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É com satisfação que apresentamos a 
quadragésima nona edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
Jurisprudência 
 
STJ – Coisa Julgada em Matéria 
Tributária poderá ser novamente 
apreciada pela 1ª Seção 
 
Encontram-se em julgamento perante a 
1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 
o EREsp nº. 841.818 e o EAG nº. 
991.788, nos quais se discute os efeitos 
da coisa julgada em matéria tributária 
quando, na existência de decisão 
transitada em julgado, proferida em 
controle difuso de constitucionalidade 
(decisão inter partes), sobrevém decisão 
do E. STF em controle concentrado 
(com efeito erga omnes e caráter 
vinculante) em sentido contrário à 
decisão obtida pelo Contribuinte. 
 
Em outras palavras, resta saber se o 
Contribuinte, após obter sentença 
transitada em julgado, eximindo-o 

indefinidamente do pagamento de 
determinado tributo, pode voltar a ser 
tributado caso o Supremo Tribunal 
Federal decida a questão em sentido 
contrário ao de sua sentença, em 
processo cujos efeitos devem ser 
aplicados a todos os Contribuintes do 
país. 
 
As decisões proferidas até o momento 
nos mencionados casos levam ao 
entendimento de que a jurisprudência do 
STJ teria se consolidado no sentido de 
que os efeitos da coisa julgada 
decorrentes de um caso concreto 
perduram apenas até que o STF, em 
controle concentrado de 
constitucionalidade, decida em sentido 
contrário. 
 
Ocorre que tal posicionamento é 
contrário ao que foi pacificado 
recentemente pela Primeira Seção. 
 
As decisões fazem referência ao Recurso 
Especial Repetitivo nº. 1.118.893 cujo 
acórdão foi publicado em 06/04/2011, 
portanto, há aproximadamente 01 (um) 
ano. No repetitivo, a Primeira Seção do 
STJ decidiu, à unanimidade, que 
eventual entendimento posterior do STF, 
em sentido contrário, não pode alterar a 
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relação jurídica estabilizada pela coisa 
julgada formada no caso concreto. 
 
Em outras palavras, o entendimento 
firmado em sede de repetitivo diverge 
daquele até agora exposto no EREsp nº. 
841.818 e no EAG nº. 991.788, nos 
quais pendem de julgamento agravos 
regimentais interpostos pela Fazenda 
Nacional. 
 
Portanto, é neste cenário de insegurança 
jurídica, haja vista a inobservância à 
jurisprudência firmada em sede de 
recurso repetitivo há menos de 01 (um) 
ano, que a questão poderá ser apreciada 
novamente pela Primeira Seção do STJ. 
_________________________________ 
 
STJ – Contagem do prazo prescricional 
para ação de repetição de indébito é 
decidida pela 1ª Turma. 
 
Em 15 de março do ano corrente, a 1ª 
Turma do STJ negou provimento ao 
REsp nº 1.236.816, que discute o início 
da contagem do prazo prescricional na 
ação de repetição de indébito do Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD). 
 
No caso concreto, o contribuinte, 
durante acordo de separação judicial, 
comprometeu-se a doar a nua-
propriedade às filhas, recolhendo o 
imposto devido, ITCMD, em dezembro 
1998. Contudo, a ex-esposa entrou com 
ação judicial, que findou por anular a 
promessa de doação do bem. Diante 
desta decisão, o recorrido solicitou, 
administrativamente, a repetição do 

indébito, vez que a doação não se 
concretizou, mas seu pedido foi negado 
em novembro de 2006, ensejando 
demanda judicial proposta em agosto de 
2007, julgada parcialmente procedente. 
 
O Distrito Federal, autor do Recurso 
Especial, alegou prescrição do pedido, 
argumentando que o fato gerador do 
indébito ocorreu em 1998, quando do 
pagamento espontâneo do tributo, e não 
em 2006, data de indeferimento do 
pedido de compensação, como 
determinou a decisão a quo. 
 
A 1ª Turma, à unanimidade, consagrou o 
entendimento da decisão recorrida, 
afirmando que, no caso concreto, o 
pagamento do ITCMD não foi indevido, 
pois, de fato, era condição indispensável 
para a constituição da doação do bem 
imóvel. Assim, somente quando 
transitou em julgado a decisão que 
anulou o acordo de promessa de doação, 
nasceu para o recorrido o direito à ação 
de repetição de indébito. 
 
