
Prezados Leitores:

A publicação nota tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 86ª edição, estamos tratando de 12 diferentes questões envolvendo Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta. 

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

Repercussão Geral - STF
 - Reconhecida a Repercussão Geral da controvésia acerca dos efeitos das decisões do Su-
premo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada 
nas relações tributárias de trato continuado.
 - Reconhecida a Repercussão Geral do debate acerca dos limites da coisa julgada em ma-
téria tributária.
 - Reconhecida a Repercussão Geral da discussão acerca da eventual existência de imuni-
dade tributária de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, a respeito dos bens imóveis manti-
dos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal.

STF - Empresa isenta do IPI tem direito de ressarcimento limitado a 3 anos 

STF - Mantida decisão do STJ que afastou incidência de IPI sobre carga roubada

STF - Repercussão Geral - Constitucionalidade da diferença de alíquotas das Contribuições Previdenciárias 
de instituições financeiras e entidades equiparáveis 

STJ - Receita não pode contrariar classificação de produto definida pela ANVISA

STJ - Empresa que adere a parcelamento de tributos não tem direito a restituição

TJRS - Precatórios podem ser oferecidos como garantia de pagamento a execução fiscal

Legislação e Soluções de Consulta

Instrução Normativa RFB n 1.608/2016 - Processos Administrativos Digitais

Solução de Consulta COSIT n° 2/2016 – Créditos de PIS e COFINS - Locação de Imovéis, Máquinas e Equi-
pamentos

Lei n. 13.259/2016 - Ganho de Capital e Dação em Pagamento
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Desde já, o escritório Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

Repercussão Geral - Reconhecida a Repercussão Geral da controvésia acerca dos efeitos das decisões do 
Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas 
relações tributárias de trato continuado

Em 01/04/2016, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela Repercussão Geral do 
Recurso Extraordinário (RE) nº 955227 que versa sobre os limites da coisa julgada nas relações tributárias 
de trato continuado em face do controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF. 

No caso em tela, a Fazenda Nacional interpôs o RE visando modificar acórdão proferido pelo TRF3, onde 
restou decidido que a inconstitucionalidade da cobrança de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) previamente declarada em sentença já transitada em julgado, configura-se como coisa julgada, 
e não pode ser modificada em ação futura, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 
julgamento do REsp nº 1.118.893/MG sob o rito dos Recursos Repetitivos.  

Em sua manifestação, o Ministro Luiz Barroso, ressalta que o presente representativo da controvérsia 
apresenta forte relevância econômica, social e jurídica, em razão da possível afronta aos artigos 5º, XXX-
VI, 102 e 103 da Constituição Federal.

Ademais o Ministro destacou que o presente recurso não se confunde com a matéria do RE nº 949.297, da 
relatoria do Min. Edson Fachin, que versa sobre a os limites da coisa julgada no âmbito tributário em face 
de decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado. 
Assim, nos termos do voto do Relator, o Plenário, à unanimidade, reconheceu a Repercussão Geral da 
matéria constitucional suscitada.  

Repercussão Geral - Reconhecida a Repercussão Geral do debate acerca dos limites da coisa julgada em 
matéria tributária

Em 04/03/2016, o Supremo Tribunal Federal (STF), se posicionou pela existência de repercussão geral da 
discussão acerca dos limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, 
em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo an-
teriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado. 

A demanda será debatida no Recurso Extraordinário (RE) n. 949297/CE, sob relatoria do Ministro Edson 
Fachin
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Repercussão Geral - Reconhecida a Repercussão Geral da discussão acerca da eventual existência de imuni-
dade tributária de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, a respeito dos bens imóveis mantidos sob a 
propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal.

Em 18/03/2016, o Supremo Tribunal Federal (STF), se posicionou pela existência de repercussão geral da 
controvérsia acerca da existência ou não de imunidade tributária (CF, art. 150, VI, “a”), para efeito de IPTU, 
no tocante a bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal (CEF), mas 
que não se comunicam com seu patrimônio, segundo a Lei 10.188/01, porque integrados ao Programa 
de Arrendamento Residencial – PAR, criado e mantido pela União, nos termos da referida lei. A referida 
questão será debatida no Recurso Extraordinário (RE) n. 928.902/SP, sob relatoria do Ministro Teori Za-
vascki.

STF - Empresa isenta do IPI tem direito de ressarcimento limitado a 3 anos 

Em 16/02/2016, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 
811.486 / RN, delimitou o prazo de 3 (três) anos para que empresas beneficiadas com isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, no produto final, tenham direito de ressarcimento.

No caso sob exame da corte, a empresa Contribuinte argumentou que houve um vácuo legislativo entre a 
Constituição de 1988 e a lei que disciplinava o tema, gerando direito a retroatividade da lei n. 9.779/99, que 
prevê o aproveitamento de créditos relativos ao IPI.

