
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 82ª edição, estamos tratando de 7 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta. Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STJ – Verbetes Sumulares n. 554, 555, 556, 558, 559 e 560

STF – Repercussão Geral – IPTU – Inconstitucionalidade de alíquota progressiva não impossibilita a                  
cobrança de tributo

STJ – Depósito judicial, ainda que anterior ao procedimento fiscal, não configura denúncia espontânea

TRF1 – Parcelamento – erro na modalidade de adesão não impede a concessão do benefício fiscal

Legislação e Soluções de Consulta

Lei nº 13.202/2015 – Planejamento Tributário – PRORELIT – CSLL – IRPF

Solução de Consulta COSIT nº 47/2015 – IRRF 

Solução de Consulta COSIT nº 206/2015 – IRPJ – Lucro Presumido – Reconhecimento de Receitas – Valor 
Pago por Securitizadora
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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

STJ – Verbetes Sumulares n. 554, 555, 556, 558, 559 e 560

No dia 09/12/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou 6 (seis) novos verbetes 
sumulares decorrentes da pacificação de questões de direito tributário:

Súmula n. 554: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não               
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a 
fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

Súmula n. 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que 
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa.

Súmula n. 556: É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de                      
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições                  
recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da 
isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 
n. 9.250/1995.
 
Súmula n. 558: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da 
falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
 
Súmula n. 559: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o                   
demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980.
 
Súmula n. 560: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN,             
pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando 
infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos 
do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. 

STF – Repercussão Geral – IPTU – Inconstitucionalidade de alíquota progressiva não impossibilita a                  
cobrança de tributo

Em 04/11/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Leading Case Recurso Extraordinário 
(RE) nº 602347/MG e firmou entendimento pela possibilidade de cobrança do IPTU pela alíquota mínima, 
de acordo com a destinação do imóvel, nos casos em que houver a declaração de inconstitucionalidade 
da progressividade do tributo. O caso possui repercussão geral reconhecida e afeta diretamente 526 ( 
quinhentos e vinte e seis) processos sobrestados em outras instâncias do Poder Judiciário, segundo infor-
mações prestadas pela própria Suprema Corte.

Por maioria de votos, os ministros deram provimento ao recurso interposto pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte (MG) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que considerou inconstitucional
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a alíquota progressiva do IPTU prevista na Lei 5.641/1989 e, ainda, afastou a cobrança do tributo quanto 
ao período de 1995 e 1999.

Segundo o Relator do recurso, Ministro Edson Fachin, apesar da decisão do TJ-MG ter aplicado ao caso 
a Súmula 668 do STF, que considera inconstitucional a legislação municipal que tenha estabelecido              
alíquotas progressivas para o IPTU, antes da emenda constitucional 29/2000, a jurisprudência do STF 
se firmou no sentido de assegurar a cobrança do tributo com base na alíquota mínima e não em anular 
por completo sua exigibilidade. O ministro salientou que a inconstitucionalidade da lei se refere apenas à       
progressividade e, por este motivo, a cobrança deve ser efetuada com base em alíquota mínima.

A tese de repercussão geral firmada pelo Pleno do STF restou da seguinte forma: “Declarada                                       
inconstitucional a progressividade de alíquota tributária é devido o tributo calculado pela alíquota mínima 
estabelecida de acordo com a destinação do imóvel”.

STJ – Depósito judicial, ainda que anterior ao procedimento fiscal, não configura denúncia espontânea

Em 28/10/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de                 
Divergência em Recurso Especial n. 1.131.090/RJ, definiu que a realização de depósito judicial do débito 
tributário e dos juros eventualmente devidos não configura denúncia espontânea, ainda que seja anterior 
ao procedimento fiscal tendente à sua exigência.

Segundo o Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, o pressuposto da denúncia espontânea é a                  
confissão do descumprimento de obrigação tributária seguida do pagamento integral do débito pelo con-
tribuinte. À vista dessa ponderação, o Colegiado afirmou que a denúncia espontânea é uma via de mão 
dupla em que se afasta a multa pelo não pagamento do tributo no momento devido e, em contrapartida, 
a Administração não terá dispêndios para apurar o montante porque o próprio contribuinte efetiva a de-
claração e o pagamento do valor devido.

Em conclusão, a Primeira Seção unificou a jurisprudência antes divergente entre a Primeira e a Segunda 
Turmas do STJ no sentido de que o depósito judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito, mas não 
encerra a discussão acerca do tributo e, desse modo, não atende ao instituto da denúncia espontânea.

De qualquer forma, importante ressaltar que o tema ainda demanda várias reflexões. O STJ ainda irá 
decidir, por exemplo, se a denúncia espontânea gera efeitos em casos em que o contribuinte realiza o 
adimplemento da obrigação tributária por intermédio da compensação de débitos com créditos que ele 
mantenha perante o Fisco.

