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É com satisfação que apresentamos a 
quinquagésima primeira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
 
STF – IR e CSLL – controlada ou 
coligada no exterior – Repercussão 
Geral  
 
O STF, nos autos do RE nº 611.586, 
reconheceu a existência de Repercussão 
Geral no que concerne ao momento da 
incidência da CSLL e do IRPJ sobre os 
rendimentos oriundos da variação 
patrimonial dos investimentos da pessoa 
jurídica sediada no Brasil em empresas 
estrangeiras (coligadas e controladas). 
 
A discussão gira em torno da 
constitucionalidade do art. 74 e 
parágrafo único da MP nº 2.158-35/01, 
os quais adotam como o momento em 
que se considera a renda disponibilizada 
a data do balanço em que os lucros 

tenham sido apurados nas controladas e 
coligadas, independentemente do seu 
efetivo pagamento ou crédito. 
 
O Relator do caso, Ministro Joaquim 
Barbosa, defendeu o reconhecimento da 
Repercussão Geral da matéria levando 
em consideração a competitividade das 
empresas nacionais no cenário 
internacional. 
 
Foi confirmada a possibilidade de se 
afetar o julgamento de um Recurso 
Extraordinário, com Repercussão Geral 
reconhecida, com a finalidade de que a 
posição final reflita o entendimento dos 
Ministros que compõem o STF 
atualmente. Isso porque, na ADI nº 
2.588, que teve o seu julgamento adiado 
na sessão de 17/08/2011, não votaram os 
Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli e Gilmar Mendes, todos 
integrantes da atual composição da 
Corte. Ou seja, dos onze Ministros do 
Tribunal, quatro não teriam se 
manifestado. 
_________________________________ 
 
STJ – Empresas de Telecomunicações 
podem utilizar créditos decorrentes do 
ICMS pago na aquisição de energia 
elétrica 
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A 1ª Seção do STJ, no julgamento do 
REsp. nº 842.270, concluiu que as 
empresas de telecomunicações podem 
aproveitar créditos de ICMS decorrentes 
da aquisição de energia elétrica. 
 
O Recurso Especial foi interposto pelo 
Estado do Rio Grande do Sul em maio 
de 2006, e desde então foi objeto de 
vários pedidos de vista dos Ministros 
que compõem a Primeira Seção. 
 
O Relator do caso, Ministro Luiz Fux 
(atualmente no STF), já havia proferido 
voto negando provimento ao Recurso do 
Estado, por entender que a energia 
elétrica representa insumo indispensável 
à prestação do serviço de 
telecomunicações. 
 
Para a maioria dos Ministros, o processo 
de industrialização não está adstrito à 
transformação de bens corpóreos, 
podendo, inclusive, ser desenvolvido por 
empresa prestadora de serviços. 
 
O ponto relevante do debate cingiu-se à 
equiparação das empresas de 
telecomunicação às indústrias. De 
acordo com o voto do Ministro Castro 
Meira, a Lei das Telecomunicações 
classificou a atividade como prestação 
de serviço, ao passo que o Decreto nº 
640/62, equipara os serviços de 
telecomunicações à indústria básica. No 
entender do referido Ministro, um 
diploma legislativo não contradiz o 
outro, pois, de fato, a atividade da 
recorrida, Brasil Telecom S/A, é típica 
prestação de serviço, mas, por força de 

Lei, se equipara às indústrias para todos 
os fins. 
 
O Ministro Herman Benjamim foi o 
único que proferiu voto divergente, pois, 
para ele, o supracitado Decreto foi 
revogado pelo Código Tributário 
Nacional, de modo a impossibilitar o 
aproveitamento dos créditos de ICMS. 
 
Dessa forma, a Primeira Seção do STJ, 
por maioria de votos, negou provimento 
ao Recurso Especial interposto pelo 
Estado do Rio Grande do Sul e 
assegurou o direito de a Brasil Telecom 
S/A usufruir os créditos decorrentes do 
ICMS pago na aquisição de energia 
elétrica necessária à prestação do serviço 
de telecomunicações. 
_________________________________ 
 
STJ – Limites Materiais da Coisa 
Julgada – Processo Civil – IPTU – 
Progressividade de Alíquotas  
 
A Segunda Turma do STJ, nos autos do 
AgRg no AgRg no AREsp 117.494/PR, 
negou provimento ao Recurso interposto 
pela Fazenda Pública Municipal de 
Londrina visando a reforma de decisão 
monocrática proferida pelo Exmo. Min. 
Humberto Martins que, reforçando a 
jurisprudência da Corte, reafirmou o 
entendimento de que “o efeito da coisa 
julgada tributária estende-se em relação 
aos lançamentos posteriores quando a 
decisão trata de relação de direito 
material, declarando a inexistência de 
relação jurídico-tributária”, afastando a 
aplicação da Súmula nº 239, do STF 
(“Decisão que declara indevida cobrança 
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do imposto em determinado exercício 
não faz coisa julgada em relação aos 
posteriores.”). 
 
