJ, o argumento é o de que 
a negativa da incidência do Imposto de 
Renda não se dá por isenção, mas pelo 
falo de não ocorrer riqueza nova capaz 
de caracterizar acréscimo patrimonial.  
 
A questão foi definida em um recurso 
especial da Fazenda Nacional contra 
decisão do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (RS), que, ao apreciar 
mandado de segurança, reconheceu o 
benefício fiscal à verba recebida, 

confirmando decisão da primeira instân-
cia.  
 
No recurso ao STJ, A Fazenda Nacional 
argumentava que a indenização repre-
senta acréscimo patrimonial. Sustentava, 
ainda, ser impossível conceder isenção 
por falta de fundamento legal, uma vez 
que somente a lei poderia deferir a 
exclusão do crédito tributário.  
 
O relator do recurso no STJ, ministro 
Herman Benjamin, entendeu que a verba 
recebida a título de dano moral não 
acarreta acréscimo patrimonial e, por 
isso, não se sujeita à incidência do 
Imposto de Renda. Para o relator, “a 
indenização por dano estritamente moral 
não é fato gerador do Imposto de Renda, 
pois se limita a recompor o patrimônio 
imaterial da vítima, atingido pelo ato 
ilícito praticado. Ao negar a incidência 
do Imposto de Renda, não se reconhece 
a isenção, mas a ausência de riqueza 
nova - oriunda dos frutos do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos – 
capaz de caracterizar acréscimo 
patrimonial. A indenização por dano 
moral não aumenta o patrimônio do 
lesado, apenas o repõe, pela via da 
substituição monetária, in statu quo ante 
[no mesmo estado em que se encontrava 
antes]”.  
 
O ministro Herman Benjamin ressaltou 
que “a tributação da reparação do dano 
moral, nessas circunstâncias, reduziria a 
plena eficácia material do princípio da 
reparação integral, transformando o 
Erário simultaneamente em sócio do 
infrator e beneficiário da dor do 
contribuinte. Uma dupla aberração. 
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Destaco que as considerações feitas no 
presente voto, referentes à incidência do 
IR sobre o dano moral, restringem-se às 
pessoas físicas enquanto possuidoras, 
por excelência, dos direitos da 
personalidade e das garantias indivi-
duais, consagrados no princípio constitu-
cional da dignidade da pessoa humana”.  
 
Após voto-vista do Ministro Francisco 
Falcão, acompanhando integralmente o 
relator, a Seção, por maioria, vencido o 
ministro Teori Zavascki, concluiu pela 
não-incidência do IR sobre a indenização 
por dano moral. 
   
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – Não-

incidência de IR juros moratórios 

 
O STJ também considerou não incidir IR 
sobre valores recebidos a título de juros 
moratórios, uma vez que tais valores 
teriam, na vigência do Código Civil de 
2002, natureza jurídica indenizatória. 
 
A decisão corrobora acórdão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, que 
compreendeu no sentido da não-
incidência do IR sobre os juros morató-
rios. 
 
A Fazenda Federal recorreu em Especial, 
contexto dentro do qual o ministro 
Humberto Martins lembrou que, em 
julgamento recente, em maio deste ano, 

o STJ resumiu o entendimento da 
questão ao reconhecimento da natureza 
jurídica dos juros moratórios. De acordo 
com a relatora daquele recurso, ministra 
Eliana Calmon, a partir do novo Código 
Civil, ficou claro que os juros de mora 
têm natureza indenizatória, característica 
que afasta a incidência do imposto de 
renda. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Legislação e Normativos 
 
Decreto paulista nº 53.511/08 – Novos 

produtos incluídos no regime da 

substituição tributária para frente 

 
O Decreto nº 53.511/08, publicado em 
07.10.2008, promoveu uma série de 
alterações no RICMS/SP, aprovado pelo 
Decreto nº 45.490/00, notadamente em 
relação a produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária. 
 