Em outras palavras, a partir do momento 
que se firmou a impossibilidade jurídica 
de o recorrido cumprir com a promessa 
de doação da nua-propriedade, ou seja, 
no momento do trânsito em julgado da 
decisão na ação apresentada pela ex-
esposa, surgiu o direito do recorrido de 
requerer a repetição do indébito. Nas 
palavras do Relator, Min. Benedito 
Gonçalves: “o direito de ação para o 
contribuinte reaver a exação recolhida 
nasceu (actio nata) com o trânsito em 
julgado da decisão judicial do juízo de 
família (de anulação do acordo de 
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promessa de doação) e o consequênte 
registro imobiliário (em nome exclusivo 
da ex-esposa) que impediram a 
realização do negócio jurídico 
prometido, na medida em que, somente a 
partir desse momento restou 
configurado o indébito tributário (lato 
sensu) pelo não aproveitamento do 
imposto recolhido.” 
 
Tal decisão é marcante por que elucida 
que, apesar do fato gerador do 
supracitado imposto ser a transferência 
da propriedade imobiliária, que somente 
se opera mediante o registro do negócio 
jurídico junto ao ofício competente, as 
nuances do caso concreto repercutiram 
para que se considerasse o trânsito em 
julgado da decisão judicial, o marco 
inicial da contagem do prazo 
prescricional. 
_________________________________ 
 
STJ – Responsabilidade solidária 
diante da ausência de imputação 
tributária ao contribuinte principal. 
 
Foi publicado, em 22/03/2012, o acórdão 
do REsp 1.294.061, que discutia a 
possibilidade de cobrança do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e 
do Imposto de Importação (II) do 
responsável solidário, sem que o 
contribuinte principal conste no auto de 
infração. 
 
No caso em apreço, a Empresa 
recorrente, locatária de um aparelho de 
ultrassom importado, foi autuada pelo 
Fisco para cobrança de IPI e II com base 
no art. 124, I, do Código Tributário 

Nacional, inexistindo, contudo, cobrança 
dos tributos do contribuinte que 
efetivamente importou o bem. 
A decisão recorrida manteve o 
lançamento fiscal, entendendo que 
“existindo a solidariedade, o Fisco tem 
total liberdade para escolher de quem 
cobrar, podendo, pois, dirigir as suas 
ações contra todos ou apenas um dos 
devedores”, conforme consta da Ementa.  
 
No julgamento do REsp, a 1ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça adotou 
entendimento diverso, partindo do 
princípio de que, se a autoridade fiscal 
não autuou o contribuinte principal, não 
seria possível  falar em responsabilidade 
solidária, mas, sim, em substituição 
tributária. 
 
O Ministro Francisco Falcão, relator do 
aresto, asseverou que “não se 
desconhece a possibilidade da Fazenda 
Nacional indicar responsável solidário, 
in casu, solidariedade de fato, 
entretanto, sendo certa a legitimidade do 
importador para responder pelo tributo, 
deve ele constar no auto de infração que 
serve de supedâneo ao crédito 
tributário.”  
 
Dessa forma, ao dar provimento ao 
Recurso Especial do contribuinte, à 
unanimidade, a Turma inibiu a autuação 
discricionária da Fazenda Pública, 
impedindo-a de simplesmente escolher o 
sujeito passivo da obrigação tributária 
principal. 
_________________________________ 
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Juros sobre capital próprio (JCP). – 
Incidência de PIS e COFINS sob a 
égide da Lei nº 9.718/98 – 
Impossibilidade. Conceito de 
faturamento como decorrente da venda 
de mercadorias e serviços (STF) 
 
A Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça (composta pela 1ª e 2ª Turmas 
e especializada em matérias de direito 
público) decidiu, conforme acórdão 
publicado no começo de março/2012, na 
sistemática de recursos repetitivos que, 
enquanto receita financeira, os Juros 
sobre Capital Próprio não estavam 
sujeitos à incidência do PIS/COFINS no 
regime instituído pela Lei nº 9.718/98 
(regime cumulativo). 
 
O Relator do caso, Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, partindo do entendimento 
firmado pelo STF, que declarou a 
inconstitucionalidade do alargamento do 
conceito de faturamento pelo art. 3º, §1º, 
da Lei nº 9.718/98, afirmou que antes da 
EC nº 20/98, a definição constitucional 
do conceito de faturamento envolvia 
somente a venda de mercadorias, de 
serviços ou de mercadorias e serviços, 
não abrangendo a totalidade das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica 
(...)”.  
 
