
 

 
 
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. 

NOTA TRIBUTÁRIA  
informativo tributário 

 
 
 
 
 

www.ssplaw.com.br 
 

“faz o que gosta e 
acredita no que faz” 

 
Informativo n° 43 – ano V – Junho de 2011 

 
É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima terceira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 
 
STJ – extinção de execução fiscal em 
razão da prescrição intercorrente 
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, em decisão unânime, negou 
provimento ao Agravo Regimental nº 
1.380.295, interposto pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, para reconhecer a 
extinção de execução fiscal em razão da 
prescrição intercorrente. 
 
O Relator, Ministro Cesar Asfor Rocha, 
destacou que o Estado não conseguiu 
comprovar que promoveu diligências a 
fim de não deixar paralisada a execução 
fiscal durante quase 10 (dez) entre a 
citação do executado e a decisão que 
determinou o arquivamento do feito. 
 

É importante destacar que foi mantida 
integralmente a sentença que considerou 
insuficiente “O fato de o credor estar 
realizando diligências na localização de 
bens ou do devedor (...)”. 
 
Ainda, vale mencionar que se configura 
a prescrição intercorrente quando, 
proposta a execução fiscal e decorrido o 
prazo de suspensão previsto no artigo 
40, § 2º, da Lei 6.830/1980, o feito 
permanecer paralisado por mais de cinco 
anos por culpa da exequente. 
 
O tema é objeto da Súmula 314 do STJ. 
_________________________________ 
 
STJ – IPTU não pode incidir sobre 
imóvel objeto de contrato de cessão de 
direito real de uso 
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, em decisão unânime, deu 
provimento ao Recurso Especial nº 
1.091.198-PR, interposto pelo 
contribuinte, para reconhecer a 
inexigibilidade do IPTU sobre imóveis 
objeto de contrato de cessão de direito 
real de uso, dada a ausência de posse 
com animus domini por parte do 
cessionário. 
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O Ministro Castro Meira, Relator do 
caso, entendeu que “o contrato de 
concessão de direito real de uso não 
proporciona ao condomínio a aquisição 
da propriedade da área concedida”, pois 
nessa situação, “a posse não viabiliza ao 
concessionário tornar-se proprietário do 
bem público durante a vigência do 
contrato”. 
 
Dessa forma, concluiu aquela Corte que, 
apesar de o artigo 34 do CTN definir o 
proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título, como contribuinte do 
IPTU, apenas a posse que efetivamente 
esteja “em vias de ser transformada em 
propriedade, seja por meio de promessa 
de compra e venda, seja pela posse ad 
usucapionem”, é que daria ensejo à 
cobrança do mencionado tributo, em 
nítida tentativa de compatibilizar a 
interpretação dos dispositivos 
infraconstitucionais aos limites da 
outorga de competência prevista no 
artigo 156, inciso I, da Constituição, 
segundo o qual: “Compete aos 
Municípios instituir impostos sobre: I – 
propriedade predial e territorial(…)”, 
mas não sobre a posse. 
 
É de se destacar, ainda, a expressa 
referência do Ministro Relator ao 
Princípio da Legalidade, eis que, apesar 
de no contrato firmado entre as partes 
haver a previsão de responsabilidade 
quanto aos encargos “civis, 
administrativos e tributários”, a relação 
jurídico-tributária não pode ser 
confundida com aquelas do plano 
obrigacional, que devem ser exigidas 
pelos meios próprios. 

_________________________________ 
 
STJ – Créditos de PIS/COFINS sobre 
bens e serviços adquiridos de pessoa 
jurídica domiciliada no exterior 
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (“STJ”), por acórdão relatado 
pelo Ministro Herman Benjamin, julgou 
inexistir autorização legal para a tomada 
de créditos calculados sobre a aquisição 
de bens de pessoa jurídica situada no 
exterior no regime não-cumulativo da 
Contribuição ao Plano de Integração 
Social (“PIS”) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”). 
 
Naquele caso, o contribuinte busca 
afastar as limitações impostas pelo artigo 
3º, § 3º, das Leis nºs 10.637/02 e 
10.833/03, de acordo com o qual o 
direito aos créditos da contribuição ao 
PIS e da COFINS “aplica-se, 
exclusivamente, aos bens e serviços 
adquiridos de pessoa jurídica 
domiciliada no país”. Frise-se, no 
entanto, que o contribuinte não 
questiona, naquele feito, direitos de 
crédito atinentes ao PIS-Importação e à 
COFINS-Importação, previstos na Lei nº 
10.865/04. 
 
