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acredita no que faz” 
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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima quinta edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
STF – Supremo analisará critérios para 
definição do sujeito ativo do ICMS em 
operações de importação 
 
A Primeira Turma do STF, por maioria 
de votos, deu provimento a agravo de 
instrumento para admitir Recurso 
Extraordinário do contribuinte em que se 
discute a legitimidade para cobrança do 
ICMS em operações de importação. 
 
No caso, o TJMG havia considerado que 
as operações realizadas se configuravam 
como importações indiretas, sendo 
Minas Gerais o Estado legítimo para a 
cobrança, já que neste Estado encontra-
se o estabelecimento do destinatário 
final da mercadoria, conforme o art. 155, 
§2º, IX, “a” da Constituição. 
 

A definição de elementos para 
configuração do sujeito ativo pela 
Suprema Corte é de suma relevância, vez 
que não é incomum os contribuintes 
sofrerem autuações em razão de disputas 
relativas a divergências na definição do 
ente tributante. 
_________________________________ 
 
STF – Ajuizada ADI contra Decreto 
que aumentou o IPI para automóveis 
importados 
 
O Partido Democratas ajuizou a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.661 
contra o Decreto n. 7.567, publicado em 
16.09.2011, perante o STF, requerendo o 
reconhecimento da invalidade da norma 
(artigo 16) que determinou a produção 
imediata de efeito das regras que 
aumentaram a alíquota do IPI em até 30 
(trinta) pontos percentuais.  
 
Segundo o Partido, esse aumento 
somente é válido após 90 dias da data de 
publicação do Decreto, em respeito à 
Constituição (artigo 150, III, “c”). 
 
O Relator é o Ministro Marco Aurélio. 
_________________________________ 
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STJ – Não incide IR sobre juros de 
mora 
 
A Primeira Seção do STJ, no julgamento 
do Recurso Especial nº 1.227.133/RS, 
afastou a incidência de IRPF sobre as 
verbas recebidas a título de juros de 
mora incidentes sobre condenações 
trabalhistas. 
 
Embora alguns dos votos que 
reconheceram a não incidência tenham 
sido manifestos no sentido de que os 
juros de mora, por ostentarem natureza 
indenizatória, não configuram renda ou 
proventos de qualquer natureza (nos 
termos do artigo 43 do CTN), ainda não 
é possível dizer se o referido julgado 
poderá ser aplicado também para as 
pessoas jurídicas (IRPJ e CSLL), pois o 
acórdão não foi publicado. 
 
Assim, apesar de o julgamento ter 
ocorrido na sistemática de recursos 
repetitivos (art. 543-C do CPC), o que 
significa que servirá de paradigma para 
as demais instâncias do Judiciário e para 
o próprio STJ, não se pode dizer que 
apreciação da matéria não será retomada 
nessa Corte para definição da questão no 
tocante às pessoas jurídicas. 
_________________________________ 
 
STJ – Lei 11.941/2009 - anistia - 
inclusão de créditos tributários 
vinculados à ação já transitada em 
julgado - impossibilidade de 
levantamento dos juros que remuneram 
os depósitos judiciais 
 
A Primeira Seção do STJ, no julgamento 
do Recurso Especial nº 1.251.513/PR, 

submetido à sistemática dos recursos 
repetitivos, afirmou que é possível 
anistiar créditos tributários objeto de 
ação judicial já transitada em julgado. 
 
É necessário apenas que o crédito ainda 
não tenha sido extinto (p.ex. 
pagamento), bem como que, nos casos 
em que houver depósito judicial, não 
tenha ocorrido ainda a ordem judicial 
para a transformação do depósito em 
pagamento definitivo. 
 
Por outro lado, foi afastada a 
possibilidade de levantamento, pelo 
contribuinte, da diferença existente entre 
os juros que remuneram o depósito e 
aqueles que oneram o crédito tributário 
(juros moratórios).  
 
Vale mencionar que tal impossibilidade 
se aplica apenas aos casos onde o 
contribuinte, antes do vencimento do 
crédito tributário, realiza o depósito sem 
os acréscimos legais (eis que indevidos). 
 