Diante disso, somente após a edição da 
EC nº 20/98 – que não se presta à 
legitimação do alargamento da base de 
cálculo pretendido pela Lei nº 9.718/98 – 
é que se possibilitou a inclusão da 
totalidade das receitas, aí incluídas as 
receitas financeiras e, dentre elas, os 
juros sobre capital próprio, na base de 

cálculo da Contribuição ao PIS e da 
COFINS.  
 
Por esta razão, concluiu a 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça que não 
incide PIS/COFINS sobre JCP recebidos 
durante a vigência da Lei nº 9.718/98 
(1998 a 2003) até a edição das Leis nº 
10.637/2002 e 10.833/2003. 
 
Considerando o período envolvido no 
julgamento, essa decisão apenas será 
aplicada para aqueles contribuintes que 
tenha ajuizado ações até 2008 – quando, 
ao menos o ano de 2003, poderia ser 
alcançado pela decisão, em razão da 
fluência do prazo prescricional. 
Contudo, para aqueles contribuintes que 
ainda se encontrem sujeitos à apuração 
do PIS/COFINS no regime da Lei nº 
9.718/98 e, portanto, em relação aos 
quais se aplica o conceito de faturamento 
mais restrito, entendemos válida a 
aplicação do precedente. Registre-se, 
porém, que para beneficiar-se desta 
decisão, os interessados deverão 
ingressar com a medida judicial 
adequada, não podendo valer-se, ao 
menos neste momento, diretamente da 
orientação firmada pelo STJ. 
 
Vale registrar que, nesta oportunidade, a 
1ª Seção do STJ analisou a não 
incidência do PIS/COFINS sobre as 
receitas de juros sobre JCP sob a 
vigência da Lei nº 9.718/98, estando 
ainda pendente de julgamento a 
incidência destas contribuições sobre 
JCP na vigência das Leis nº 10.637/02 e 
10.833/03 (a partir de 2003, portanto), 
bem como dos Decretos nº 5.164/04 e 
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5.442/05, já tendo sido afetado um 
Recurso Especial como representativo da 
controvérsia, para julgamento conforme 
a sistemática do art. 543-C, do CPC. 
_________________________________ 
 
STJ – PIS/COFINS – Isenção – 
operações internas na Zona Franca de 
Manaus 
 
A Segunda Turma do STJ, no 
julgamento do REsp nº 1.276.540/AM, 
decidiu que a isenção à Contribuição ao 
PIS e à COFINS aplica-se também às 
receitas decorrentes de operações 
internas realizadas na Zona Franca de 
Manaus, dada a sua equiparação às 
exportações para efeitos fiscais. 
 
Segundo decidiu o STJ, a isenção 
alcança as operações internas em 
respeito ao Decreto-lei nº 288/67, que 
instituiu o regime fiscal diferenciado 
para a Zona Franca de Manaus, aos arts. 
40 e 92 do ADCT, bem como ao 
princípio da isonomia, pois, 
interpretação diversa, favoreceria apenas 
os contribuintes estabelecidos fora da 
Zona Franca de Manaus, em detrimento 
daqueles que se estabeleceram na região 
e arcaram com todos os custos daí 
decorrentes. 
 
Ainda nessa linha, de acordo com o 
Ministro Relator, Castro Meira, negar a 
isenção às operações internas significa 
contrariar frontalmente os objetivos que 
levaram à criação da Zona Franca de 
Manaus e a instituição de um regime 
fiscal diferenciado voltado ao 

desenvolvimento econômico daquela 
região: 
 

“Ora, se era pretensão do 
Governo atrair o maior número 
de indústrias para a região e, 
consequentemente, criar postos 
de trabalho, gerar renda, atrair 
mão-de-obra, garantir a ocupação 
e o desenvolvimento econômico 
da área, reduzindo a dependência 
dos produtos importados, não é 
razoável concluir que o art. 4º do 
DL 288/67 tenha almejado 
beneficiar, tão somente, empresas 
situadas fora da ZFM. 
Caso contrário, seria mais 
vantajoso para qualquer empresa, 
ao menos sob a ótica do PIS e da 
COFINS, não fixar sede na Zona 
Franca de Manaus, o que atenta 
contra o espírito do DL 288/67, 
que objetivava, justamente, 
estimular o investimento na 
região.” 