Para tanto, o contribuinte sustenta (i) ser 
inviável a aquisição de matéria prima 
suficiente dentro do país, o que lhe 
obriga a adquiri-los no exterior; (ii) o 
efeito cascata recai sobre o produto 
nacional e o produto importado; (iii) o 
Acordo GATT/OMC/MERCOSUL 
vedaria a concessão de tratamento 
favorecido para as operações internas em 
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detrimento dos produtos advindos do 
exterior; (iv) o tratado deve prevalecer 
sobre a lei ordinária; (v) além de pugnar 
pela aplicação do princípio da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
A Segunda Turma do STJ, por seu turno, 
analisando parte dos argumentos do 
contribuinte, não acolheu o fundamento 
de violação ao Princípio da Isonomia ou 
da Razoabilidade, pois, “se o insumo 
importado não é onerado pelo 
PIS/Cofins, não há fundamento para 
querer equipará-lo ao nacional, que se 
submete às exações”, bem como porque 
“o produto estrangeiro é que se beneficia 
da não-incidência das contribuições, 
enquanto o similar nacional sujeita-se à 
tributação.” Nessa linha, entendeu 
aquela Corte que: “Permitir o 
creditamento pretendido pela 
contribuinte seria ampliar a distinção em 
favor do [bem] importado, o que seria 
absolutamente injusto.” 
 
O julgado entendeu, ainda, não haver 
qualquer tratamento diferenciado entre 
os bens e serviços nacionais e 
estrangeiros desde a entrada em vigor da 
Lei nº 10.865/04, que alterou o artigo 3º, 
§ 2º, das Leis nºs 10.637.02 e 10.833/03, 
para afastar o direito de crédito sobre a 
aquisição de bens ou serviços de pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil não 
sujeitos ao pagamento da Contribuição 
ao PIS e da COFINS. Com base nessas 
premissas, o STJ concluiu que não 
haveria violação ao artigo 98 do Código 
Tributário Nacional e ao Acordo GATT. 
 
A despeito de ser desfavorável aos 
contribuintes, trata-se de mais um 

precedente que evidencia o início do 
julgamento, pelo STJ, de questões 
atinentes ao regime não-cumulativo da 
Contribuição ao PIS e da COFINS (o 
que se verifica igualmente, por exemplo, 
nos julgamentos dos Recursos Especiais 
nºs 1.147.902/RS e 1.237.707/PR, ambos 
também relatados pelo Ministro Herman 
Benjamin, nos quais não foi reconhecido 
o direito de créditos de PIS/COFINS 
sobre despesas de frete nos transportes 
de mercadorias entre estabelecimentos 
de uma mesma pessoa jurídica). 
 
As questões relacionadas a direitos de 
créditos da Contribuição ao PIS e da 
COFINS são significativas sob o prisma 
financeiro e jurídico, além de ainda não 
estarem pacificadas no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça. Além 
disso, trata-se de matérias que 
certamente serão submetidas à 
apreciação do Supremo Tribunal 
Federal, sob o enfoque do artigo 195, § 
12 e demais dispositivos correlatos da 
Constituição. 
_________________________________ 
 
Legislação e Normativos  
 
Projeto de Lei da Câmara nº 18/11 – 
Empresa individual de responsabilidade 
limitada 
 
O Senado Federal aprovou, em 16 de 
junho de 2011, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 18/11 (“PLC 18/11”), que 
acrescenta o inciso VI ao artigo 44, o 
artigo 980-A, bem como altera o 
parágrafo único do artigo 1033, todos do 
Código Civil (Lei nº 10.406/2002), 
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permitindo a constituição de empresa 
individual de responsabilidade limitada, 
também conhecida como sociedade 
unipessoal.  
 
O PLC 18/11 já havia sido aprovado 
pela Câmara dos Deputados e, agora, 
segue para sanção da Presidente da 
República, para posterior promulgação e 
publicação. 
 
Referido Projeto de Lei permite que os 
empreendedores individuais possam 
abrir sua própria empresa seguindo as 
mesmas regras aplicadas para a 
constituição de sociedade limitada, 
contando, inclusive, com a previsão de 
proteção de seu patrimônio pessoal, ou 
seja, somente o patrimônio social 
responderá por eventuais dívidas da 
empresa.  
 