Ou seja, se o depósito foi realizado 
extemporaneamente, com a inclusão de 
multa e juros, e a lei que instituiu o 
benefício fiscal determinar a redução dos 
referidos acréscimos legais, o 
contribuinte, à obviedade, terá direito ao 
levantamento desta diferença. 
_________________________________ 
 
STJ – Recurso Repetitivo – É possível a 
compensação de ofício pelo Fisco de 
débitos do contribuinte sem 
exigibilidade suspensa 
 
A Primeira Seção do STJ, no julgamento 
do REsp 1.213.082, reafirmou sua 
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jurisprudência que reconhece o poder-
dever do Fisco de realizar a 
compensação de ofício de valores cujo 
ressarcimento/restituição foram 
requeridos pelo contribuinte, com 
débitos tributários que este possua.  
 
De acordo com o Relator, Ministro 
Mauro Campbell, a possibilidade 
encontra apoio no art. 6º do Decreto n.º 
2.138/97, que impõe à Fazenda Pública o 
dever de realizar a compensação na 
hipótese.  
 
Reiterou-se, contudo, que tal 
compensação somente pode ter lugar 
quando o crédito tributário não se 
encontra suspenso por quaisquer das 
hipóteses previstas no artigo 151 do 
CTN, até mesmo para os casos de 
débitos parcelados. 
 
O Recurso foi julgado na sistemática de 
recursos repetitivos e, portanto, a 
matéria não deve ser retomada no âmbito 
do STJ, bem como deve servir de 
paradigma para as demais instâncias do 
Judiciário. 
_________________________________ 
 
STJ – Impossibilidade de abatimento de 
créditos de PIS/COFINS da base de 
cálculo de IRPJ e CSLL  
 
A Segunda Turma do STJ, ao apreciar o 
REsp 1.254.311, julgou indevida a 
exclusão de créditos de PIS/COFINS 
apurados na sistemática de não-
cumulatividade da receita bruta para fins 
de composição da base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL. 
 

No voto condutor do julgamento, o 
Relator, Ministro Mauro Campbell, 
asseverou que, apesar de o art. 3º, §10º, 
da Lei n.º 10.833/03 afirmar 
textualmente que tais créditos não 
constituem receita bruta, tal exclusão 
somente se aplica em relação ao PIS e à 
COFINS. 
 
Prosseguiu aduzindo que por se tratar de 
norma isentiva, i.e., que afasta a 
incidência de tributos, é necessário que 
haja expressa determinação do 
legislador, nos termos do artigo 111 do 
CTN, o que não se vê na hipótese, haja 
vista que o referido § 10 está relacionado 
exclusivamente com o contexto de 
apuração da base de cálculo das 
contribuição ao PIS e à COFINS. 
 
O Ministro afastou o argumento de que a 
incidência de IRPJ e CSLL seria devida 
por inexistir disponibilidade financeira 
desses créditos, pois sua única forma de 
aproveitamento seria via compensação 
com valores devidos das mesmas 
contribuições. Segundo o Min. 
Campbell, baseado em precedente da 
Segunda Turma do STJ (REsp n.º 
859.322), a mera escrituração de créditos 
caracteriza a aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica de 
acréscimos patrimoniais que atraem a 
incidência de IRPJ e CSLL.  
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Lei nº 12.469 de 26.08.2011 – Imposto 
de Renda  - Pessoa física 
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Foi publicada, em 29.08.2011, a Lei nº 
12.469, a qual converteu em Lei a 
Medida Provisória nº 528/11, que 
promoveu alterações nos valores 
constantes da tabela progressiva do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas (“IRPF”), prevista na Lei nº 
11.482/07. 
 
Dentre as principais alterações trazidas 
pela Lei em comento, destacamos o 
reajuste positivo em 4,5% ao ano, até 
2014, dos valores constantes da referida 
tabela. As alíquotas vigentes foram 
mantidas. 
 