 
Como é de amplo conhecimento, a 
incidência da Contribuição ao PIS e da 
COFINS já vem sendo reiteradamente 
afastada em relação a operações 
interestaduais envolvendo remessas à 
Zona Franca de Manaus. Nessa medida, 
a recente decisão proferida pela Segunda 
Turma do STJ é inovadora, pois aplica o 
mesmo entendimento às vendas internas, 
nas quais tanto o vendedor quanto o 
comprador estão situados naquela área 
de livre comércio. 
 
________________________________ 
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STJ – Restrição da não-incidência de 
IRPJ sobre juros moratórios 
 
É sabido que a Primeira Seção do STJ, 
no julgamento do REsp. nº 
1.227.133/RS, submetido à sistemática 
dos Recursos Repetitivos, firmou 
entendimento no sentido de que não 
deve incidir IRPF sobre verbas recebidas 
a título de juros de mora decorrentes de 
condenação trabalhista, em razão de tais 
verbas possuírem natureza indenizatória. 
 
Ocorre que recentemente, o STJ, ao 
julgar novo Recurso sobre o tema, 
interposto pela Fazenda Nacional e de 
relatoria do Ministro Benedito 
Gonçalves, houve por bem restringir a 
aplicação da decisão acima referida. 
 
Segundo o Ministro Relator, somente 
não incidirá o IRPJ sobre os juros 
percebidos em razão de  condenações 
trabalhistas que também possuam caráter 
indenizatório, oriundas de condenação 
judicial, tais como o aviso prévio e o 
terço constitucional de férias. 
 
Ressaltamos que o acórdão sobre o tema 
ainda não foi formalizado, de modo que 
o Escritório está à disposição para 
quaisquer esclarecimentos adicionais 
que se façam necessários sobre o 
assunto. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados – Concessão de 

Crédito Presumido na Aquisição de 
Resíduos Sólidos 
 
Foi publicado, em 22.11.2011, o Decreto 
nº 7.619, o qual regulamentou os artigos 
5º e 6º da Lei n° 12.375, de 30.12.2010.  
 
A Lei nº 12.375, de 30.12.2010, 
concedeu, por meio do seu artigo 5º, 
crédito presumido de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (“IPI”) na 
aquisição de resíduos sólidos (“sucatas”) 
utilizados como matérias-primas ou 
produtos intermediários na fabricação de 
seus produtos, até 31 de dezembro de 
2014. 
 
O Decreto em comento estabeleceu que 
para a concessão de crédito presumido 
de IPI os resíduos sólidos deverão ser 
adquiridos diretamente de cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis, 
constituídas por, no mínimo, 20 (vinte) 
cooperados pessoas físicas, sendo 
vedada a participação de pessoa jurídica.  
 
Ainda, relaciona os resíduos sólidos que 
estão sujeitos ao benefício do crédito 
presumido do IPI, quais sejam, plástico, 
papel ou cartão, ferro, aço, cobre, níquel, 
alumínio, chumbo e zinco, todos 
classificados nos códigos 39.15, 47.07, 
7001.00.00, 72.04, 7404.00.00, 
7503.00.00, 7602.00.00, 7802.00.00 e 
7902.00.00, respectivamente, da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (“TIPI”), bem como 
aqueles descritos em destaques “Ex” 
agregados a esses mesmos códigos.  
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Adicionalmente, determina que o crédito 
presumido deverá ser calculado pelo 
próprio adquirente do produto, mediante 
aplicação da alíquota prevista na TIPI,  a 
qual estiver sujeito o produto final 
resultante do aproveitamento dos 
resíduos sólidos, sobre determinados 
percentuais do valor inscrito no 
documento fiscal. Os percentuais variam 
para cada um dos tipos de resíduos 
sólidos.  
 
