
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 65ª edição, estamos tratando de 11 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e  
Soluções de Consulta. 

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral – ICMS – Serviço de Telecomunicação – Inadimplência absoluta dos usuários – 
Direito ao crédito negado na origem – Possível violação ao princípio da não cumulatividade - Configuração

STJ – Recurso Repetitivo - Contribuição Previdenciária – Não incidência sobre verbas de natureza indeni-
zatória (terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o pagamento nos 15 primeiros dias do 
auxílio doença)

STJ – Parcelamento Tributário – Liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Mora do Fisco para a 
análise do Parcelamento – Prescrição Configurada

STJ – Possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – Superação da jurisprudência do Tribunal

TJSP – Conflito entre disposições de Convênio aprovado pelo Confaz e Decretos Estaduais

Legislação e Soluções de Consulta

Prorrogação Medida Provisória nº 627 – Alteração da legislação tributária federal

Instruções Normativas RFB n.º 1.445/14 e n.º 1.451/14 - DIRPF

Solução de Consulta nº 1/14 COSIT – Locação de Veículos – Créditos de PIS e COFINS

Solução de Consulta nº 31/14 COSIT – Alienação de imóveis residenciais – Isenção de Imposto sobre a 
Renda de Pessoas Físicas

Solução de Consulta nº 39/14 COSIT – Contribuições Previdenciárias – Acordo Internacional de Previdên-
cia Brasil e Japão

ITCMD – Requisitos para Imunidade e Isenção – Remuneração de Empregados e Dirigentes
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Desde já, o escritório Souza, 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

STF – Repercussão Geral – ICMS – serviço de telecomunicação – inadimplência absoluta dos usuários – 
direito ao crédito negado na origem – possível violação ao princípio da não cumulatividade - configuração

Foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a existência de repercussão geral da discussão so-
bre o direito de compensar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido so-
bre prestações de serviço de comunicação em relação às quais houve inadimplência absoluta do usuário, 
causando a extinção dos efeitos do negócio jurídico.

No leading case (ARE 668.974), a empresa recorrente sustenta que a negativa de compensação do im-
posto recolhido sobre prestação de serviço com relação à qual se deu inadimplência absoluta do contra-
tante revela frontal violação ao princípio da não cumulatividade. Indica, nesse sentido, que é impossível 
repassar ao contribuinte de fato, usuário dos serviços, o ônus tributário na hipótese de inadimplência, ter-
minando o imposto cumulativo por onerar a empresa e a própria cadeia produtiva, implicando transgressão 
ao aludido princípio. 

Além disso, alega a empresa que, quando vedada a restituição do tributo recolhido em situação de impos-
sibilidade de repasse, o ICMS perde a característica de imposto sobre o consumo. Aduz-se, ainda, que 
se inexistente auferimento de receita pela prestação de serviço, verifica-se enriquecimento sem causa da 
Fazenda Pública estadual e ofensa ao princípio da vedação de confisco tributário.

O reconhecimento de repercussão geral da matéria é relevante porque se fez a diferenciação entre o lead-
ing case indicado e a situação do RE 586.482, também julgado com Repercussão Geral, no qual  o STF 
concluiu pela subsistência de obrigação quanto ao PIS e à COFINS nas situações de vendas inadimplidas. 
Para tanto, indicou o Min. Marco Aurélio, relator do processo, que no caso já julgado não se deliberou sobre 
eventual violação ao princípio da não cumulatividade, haja vista a natureza própria do PIS e da COFINS – 
mas que quanto ao ICMS, a controvérsia requer a consideração do aludido princípio, ante a condição que 
ostenta de imposto sobre o consumo.

De acordo com o Ministro Marco Aurélio, é necessário saber se a inadimplência é irrelevante, sob o as-
pecto jurídico-tributário, mesmo se resultar na oneração do comerciante em vez do consumidor final, como 
deve ser sempre em se tratando de tributo não cumulativo.