STF - Mantida decisão do STJ que afastou incidência de IPI sobre carga roubada

Em 18/03/2016, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Dias 
Toffoli que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 799160.
 
Em síntese o RE interposto pela União em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 
afastou a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de cargas de cigarro roubadas após 
a saída do estabelecimento comercial, teve seu seguimento negado, sendo levado à Turma por meio de 
Agravo Regimental da União.

O ministro ressaltou em seu voto que o acórdão do STJ interpretou o art. 46 do CTN no sentido de que o 
termo “saída” diz respeito a aspecto temporal do fato gerador, e não o fato gerador em si, não restando, 
assim, qualquer matéria constitucional para ser analisada pelo Supremo.
Nesses termos, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental que visava modificar a 
decisão monocrática que negou seguimento ao RE.  

STF - Repercussão Geral - Constitucionalidade da diferença de alíquotas das Contribuições Previdenciárias 
de instituições financeiras e entidades equiparáveis 

Em 30/03/2016 o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, por unanimidade, decidiu que é constitu-
cional a diferença de alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários das 
instituições financeiras ou entidades equiparáveis. 

04

86
Informativo tributário n° 86 • ano X • Março de 2016



O Recurso Extraordinário (RE) nº 598572, com repercussão geral conhecida, foi interposto pelo Banco 
Dibens S/A visando obter a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8212/1991, 
que instituiu contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salário das entidades mencionadas acima.

Em suma, o relator do processo, Ministro Edson Fachin, votou pelo não provimento do RE, ressaltando que 
não houve a instituição de nova modalidade de contribuição, mas simples majoração da alíquota, atenden-
do aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e o da equidade para manutenção do sistema. 
Assim, nos termos do voto do relator, o Plenário, à unanimidade, negou provimento ao RE, consolidando a 
seguinte tese: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições 
previdenciárias incidentes sobre a folha de salário de instituições financeiras ou de entidade a elas legal-
mente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional 20/1998.”.
 
STJ - Receita não pode contrariar classificação de produto definida pela ANVISA

Em 16/02/2016, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não pertence às 
atribuições fiscais e aduaneiras alterar a classificação de produto previamente classificado pela Agencia 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

No caso em tela, a controvérsia foi estabelecida porque a Receita Federal qualificou o sabão Asepxia como 
de uso medicinal e não cosmético, conforme classificação da ANVISA, gerando uma carga tributária mais 
elevada para a empresa. 

Em seu voto, o Ministro Napoleão Nunes Maia destacou que incube a ANVISA a definição do que é medi-
camento e cosmético, não tendo a Receita competência funcional ou conhecimento técnico-cientifico para 
realizar tal análise. 

Assim, nos termos do voto do relator a Turma, por unanimidade, deu provimento ao REsp da empresa para 
reestabelecer a sentença que julgou ser da competência da ANVISA a classificação do produto.

STJ - Empresa que adere a parcelamento de tributos não tem direito a restituição

Em 03/03/2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.260.518 / SC, con-
cluiu que as empresas que optarem pela compensação de créditos deverão desistir da execução judicial, 
não sendo cabível fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo.

In casu, os ministros do STJ destacaram que a empresa Contribuinte compensou automaticamente os 
créditos, incorrendo em procedimento irregular, segundo a avaliação da Receita Federal, o que levou a 
firmar o entendimento de que a companhia tinha que esperar o cálculo exato do valor de direito a ser com-
pensado, mas não o fez.

 Nesse sentido, conforme entendimento do relator do caso, ministro Herman Benjamin, tendo o contribuinte 
optado pela execução judicial de todo o seu crédito, fica automaticamente prejudicada qualquer possibili-
dade de compensação, excetuada a hipótese de prévia desistência da execução.
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TJRS - Precatórios podem ser oferecidos como garantia de pagamento a execução fiscal

Em 19/02/2016, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ao julgar o 
Agravo de Instrumento interposto no processo n. 70067856088, entendeu que os precatórios são títulos 
executivos judiciais certos, líquidos e exigíveis, por isso podem ser oferecidos como garantia de paga-
mento a uma execução fiscal.

In casu, a empresa Contribuinte pleiteou que o oferecimento à penhora de precatórios vencidos e não 
pagos fossem considerados como garantia de pagamento de cobrança de crédito tributário de ICMS, sob 
a alegação de que o precatório equivale a moeda corrente e a própria Constituição assegura o direito à 
utilização dos precatórios vencidos e devidos pela entidade exequente.

Nesses termos, o relator do caso, Desembargador Sérgio Luiz Grassi Beck, entendeu que o crédito de 
precatório é uma medida adequada para o direito do credor e inclusive acarreta menos onerosidade ao 
devedor, motivo ao qual é possível a sua nomeação à penhora.