Como essas disposições passaram a 
vigorar apenas a partir de abril de 2011, 
observa-se a existência de duas tabelas 
progressivas mensais para esse ano-
calendário, uma a valer de janeiro a 
março, e outra a valer de abril a 
dezembro. Neste passo, tendo em vista 
que a tabela progressiva anual 
corresponde "à soma das tabelas 
progressivas mensais vigentes nos meses 
de cada ano-calendário”, conforme 
dispõe a Lei nº 11.482/07, art. 2º, 
parágrafo único, poder-se-ia supor que, a 
princípio, as diferentes tabelas mensais 
deveriam ser somadas para a finalidade 
de composição da tabela progressiva 
anual do IRPF. Nada obstante a precisão 
deste raciocínio, a Lei nº 12.469/11 veio 
a dispor que apenas a tabela mensal por 
ela introduzida deve ser utilizada para 
este efeito. 
_________________________________ 
 
Instrução Normativa RFB nº 1.190 – 
Regime Tributário de Transição 
 

A Receita Federal do Brasil publicou, no 
dia 02.09.2011, a Instrução Normativa 
(“IN”) RFB nº 1.190, que alterou alguns 
poucos dispositivos da IN RFB nº 
1.023/2010, a qual, por sua vez, dispõe 
sobre a opção pelo Regime Tributário de 
Transição (“RTT”). 
 
Em suma, a nova redação da IN RFB nº 
1.023/2010 prevê a hipótese de a opção 
pelo RTT ser manifestada, de forma 
irretratável, na DIPJ 2010, desde que a 
pessoa jurídica não seja obrigada a 
apresentar a DIPJ 2009 e não a tenha 
apresentado assinalando a opção pelo 
RTT. 
 
De resto, todas as demais regras para a 
opção ao RTT foram mantidas, tais 
como a impossibilidade de transmissão 
de DIPJ retificadora para cancelar a 
opção pelo RTT e a possibilidade de 
opção pelo regime, para quem não o fez 
anteriormente, mediante DIPJ 
retificadora. 
 
_________________________________ 
 
Instrução Normativa RFB nº 1.187 – 
Incentivos Fiscais da “Lei do Bem” 
 
Foi publicada no dia 30.08.2011 a IN 
RFB nº 1.187, que disciplina os 
incentivos fiscais às atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica previstos pelos 
artigos 17 a 26 da Lei nº 11.196/05 (“Lei 
do Bem”). A referida Instrução 
Normativa, se comparada à Lei do Bem 
e ao Decreto nº 5.798/06 que 
regulamenta essa lei, trouxe 
detalhamentos acerca da interpretação do 
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arcabouço normativo dos referidos 
incentivos fiscais. 
 
Nesse contexto, a IN RFB nº 1.187 
dispõe que, para efeitos de utilização dos 
aludidos incentivos fiscais, os trabalhos 
de coordenação e acompanhamento 
administrativo e financeiro dos projetos 
de pesquisa e desenvolvimento ou de 
inovação tecnológica, bem como os 
gastos com pessoal na prestação de 
serviços indiretos em tais projetos (e.g. 
biblioteca e documentação), não são 
considerados como pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação 
tecnológica  
 
Além disso, a IN passou a determinar 
que, para o aproveitamento dos 
incentivos, a pessoa jurídica deve 
elaborar projeto contendo controle 
analítico dos custos e despesas, 
registrando, detalhadamente, as horas 
dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os 
custos respectivos de cada profissional 
envolvido no projeto incentivado. 
 
A referida IN dispõe, ainda, que são 
dedutíveis do lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”) os dispêndios 
classificáveis pela legislação fiscal como 
despesa operacional, tais como os 
realizados: (i) em função de contratação 
de prestação de serviços técnicos (e.g., 
exames laboratoriais, testes); (ii) para 
pagamento dos salários e encargos 
sociais e trabalhistas dos profissionais 
envolvidos; (iii) para capacitação de 
pessoal (pesquisadores e técnicos); (iv) 
com pesquisadores contratados sem 

dedicação exclusiva; (v) com registros e 
manutenção de marcas, patentes e 
cultivares, mesmo que pagos no exterior. 
 
Por outro lado, não são dedutíveis do 
lucro líquido: (i) os valores pagos a 
título de remuneração indireta; (ii) os 
gastos com pessoal de serviços 
auxiliares, ainda que relacionados com 
as atividades de inovação tecnológica, 
inclusive as despesas com segurança, 
limpeza, manutenção, aluguel, refeitório 
e com os departamentos administrativo e 
financeiro. 
 