Em síntese, o contribuinte propôs ação 
declaratória objetivando o 
reconhecimento da inexistência de 
relação jurídico-tributária com o 
Município de Londrina no que diz 
respeito à progressividade de alíquotas 
do IPTU, no período de 1997 a 2001. Os 
argumentos jurídicos suscitados pelo 
contribuinte foram de duas ordens: no 
período de 1997 a 2000, alegava a 
inconstitucionalidade da exigência, visto 
que as alíquotas deveriam ser instituídas 
em razão do valor venal do imóvel, tão 
somente; para o exercício de 2001, o 
contribuinte defendeu a ilegalidade da 
legislação municipal que instituiu o 
IPTU, por não ter atendido a requisitos 
pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 
10.257/2001), tendo esta ação sido 
julgada procedente e transitado em 
julgado referida decisão. Posteriormente, 
sem que tivesse havido alteração na 
legislação instituidora do IPTU naquele 
município, foi ajuizada Execução Fiscal 
objetivando a cobrança do IPTU relativo 
ao exercício de 2003.  
 
O Tribunal de origem (TJPR) firmou 
entendimento no sentido de que a 
decisão proferida na ação de 
conhecimento não incluiu o período de 
2003, fazendo coisa julgada apenas em 
relação aos períodos de 1997 a 2001, 
aplicando, assim, o entendimento 
consagrado na Súmula nº 239 do STF.  
 

Esta decisão foi reformada pela 2ª 
Turma do STJ que, repita-se, na linha de 
outros precedentes da Corte, entendeu 
que, nos casos em que a decisão 
transitada em julgado verse sobre relação 
jurídica de direito material (aspecto 
material da hipótese de incidência), de 
natureza continuativa, como é o caso do 
IPTU e sendo mantidas as circunstâncias 
de fato e de direito com base na qual foi 
reconhecida a inexistência de relação 
jurídico-tributária ou a inexigibilidade 
do tributo, o efeito da coisa julgada se 
estende aos lançamentos posteriores. 
 
Com esta decisão, o STJ se mantém 
coerente com os precedentes firmados, 
primando pela segurança jurídica e 
certeza do direito e, efetivamente, 
cumprindo com a finalidade maior de 
estabilização das relações jurídicas 
interpessoais. 
_________________________________ 
 
STJ – REFIS – Possibilidade de 
redução do valor da multa em 40% 
 
A Segunda Turma do STJ, no 
julgamento do REsp. nº 1.229.155, de 
relatoria do Ministro Humberto Martins, 
entendeu que o revogado artigo 60 da 
Lei nº 8.383/91, que previa a redução da 
multa de ofício em quarenta por cento 
aos contribuintes que parcelassem seus 
débitos no prazo legal de impugnação, 
deve ser aplicado aos débitos incluídos 
no REFIS. 
 
O Recurso em questão foi interposto 
pela União (Fazenda Nacional) em face 
de acórdão proferido pelo TRF da 4ª 
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Região, que manteve a sentença de 
primeiro grau sob o fundamento de que 
o artigo 60 da Lei nº 8.383/91 deve ser 
interpretado em consonância com o § 9º 
do artigo 2º da Lei nº 9.964/00. 
 
Como fundamento de decidir, o Ministro 
Relator consignou que “a redução da 
multa em 40% não está restrita aos 
pedidos de parcelamento efetuados 
dentro do prazo de impugnação, pois o 
artigo 1º da Lei n. 9.964, de 2000, 
possibilita a inclusão de todos os débitos 
da empresa no REFIS, inclusive os 
inscritos em dívida ativa ou objeto de 
execução fiscal”. 
_________________________________ 
 
TRF3ª – Exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS 
 
Em razão do decurso de prazo da última 
prorrogação dos efeitos da liminar que 
suspendia o julgamento das ações 
judiciais que discutem a possibilidade de 
exclusão do ICMS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS (ADC nº 18), o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
está dando continuidade a tais 
julgamentos. 
 
A Terceira Turma deste Tribunal, em 
julgamento realizado no início de maio, 
de recurso de relatoria do 
Desembargador Federal Nery Junior, 
houve por bem dar provimento a 
Recurso de Apelação interposto pelo 
Contribuinte, acolhendo a tese de que 
não deve ser admitida a inclusão do 
ICMS na base de cálculo do PIS e da 
COFINS. 

 
Apesar do disposto na Súmula nº 94 do 
STJ (“A parcela relativa ao ICMS inclui-
se na base de cálculo do FINSOCIAL”), 
o voto condutor do acórdão seguiu o 
entendimento sinalizado pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do RE 
nº 240.785, afastando o entendimento 
então sumulado. 
 