TRF1 – Parcelamento – erro na modalidade de adesão não impede a concessão do benefício fiscal

Em 10/11/2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), ao julgar a 
Apelação Cível n. 0053253-34.2011.4.01.3400/DF, concluiu que o simples equívoco quanto à escolha da 
modalidade de adesão ao parcelamento não impede a concessão do benefício fiscal.

No caso em apreço, o contribuinte aderiu ao parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009 e, ao invés 
de indicar a modalidade “saldo remanescente de parcelamentos anteriores”, equivocadamente, optou 
por “dívida não parcelada anteriormente”. Segundo o Relator, Desembargador Federal Hercules Fajoses, 

04

82
Informativo tributário n° 82 • ano VI • Novembro de 2015



trata-se de mero erro formal, insuficiente para impedir a concessão do parcelamento. Em complemento, 
destacou que o que deve ser levado em consideração é o interesse comum do Estado e do devedor.

Legislação e Soluções de Consulta

Lei nº 13.202/2015 – Planejamento Tributário – PRORELIT – CSLL – IRPF

Em 09.12.2015, foi publicada a Lei nº 13.202 (“Lei nº 13.202/2015”), resultado da conversão da Medida 
Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015 (“MP nº 685/2015”) que, dentre outros, instituiu o Programa de 
Redução de Litígios Tributários (“PRORELIT”) e previa a obrigação relativa a planejamentos tributários.

Os artigos 7º a 13 da MP nº 685/2015, que tratavam da obrigação de os Contribuintes informarem à            
Receita Federal do Brasil (“RFB”) as operações tidas como planejamentos tributários, foram rejeitados pelo 
Congresso Nacional e, portanto, perderam sua vigência.

Com relação ao PRORELIT, a Lei nº 13202/15 prorrogou até 30 de novembro de 2015 o prazo para                
inclusão de débitos tributários que havia sido encerrado em 30 de outubro. Os demais dispositivos relativos 
ao PRORELIT que constavam na MP 685/2015 foram mantidos.

Além disso, a Lei nº 13.202/2015 estendeu à Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSLL”) 
a interpretação dos acordos e convenções internacionais celebrados pelo Brasil para evitar a                                                                            
dupla tributação da renda, bem como possibilitou a dedução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
(“IRPF”) das contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no país, cujo ônus tenha 
sido assumido pelo Contribuinte.

Solução de Consulta COSIT nº 47/2015 – IRRF 

Em 03.12.2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 228, proferida pela Coordenação Geral do                
Sistema de Tributação (“COSIT”), na qual se consignou o entendimento de que não se sujeitam ao Imposto 
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) os valores remetidos ao exterior a título de direitos e emolumentos, 
cobrados no Brasil por repartição consular de Estado estrangeiro, tendo em vista a isenção estabelecida 
pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares, promulgada pelo Decreto nº 61.078/1967, ainda 
que a cobrança seja realizada por meio de pessoa jurídica domiciliada em país com tributação favorecida.

Segundo a COSIT, tal entendimento está de acordo com a orientação adotada por essa                                                          
Coordenação em relação a aplicação de acordos ou convenções firmados pelo Brasil para evitar a dupla                                                        
tributação internacional, segundo a qual deve-se identificar a fonte dos rendimentos como situada num 
dos Estados contratantes e o beneficiário como residente ou domiciliado no outro Estado contratante,                                           
independentemente dos intermediários envolvidos no pagamento desses rendimentos.

Solução de Consulta COSIT nº 206/2015 – IRPJ – Lucro Presumido – Reconhecimento de Receitas – Valor 
Pago por Securitizadora 

Em 03.12.2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 206, proferida pela Coordenação Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”), na qual se consignou o entendimento de que o reconhecimento das receitas da
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pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no Lucro Presumido, e que explorem atividades                   
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados 
a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deve ser considerado 
no momento do efetivo recebimento do montante pago pela securitizadora pela alienação dos créditos 
imobiliários.

Isso porque, segundo consta do texto da Solução de Consulta, tendo a pessoa jurídica recebido                        
imediatamente os valores relativos às alienações, seja diretamente do adquirente do imóvel ou pela                   
alienação do direito de crédito com deságio para a companhia securitizadora, não existe qualquer con-
dição pendente para que a receita não seja reconhecida. 

Portanto, mesmo que a alienação do bem imóvel tenha sido feita à prestação ao adquirente, tendo a              
securitizadora pago os valores relativos aos créditos imobiliários à vista, a receita deverá ser integralmente 
reconhecida no momento do pagamento.
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