Diversos produtos foram incluídos nas 
seguintes categorias: 
 

�     Produtos alimentícios: 
 

Inclusão de novos produtos em 
categorias já existentes: chocolates; 
sucos e bebidas prontas; laticínios e 
matinais; snacks; molhos, temperos e 
condimentos; barras de cereais; outros; 
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Novas categorias incluídas: produtos à 
base de trigo e farinhas; óleos; produtos 
à base de carne e peixe; produtos 
hortícolas e frutas. 
 

�    Medicamentos: 
 

Inclusão de 7 novos produtos, como 
soros e vacinas, luvas cirúrgicas, 
seringas e agulhas, etc.; 
 

�    Higiene Pessoal: 
 

Inclusão de 24 novos produtos, como 
henna, vaselina, acetona, soluções para 
lentes de contato, toalhas e guardanapos 
de mesa, etc; 

 
�    Produtos de Limpeza: 
 

Inclusão de 31 novos produtos, como 
álcool etílico para limpeza, removedores, 
cloro estabilizado, naftalina, produtos 
para limpeza pesada, sacos de lixo, etc.; 
 
 

�     Materiais de Construção: 
 

Inclusão de 76 novos produtos, como 
portas, janelas e afins, de plástico, 
juntas, gaxetas e semelhantes, persianas 
de madeira, pisos de madeira, tapetes e 
outros revestimentos, tijolos para 
construção, telhas, elementos de 
chaminés, obras de gesso, vidros 
temperados, espelhos, etc. 
 
O Decreto em comento produzirá efeitos 
a partir de 1º de dezembro de 2008.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-

ção para auxiliar seus clientes na com-
preensão e aplicação prática do tema. 
 
 
PIS e COFINS não-cumulativos – Defi-

nição de Insumo – Solução de diver-

gência nº 33/2008 

 
Foi publicada em 14 de outubro passado 
a Solução de Divergência nº 33/2008 
versando sobre a definição de “insumos” 
no contexto das normas que regulam o 
regime não-cumulativo das contribui-
ções PIS e COFINS. 
 
Segundo a solução, valores referentes ao 
fornecimento de alimentação, vale-
transporte ou fardamento a trabalha-
dores, ainda que esses últimos atuem 
diretamente no processo produtivo, não 
se enquadram como bens ou serviços 
aplicados ou consumidos como insumos 
na prestação de serviços ou na fabri-
cação (ou produção) de bens (ou produ-
tos) destinados à venda, sendo, portanto, 
vedado seu aproveitamento como crédito 
a descontar da Cofins não-cumulativa. 
 
Indiferente, no caso, se tais valores 
tenham sido pagos diretamente aos 
beneficiários ou a outra pessoa jurídica 
incumbida do fornecimento. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 

 
Decreto paulista nº 53.574/2008 – 

Regulamentação do Convênio 130/2007 

– Redução de base de cálculo nas 
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operações relacionadas com o REPE-

TRO 

 
O Decreto nº 53.547/2008 ratificou o 
Convênio autorizativo nº 130/2007 para 
reduzir a base de cálculo do ICMS 
incidente sobre diversas operações 
relacionadas com o REPETRO, como, 
por exemplo, a admissão temporária de 
bens e mercadorias utilizadas na explo-
ração de petróleo e gás natural, as 
operações antecedentes à denominada 
exportação ficta etc. 
 
Referida medida reduz a base de cálculo 
do ICMS para 7,5%, no regime não-
cumulativo, ou, 3%, no regime cumula-
tivo, dependendo de opção do contri-
buinte. 
 
Na hipótese do contribuinte paulista 
demonstrar que outros Estados da 
Federação atribuem mais benefícios, 
como é o caso do Rio de Janeiro, o 
Estado de São Paulo, por meio de um 
comitê misto a ser regulamentado, pode-
rá atribuir a isenção do imposto.  
 
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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