Segundo o Desembargador Relator 
“mesmo não tendo sido o julgamento 
encerrado, em face do pedido de vista, a 
linha adotada pelo Eminente Relator – 
já acompanhada pela maioria do 
Plenário daquela Corte – é bastante 
significativa e ajustada ao que dispõe o 
artigo 195, inciso I, da Constituição e 
consoante à interpretação dada pela 
própria Suprema Corte a esse 
dispositivo, ao conceituar delimitar os 
elementos receita e faturamento”. 
_________________________________ 
 
STJ – Incidência de PIS e da COFINS 
sobre o transporte interno de 
mercadorias exportadas 
 
Em sessão ocorrida em 08/05/2012, a 2ª 
Turma do STJ finalizou o julgamento do 
Recurso Especial nº. 1.251.162/MG, 
assentando que o transporte interno de 
mercadorias entre o estabelecimento 
produtor e o porto ou aeroporto 
alfandegado, ainda que posteriormente 
exportadas, não configura transporte 
internacional de cargas, razão pela qual 
incidem PIS e COFINS sobre as receitas 
decorrentes do mencionado transporte. 
 



 

 
 
 
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.SSP - 164515v1 

  

5

No caso, a discussão girava em torno do 
art. 14, inciso V, c/c o § 1º da MP 2.158-
35/01, que estabelece a isenção do PIS e 
da COFINS sobre receitas decorrentes 
do transporte internacional de cargas. A 
empresa buscou desonerar-se da 
contribuição ao PIS e da COFINS 
incidentes sobre a receita auferida com o 
transporte de mercadorias entre o 
estabelecimento produtor e o porto de 
Santos, onde as mercadorias eram 
exportadas, sob o argumento que a 
operação de transporte interno deveria 
receber o mesmo tratamento da 
exportação. 
 
O TRF da 1ª Região havia reconhecido o 
direito do Contribuinte, afirmando que 
“Se o objetivo da norma é tornar o 
produto nacional mais competitivo no 
mercado internacional, exigir das 
empresas exportadoras que se localizam 
no interior do País o recolhimento da 
COFINS e do PIS/PASEP sobre o custo 
do transporte interno da mercadoria a 
ser exportada, não encontra suporte 
legal se o pagamento do transporte 
internacional é isento”, razão pela qual a 
Fazenda Nacional interpôs recurso ao 
STJ. 
 
No STJ, o Ministro Castro Meira, 
Relator do recurso, afirmou que a 
empresa “não é empresa exportadora, 
mas apenas transporta mercadorias 
para terceiros, que efetivamente as 
exportam”, e que a leitura do art. 14, 
inciso V, c/c o § 1º da MP 2.158-35/01, 
deixa claro que o benefício fiscal refere-
se somente à receita decorrente do 
transporte internacional de cargas ou 

passageiros, sendo que as normas que 
tratam de outorga de isenção tributária 
devem ser interpretadas literal e 
restritivamente, conforme determina o 
art. 111, inc. II do CTN. O acórdão ainda 
não foi publicado. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Decreto n° 7.724/2012 – Acesso à 
informação 
 
Foi publicado no D.O.U., datado de 
17.05.2012, o Decreto n° 7.724, que 
regulamenta os procedimentos para 
garantia do acesso à informação e para a 
classificação de informações sob 
restrição de acesso, no âmbito do Poder 
Executivo Federal, observados o grau e 
o prazo de sigilo. 
 
De acordo com o Decreto em comento, 
os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal deverão assegurar o 
direito do acesso de informação, o qual 
deverá ser proporcionado mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de 
forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão. 
_________________________________ 
 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – Corretoras de Seguros 
 
Em 10.05.2012, foi publicada a Solução 
de Divergência nº 4, por meio da qual a 
Coordenação-Geral do Sistema de 
Tributação (“COSIT”) uniformizou o 
entendimento da Receita Federal do 
Brasil no sentido de que, para fins de 
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cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”), as corretoras 
de seguro deverão utilizar a alíquota de 
9%. 
_________________________________ 
 
IRPJ – Faculdade da taxa de ativo 
imobilizado  
 
Por meio das Soluções de Consulta nºs 
42 e 43, publicadas em 09.05.2012, a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 6ª Região Fiscal se 
manifestou no sentido de que a pessoa 
jurídica poderá escolher, dentro dos 
limites dispostos no parecer normativo 
da COSIT nº 79/1976 e no Regulamento 
do Imposto de Renda, a taxa de 
depreciação dos bens do ativo 
imobilizado. 
_________________________________ 
 
IRPJ – Receita de contrato de apólices 
coletivas de seguros 
 
Por meio da Solução de Consulta nº 44, 
publicada em 09.05.2012, a 
Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil da 6ª Região Fiscal se 
manifestou no sentido de que a pessoa 
jurídica que atuar na condição de 
estipulante ao contratar apólices 
coletivas de seguros, deverá considerar 
como receita tributável a remuneração 
proveniente dessa operação. No entanto, 
os valores dos prêmios recebidos dos 
segurados, repassados à seguradora, não 
devem ser considerados receita 
tributável. 
_________________________________ 

O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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