STJ – Recurso Repetitivo - contribuição previdenciária patronal – não incidência sobre verbas de natureza 
indenizatória (terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o pagamento nos 15 primeiros dias 
do auxílio doença)

No dia 26.02.2014, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento do Re-
curso Especial nº 1.230.957/RS, em que a controvérsia cinge-se em definir se incide Contribuição Previ-
denciária Patronal sobre as verbas recebidas a título de (i) terço constitucional de férias; (ii) salário mater-
nidade; (iii) salário paternidade; (iv) aviso prévio indenizado; e (v) o pagamento nos 15 primeiros dias do 
auxílio-doença.
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O Min. Relator, Mauro Campbell Marques, quando do início do julgamento, no dia 04.02.2013, votou pela 
incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre as verbas recebidas a título de salário materni-
dade e paternidade e pela não incidência sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e 
o pagamento nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, em razão da nítida natureza remuneratória destas 
três últimas verbas. Naquela ocasião, o Min. Benedito Gonçalves pediu vista do caso.

Após os votos e vistas dos demais Ministros, finalizando-se o julgamento do caso, no dia 26.02.2014, o 
Min. Herman Benjamin acabou por acompanhar o Min. Relator quanto ao mérito, ou seja, pela não incidên-
cia de Contribuição Previdenciária Patronal sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado 
e o pagamento nos 15 primeiros dias do auxílio-doença.

Portanto, a seção, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte e, 
também por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, 
no sentido de que não incide Contribuição Previdenciária Patronal sobre o terço constitucional de férias, 
aviso prévio indenizado e o pagamento nos 15 primeiros dias do auxílio-doença.

De qualquer modo, cabe destacar que o imbróglio sobre a incidência da aludida exação sobre verbas de 
natureza indenizatória, travada entre a Fazenda Nacional e os Contribuintes, não está perto do fim. O 
Supremo Tribunal Federal ainda irá definir a incidência da exação sobre a verba paga a título de salário 
maternidade no Recurso Extraordinário nº 576.967/PR. E no Recurso Extraordinário nº 565.160/SC, a 
Suprema Corte ainda irá definir o alcance do conceito folha de salários, existente no art. 195, inciso I, da 
Constituição Federal, considerando o instituto da remuneração, situação que irá afetar a base de cálculo 
da Contribuição Previdenciária Patronal.

De qualquer forma, pelo fato do caso ter sido julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, o entendimento 
deverá ser seguido pelos demais tribunais, situação que propiciará um trâmite mais célere aos casos que 
versem sobre essa mesma questão.

STJ – Parcelamento tributário – liminar em ação direta de inconstitucionalidade – mora do fisco para a 
análise do parcelamento – prescrição configurada

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.389.795/
DF, declarou prescritos créditos tributários incluídos por contribuinte em Programa de Parcelamento Fiscal, 
pois o Fisco levou mais do que 5 (cinco) anos para se manifestar sobre a adesão do Contribuinte e expedir 
a notificação para pagamento.

O prazo prescricional iniciou-se na data do pedido de parcelamento (07/04/2000), momento em que o 
Contribuinte realizou o lançamento do tributo. Posteriormente, o prazo restou suspenso por conta de con-
cessão da decisão liminar que suspendeu a eficácia da norma que autorizava o parcelamento em questão, 
restando, ao final, julgados inconstitucionais os dispositivos legais que instituíram o parcelamento.

Desse modo, entendeu-se que entre a data da concessão da decisão liminar (07/08/2000) e o seu trânsito 
em julgado (15/08/2007) não ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que esse 
provimento judicial não impedia o fisco de promover a respectiva execução, já que o deferimento de liminar 
em ação direta de inconstitucionalidade constitui determinação dirigida aos aplicadores da norma  
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contestada.

Diante disso, o STJ considerou que o Fisco estava liberado para indeferir a adesão ao parcelamento e 
promover a cobrança dos créditos tributários desde a concessão da medida liminar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, dotada de eficácia “ex tunc”, isto é, desde 07/08/2000, pouco importando quando 
transitou em julgado a sentença em controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, foi provido o Recurso Especial do Contribuinte, com o reconhecimento da extinção dos créditos 
tributários por prescrição, tendo em vista que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o pedido de 
parcelamento (07/04/2000) e a notificação para o pagamento (05/12/2007).

STJ – Possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa (CDA) - aplicação da lei nº 9.492/1997 – super-
ação da jurisprudência do tribunal

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.126.515/
PR, por unanimidade, entendeu pela possibilidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), super-
ando a antiga jurisprudência aplicada pelo STJ.

O Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) havia concluído pela impossibilidade do protesto de CDA, haja 
vista a inexistência de lei autorizadora, bem como a existência de rito próprio para cobrança de dívida ativa 
fiscal (Lei nº 6.830/80) e a inaplicabilidade ao caso da Lei nº 9.492/97.