Legislação e Soluções de Consulta

Instrução Normativa RFB nº 1.608/2016 - Processos Administrativos Digitais

Em 21/03/2016, entrou em vigor a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1.608 (“IN RFB nº 
1.608/2016”), que altera os procedimentos para transmissão e entrega de documentos relativos a proces-
sos digitais.

A partir dessa data, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) não receberá protocolos em papel. Isso se aplica 
também aos processos em andamento. A entrega dos protocolos, em todos os casos, deverá ser realizada 
em meio digital.

As pessoas jurídicas tributadas pela sistemática do lucro real, presumido ou arbitrado somente poderão 
realizar protocolos por meio do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (“PGS”), 
ferramenta integrada ao Portal e-CAC, com o uso de certificado digital. Na hipótese de falha no programa 
de recepção dos documentos que impeça a transmissão, será autorizada a entrega presencial, de CD, 
DVD, ou pen drive, contendo as mídias a serem juntadas ao processo, nos Centros de Atendimento ao 
Contribuinte da RFB (“CAC”).

Por sua vez, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas tributadas pelo Simples Nacional poderão optar por 
realizar seus protocolos com o uso do PGS ou presencialmente, nos CAC. 

Por fim, ressalta-se que a IN RFB nº 1.608/2016 retirou a obrigatoriedade de opção pelo Domicílio Tribu-
tário Eletrônico (“DTE”) para o envio de arquivos digitais por meio do PGS.
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Solução de Consulta COSIT nº 2/2016 – Créditos de PIS e COFINS – Locação de Imóveis, Máquinas e Equi-
pamentos

Foi publicada, em 03/03/2016, a Solução de Consulta nº 2, proferida pela Coordenação-Ger-
al do Sistema de Tributação (“COSIT”), que versa sobre o aproveitamento de créditos da Con-
tribuição para os Programas de Integração Social (“PIS”) e de Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social (“COFINS”) decorrentes de despesas com aluguel de máquinas, 
equipamentos e prédios, utilizados para alojamento de trabalhadores, de pessoas jurídicas, situa-
das em localidades em que a empresa não possua sede ou filiais, essenciais à atividade da empresa. 

De acordo com o entendimento da COSIT, a legislação em vigor autoriza o credita-
mento das despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos a pes-
soas jurídica, utilizados nas atividades da empresa, independentemente da localidade.  

No entanto, a COSIT entendeu que, no caso em análise, o aluguel dos imóveis pela Consulente, para fins 
de alojamento dos trabalhadores, não é empregado na atividade desenvolvida pela empresa, haja vista que 
o objeto social da Consulente consiste na prestação de serviços de engenharia, consultoria técnica, ger-
enciamento de empreendimentos na área de engenharia, dentre outros ligados a obras de infraestrutura. 

Assim, a COSIT concluiu que, no presente caso, as despesas com aluguel dess-
es prédios não admitem o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS.

Lei nº 13.259/2016 – Ganho de Capital e Dação em Pagamento

Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial da União de 17/03/2016, a Lei nº 13.259 (“Lei nº 
13.259/2016”), resultado da conversão da Medida Provisória nº 692/2015, que, dentre outras disposições, 
aumentou a alíquota do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido pelas pessoas físicas.

O texto de conversão aprovado ampliou as faixas de tributação e reduziu as alíquotas previs-
tas na Medida Provisória nº 692/2015 para os ganhos de capital auferidos pelas pessoas físicas nas 
alienações de bens e direitos de qualquer natureza. De acordo com o novo diploma legal, haverá as 
seguintes faixas de tributação: (i) 15% para ganhos que não excederem R$ 5.000.000,00; (ii) 17,5%, 
para ganhos entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00; (iii) alíquota de 20%, para ganhos entre R$ 
10.000.000,00 e R$ 30.000.000,00; e (iv) alíquota de 22,5%, para ganhos acima de R$ 30.000.000,00.

A Lei nº 13.259/2016 também fixou que, na hipótese de alienação em partes do mesmo bem 
ou direito, no período de até dois anos, o ganho de capital apurado, a partir da segunda oper-
ação, deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, deduzindo-se o mont-
ante do imposto pago nessas operações. Ainda, de acordo com a referida norma, considera-se “inte-
grante do mesmo bem ou direito” o conjunto de ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica.

Adicionalmente, a Lei em comento regulamentou o inciso XI do artigo 156 do Código Tributário Nacional 
(“CTN”), que trata da extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, estabelecen-
do que os bens ofertados devem ser avaliados judicialmente, segundo critérios de mercado, e abrang-
er a totalidade do débito a ser quitado, assegurando-se, todavia, ao devedor a possibilidade de com-
plementação em dinheiro de eventual diferença entre o valor da dívida e o valor dos bens ofertados.
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