No que tange ao benefício de exclusões 
do lucro líquido de 60% das despesas 
realizadas com pesquisa tecnológica e 
inovação tecnológica – que podem ser 
aumentadas para 70 ou 80% do lucro 
líquido, dependendo do incremento do 
número de pesquisadores durante o ano-
calendário anterior –, a IN RFB nº 1.187 
dispõe que, para o cálculo do referido 
incremento, contam apenas os 
pesquisadores com dedicação exclusiva. 
Por outro lado, conta para o incremento 
a alocação de funcionário já contratado 
pela empresa que passe a desempenhar, 
sob regime de dedicação exclusiva, 
função de pesquisador no projeto 
incentivado (nesse caso, o contrato de 
trabalho do funcionário deve ser 
alterado). 
 
A Instrução Normativa esclarece, ainda, 
que as pessoas jurídicas que explorem 
atividades de pesquisa e inovação só 
podem usufruir da depreciação acelerada 
de bens adquiridos até 12 de maio de 
2008 para a determinação do lucro real, 
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sendo inaplicável a referida depreciação 
na apuração da base de cálculo da CSLL. 
 
Por fim, a IN RFB nº 1.187, ao tratar das 
exclusões do lucro líquido de 160% dos 
dispêndios com pesquisa e inovação 
tecnológicas, aumentáveis a 170 ou 
180% (a depender do incremento do 
número de pesquisadores durante o ano-
calendário anterior), realizados por 
pessoas jurídicas que gozem dos 
benefícios das Leis nº 8.248/91 e 
8.387/91, com relação às atividades de 
informática e automação, dispõe que 
somente são computados os 
pesquisadores com dedicação exclusiva 
ao projeto incentivado. No entanto, 
conta para o referido incremento a 
alocação de funcionário já contratado 
pela empresa que passe a desempenhar, 
sob regime de dedicação exclusiva, 
função de pesquisador no projeto 
incentivado (nesse caso, o contrato de 
trabalho do funcionário deve ser 
alterado). Os sócios que se dedicam ao 
projeto incentivado, como 
pesquisadores, por, pelo menos, 20 horas 
semanais, também podem ser 
computados para fins do incremento. 
_________________________________ 
 
IOF Câmbio – ingresso de recursos no 
país 
 
Ato Declaratório Interpretativo da 
Receita Federal do Brasil (“ADI/RFB”) 
nº 41, publicado em 02.08.2011, dispõe 
que nas liquidações de operações de 
câmbio para ingresso de recursos no 
país, inclusive aquelas realizadas por 
meio de operações simultâneas, 
referentes a empréstimos externos 

contratados de forma direta ou mediante 
emissão de títulos no mercado 
internacional com prazo médio de até 
720 dias, incidirá IO/Câmbio à alíquota 
de 6%.  
 
Referido imposto também incidirá nas 
operações de empréstimo 
intercompanhia, independentemente do 
percentual de participação capital, 
conforme dispõe o §1º, do art.1º, do 
referido Ato Declaratório. 
_________________________________ 
 
Débitos parcelados – Possibilidade de 
dedução na determinação do lucro real 
 
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 7ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 66, 
publicado em 16.08.2011, que os débitos 
do sujeito passivo relativos a tributos e 
contribuições já consolidados em 
parcelamento, bem como seus 
respectivos juros de mora, são dedutíveis 
na determinação do lucro real, de acordo 
com o regime de competência, sendo 
vedada tão somente a dedução dos 
valores devidos a título de Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) 
e do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) de suas respectivas 
bases de cálculo. 
_________________________________ 
 
PIS/Importação e Cofins/Importação - 
Não incidência sobre Royalties 
 
Por meio do Processo de Consulta n° 
190, publicado em 29.08.2011, a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal decidiu que 



 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos seus clientes, sendo vedada sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

7

não haverá incidência da contribuição 
para PIS/Importação e da 
COFINS/Importação sobre os valores 
pagos a título de royalties quando no 
contrato de prestação de serviços 
estiverem discriminados individualmente 
os valores referentes aos royalties, aos 
serviços técnicos e à assistência técnica. 
Nesse caso, as contribuições incidirão 
somente sobre os valores referentes aos 
serviços conexos contratados. 
 
Caso essa discriminação não seja 
realizada, haverá incidência da 
contribuição para o PIS/Importação e da 
COFINS/Importação sobre o valor total 
dos serviços contratados. 
 
Este entendimento reforma parcialmente 
a Solução de Consulta nº 210/2005, em 
razão do posicionamento adotado na 
Solução de Divergência COSIT nº 
11/2011. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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