Para evitar abusos e desvios de 
finalidade na criação das empresas em 
comento, o PLC 18/11 limita a 
constituição de apenas uma empresa 
individual por pessoa, com exigência da 
integralização de, no mínimo, 100 (cem) 
vezes o valor do maior salário mínimo 
vigente no país, atualmente no valor de 
R$ 545,00. 
 
Por fim, aplicam-se à empresa individual 
de responsabilidade limitada, no que 
couberem, as disposições previstas para 
reger as sociedades limitadas. 
 
 
_________________________________ 
 
 
 

Lei 12.431/2011 – Tributação de 
Rendimentos 
 
Foi publicada, em 27.06.2011, a Lei n° 
12.431, conversão da Medida Provisória 
n° 517, de 30.12.2010. 
 
Dentre os diversos assuntos trazidos pela 
referida Lei, merece destaque a redução 
a zero da alíquota do imposto sobre a 
renda incidente sobre os rendimentos 
decorrentes de títulos ou valores 
mobiliários adquiridos a partir de 1° de 
junho de 2011, objeto de distribuição 
pública, de emissão de pessoas jurídicas 
de direito privado não classificadas 
como instituições financeiras e 
regulamentados pela CVM ou CMN, 
quando pagos, creditados, entregues ou 
remetidos a beneficiário residente ou 
domiciliado no exterior, exceto em país 
que não tribute a renda ou que a tribute à 
alíquota máxima inferior a 20%, disposta 
em seu artigo 1°. 
 
O benefício da alíquota zero, 
mencionado acima, aplica-se 
exclusivamente a beneficiário residente 
ou domiciliado no exterior que realizar 
operações financeiras no País, de acordo 
com as normas e condições estabelecidas 
pelo CMN; bem como às cotas de 
fundos de investimento exclusivos para 
investidores não residentes que possuam 
no mínimo 98% do valor do patrimônio 
líquido do fundo aplicado nos referidos 
títulos. 
 
________________________________ 
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Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior 
 
A Circular Bacen n° 3.543, publicada em 
27.06.2011, estabelece que as pessoas 
físicas e jurídicas, domiciliadas ou com 
sede no País, que possuírem, em 31 de 
março, em 30 de junho e em 30 de 
setembro,  bens e valores no exterior que 
totalizem, nessas datas, quantia igual ou 
superior a US$100.000.000,00, ou o seu 
equivalente em outras moedas, deverão 
apresentar ao Bacen, por meio 
eletrônico,  a Declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (“DCBE”), nos 
seguintes períodos: 
 

(i) referente à data-base de 31 
de março de 2011, no 
período compreendido 
entre as 9 horas de 1º de 
julho de 2011 e as 20 horas 
de 29 de julho de 2011;  
 

(ii)  referente à data-base de 30 
de junho de 2011, no 
período compreendido 
entre as 9 horas de 1º de 
setembro de 2011 e as 20 
horas de 30 de setembro de 
2011; 
 

(iii)  referente à data-base de 30 
de setembro de 2011, no 
período compreendido 
entre as 9 horas de 1º de 
dezembro de 2011 e as 20 
horas de 30 de dezembro 
de 2011. 
 
 

 

 
Redução do Capital Social pelo Valor 
Contábil 
 
A SRRF/8ªRF decidiu, por meio da 
Solução de Consulta n° 119, de 30 de 
junho de 2011, que o custo das ações 
recebidas a título de bonificação 
decorrente da incorporação de lucros ou 
da reserva de lucros na investida, poderá 
ser controlado na parte B do Lalur. 
 
Assim, quando ocorrer a redução do 
capital da sociedade por meio da 
restituição, aos acionistas, do valor 
correspondente à sua participação pelo 
valor contábil, o custo das ações 
recebidas a título de bonificação deverá 
ser baixado da parte B do Lalur, não 
impactando, portanto, na apuração do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. 
Isso porque, a entrega de direitos aos 
acionistas pelo valor contábil decorrente 
da redução de capital não pode ser 
equiparada a uma alienação de ativos. 
 
Cumpre observar que tal entendimento 
não se aplica quando a restituição do 
capital ocorrer pelo valor de mercado. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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