No entanto, o Min. Herman Benjamin ateve-se à interpretação do art. 1ª da Lei nº 9.492/97, no sentido de 
aferir se haveria permissão ou vedação ao protesto de outros títulos que não os cambiários, mais especifi-
camente a CDA da Fazenda Pública, concluindo pela possibilidade do protesto por haver uma acepção 
ampla na referida norma, ao utilizar os termos títulos e outros documentos de dívida.

Tal entendimento foi acompanhado pela Segunda Turma ao argumento de que a supracitada legislação 
não disciplina apenas o protesto de títulos cambiais, nem versa apenas sobre relações de Direito Privado, 
de modo que a natureza do protesto viabiliza sua utilização tanto para a CDA quanto para as decisões 
judiciais condenatórias transitadas em julgado.

Um dos fundamentos utilizados para a construção do raciocínio foi o II Pacto Republicano de Estado 
por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, instrumento voltado a fortalecer a proteção aos 
direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aper-
feiçoamento do Estado Democrático de Direito e das Instituições do Sistema de Justiça.

Por fim, afirmou-se que a medida corrobora com a tendência moderna de intersecção dos regime jurídi-
cos próprios do Direito Público e Privado, bem como destacou-se que a Lei nº 12.767/2012 acrescentou 
o parágrafo único ao art. 1ª da Lei nº 9.492/97, prevendo expressamente que a CDA pode ser levada a 
protesto.

Cabe salientar que o protesto cria restrições no âmbito privado, uma vez que o banco de dados de inadim-
plência oficial envia diariamente informações de nomes protestados e cancelados ao SERASA, SCPC e 
demais associações de proteção de crédito conveniadas, privadas ou não, limitando acesso a crédito, por
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diversas vias.

TJSP – Conflito entre disposições de convênio aprovado pelo CONFAZ e decretos estaduais

A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o Estado de São Paulo 
não pode, mediante a edição de Decreto, impor condição não prevista em Convênio aprovado no âmbito 
do Confaz do qual é signatário.

No caso, foi analisada a validade de Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado a partir da alegação 
de que o Contribuinte se valeu indevidamente de benefício de redução de base de cálculo do ICMS em 
relação ao desembaraço aduaneiro, ocorrido em outro Estado, de bem sujeito a regime especial de admis-
são temporária.

Segundo o Fisco Paulista, tal benefício pode ser aplicado apenas aos desembaraços praticados no terri-
tório do Estado de São Paulo, de acordo com o Convênio Confaz nº 58/1999. Por essa razão, foi promovida 
a autuação fiscal com base em suposta infração ao art. 38, III, do Anexo II do RICMS/SP.

A 1ª Câmara de Direito Público do TJSP, por seu turno, compreendeu que o Convênio Confaz nº 58/1999 
não permite que os Estados utilizem o local do desembaraço aduaneiro como critério para a concessão 
do benefício fiscal. Ademais, segundo a Corte de Justiça, não podem os Estados, de forma unilateral e 
mediante Decretos locais, impor restrições ou distinções não previstas em Convênio aprovado no Confaz.

A decisão é relevante, pois evidencia a necessidade de os Estados observarem os termos dos Convênios 
por celebrados no âmbito do Confaz, podendo ser invocada para todos os contribuintes que se encontrem 
sujeitos a exigências fiscais semelhantes, decorrentes de normas editadas de forma unilateral e ilegal 
pelos Estados da Federação.

Legislação e Soluções de consulta

Prorrogação Medida Provisória nº 627 – Alteração da legislação tributária federal

Em 11.02.2014, foi publicado o Ato do Congresso Nacional (“Ato CN”) n.º 1, que dispõe sobre a prorro-
gação, pelo período de sessenta dias, da vigência da Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 
2013, que altera a legislação tributária federal relativa ao imposto sobre Renda das Pessoas Jurídicas 
(“IRPJ”), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  (“CSLL”), à Contribuição para o Programa de Inte-
gração Social (“PIS”), e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”). Tal Medida 
revoga ainda, o Regime Tributário de Transição (“RTT”), dispõe sobre tributação dos lucros auferidos no 
exterior e dá outras providências.

Instruções Normativas RFB n.º 1.445/14 e n.º 1.451/14 – DIRPF

Em 17/02/2014 e 21/02/2014, foram publicadas, respectivamente, as Instruções Normativas (“IN”) da
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Receita Federal do Brasil n.º 1.445/14 e n.º 1.451/14, que dispõem sobre a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física (“DIRPF”). 

A IN n.º 1.445/14 trata da apresentação da DIRPF referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. 
Segundo a IN, a declaração deve ser apresentada no período de 6 de Março a 30 de Abril de 2014, pela 
internet, mediante a utilização do programa de transmissão denominado “Receitanet”. 

A IN n.º 1.451/14, por sua vez, aprovou o programa multiplataforma para a (“DIRPF”). Referido programa 
possui versões compatíveis com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS X, além de versões 
para Tablets e Ipads.

Solução de Consulta nº 1/14 COSIT – locação de veículos – créditos de PIS e COFINS

Em 16.01.2014, foi publicada a Solução de Consulta Interna n.º 1/14, proferida pela Coordenação-Geral de 
Tributação (“COSIT”), consignando o entendimento de que não são capazes de constituir créditos da con-
tribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) ou da Contribuição ao Financiamento da Seguridade 
Social (“COFINS”) os valores despendidos na locação de veículos.

A COSIT entendeu que a locação de veículos não se enquadra no conceito de insumos capazes de en-
sejar créditos para as referidas contribuições, consoante o disposto nos artigos 3º das Leis nº 10.637, de 
2002 e nº 10.833, de 2003. Ainda, asseverou que quando a legislação tributária quer alcançar a figura dos 
veículos, por tratar-se de uma espécie notadamente particular e corriqueira, o faz expressamente, o que 
não ocorre neste caso.

Solução de Consulta nº 31/14 COSIT – Alienação de imóveis residenciais – isenção de imposto sobre a 
renda de pessoas físicas

Em 30.01.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 31, proferida pela Coordenação Geral de Trib-
utação (“COSIT”), que trata da incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (“IRPF”) em 
relação à alienação de imóveis residenciais. 

Segundo o entendimento da COSIT, para fins da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 11.196, de 2005, 
integram o valor de aquisição de um novo imóvel as despesas de corretagem pagas a profissionais ou 
empresas habilitados, cujo ônus tenha sido do adquirente, desde que necessárias e comprovadas, com 
documentação hábil e idônea. 

As condições para usufruir a referida isenção consistem em (i) ser pessoa física residente no país; (ii)  
aplicação do produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial, no prazo de 180 dias contado da 
data de celebração do primeiro contrato de venda; e (iii) usufruir o benefício uma vez a cada 5 (cinco) anos.

Por fim, a COSIT esclareceu que a corretagem relativa à operação de venda não integra o produto da 
venda. Somente a corretagem atinente à operação de compra do novo imóvel compõe o valor de aquisição 
deste.
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Solução de Consulta nº 39/14 COSIT – contribuições previdenciárias – acordo internacional de previdência 
Brasil e Japão
 
Em 19/02/2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 39, da Coordenação-Geral de Tributação (“CO-
SIT”), que trata sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga no Brasil 
ao trabalhador temporário japonês. 

Segundo a COSIT, o Acordo de Previdência celebrado entre o Brasil e Japão prevê que, para que os em-
pregados expatriados não se submetam ao regime previdenciário brasileiro, devem concorrer 3 requisitos: 
(i) temporal, o empregado deve permanecer até 5 anos, prorrogáveis por mais 3, em casos especiais; (ii) o 
trabalhador deve manter a submissão ao sistema previdenciário do país de origem; e (iii) obter Certificado 
de Deslocamento Temporário no órgão competente do país de origem. Além disso, a COSIT entendeu ser 
irrelevante, para a aplicação do referido Acordo, o nível hierárquico que o empregado assume no Brasil, ou 
a natureza jurídica da contraprestação pelos serviços prestados.

ITCMD – Requisitos para imunidade e isenção – remuneração de empregados e dirigentes

Em 24.01.2014, o Coordenador da Administração Tributária (“CAT”), publicou a Decisão Normativa nº 
1/2014, consignando o entendimento de que, para fins de imunidade ou isenção de ITCMD, o pagamento 
de remuneração de empregados, ou de prestação de serviços profissionais essenciais, não está contido 
na vedação de distribuição de patrimônio ou renda, relativa aos partidos políticos, entidades sindicais dos 
trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos ou de entidades cujos 
objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio 
ambiente. O mesmo entendimento estende-se ao pagamento de remuneração de dirigentes, desde que 
compatível com os valores praticados pelo mercado.
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