Por fim, o Decreto em questão veda a 
escrituração de crédito presumido 
quando os produtos que contenham os 
resíduos sólidos saírem do 
estabelecimento industrial com 
suspensão, isenção ou imunidade de IPI. 
_________________________________ 
 
Pagamento antecipado a exportadores e 
sua intermediação por Instituições 
Financeiras 
 
Em 02.03.2012, a Diretoria Colegiada do 
Banco Central do Brasil, em sessão 
extraordinária, publicou a Circular 
BANCO CENTRAL DO BRASIL – 
BACEN nº 3.580/12, na qual resolve que 
as antecipações de recursos a 
exportadores brasileiros a título de 
recebimento antecipado de exportação 
somente podem ser efetuadas pelo 
importador e pelo prazo de até 360 dias 
para a exportação. Dessa forma, não é 
mais permitido o pré-pagamento de 
exportações com  prazo maior que 360 
dias, o que antes era permitido com a 
obrigatoriedade de registro da operação 
no Registro de Operações Financeiras 
(“ROF”), bem como também deixa de 

ser permitida a intermediação desse tipo 
de operação por uma instituição 
financeira. 
_________________________________ 
 
Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido – Incentivo Fiscal – Crédito 
presumido de ICMS 
  
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 4ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 8, 
publicado em 22.02.2012, que o 
incentivo fiscal consistente em crédito 
presumido do ICMS previsto na Lei 
(Estadual - PE) nº 13.179, de 2006 não 
constitui subvenção para investimento, 
devendo, portanto, ser computado na 
determinação do lucro tributável, visto 
que não possui vinculação com a 
aplicação efetiva e específica dos 
recursos na aquisição de bens ou direitos 
necessários à implantação ou expansão 
de empreendimento econômico, não 
sendo suficiente, para tanto, a geração de 
empregos diretos, exigida pela lei 
concessiva, como contrapartida da 
empresa incentivada para a obtenção do 
citado benefício fiscal. 
_________________________________ 
 
Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários – IOF 
  
A Superintendência Regional da Receita 
Federal (“SRRF”) da 4ª Região Fiscal 
decidiu no Processo de Consulta n° 9, 
publicado em 22.02.2012, que incide o 
Imposto sobre Operações de Câmbio 
(“IOF/Câmbio”) sobre o valor ajustado 
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na aquisição, venda ou vencimento de 
contrato derivativo financeiro celebrado 
no País, inclusive sobre aquele com a 
finalidade de “hedge”, que 
individualmente, resulte, em redução da 
exposição cambial comprada, admitindo 
as deduções da base de cálculo do 
Imposto. 
_________________________________ 
 
Incidência de IOF em operações de 
câmbio simbólico  
 
Em 17.02.2012, a Superintendência 
Regional da Receita Federal (“SRRF”) 
da 8ª Região Fiscal publicou a Solução 
de Consulta n° 15/12, na qual consignou 
o entendimento de que não há incidência 
de IOF/Câmbio ou IOF/Crédito, quando 
da criação de passivo em moeda 
nacional por pessoa jurídica junto a seus 
acionistas ou quotistas domiciliados no 
exterior e decorrente de redução de 
capital sem movimentação física de 
moeda.  
 
A SRRF 8ª RF entendeu também que, 
nos casos de conversão de empréstimo 
externo do passivo em moeda nacional, 
só há incidência de IOF/Câmbio à 
alíquota de 0,38% na hipótese de 
manutenção do registro do empréstimo 
junto ao BACEN em moeda estrangeira, 
por haver necessidade da realização de 
operações simultâneas de câmbio. Já se a 
conversão for efetuada em moeda 
nacional, com realização simultânea de 
transferência internacional em reais, não 
há incidência de IOF/Câmbio, pois não 
houve liquidação de operação de 
câmbio. Em ambas as hipóteses é 

afastada a incidência de IOF/Crédito, por 
se tratar de operação de crédito externo. 
 
Além disso, entendeu-se também que, 
em remessa de principal e juros do 
empréstimo externo em questão há a 
incidência de IOF à alíquota zero, uma 
vez que caracteriza a ocorrência de 
operação de saída de recursos 
originalmente captados no exterior. E, 
sendo as remessas cursadas através de 
transferência internacional de reais, não 
há incidência de IOF/Câmbio, pois não 
houve operação cambial. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária : 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Diogo de Andrade Figueiredo 
(diogo@ssplaw.com.br) 



 

 
 
 
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 - 147713v1 
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Bruno Baruel Rocha 
(bruno@ssplaw.com.br) 
 
Flavio Eduardo Carvalho 
(flavio@ssplaw.com.br) 
 
Vitor Martins Flores 
(vitor@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Monteiro Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Sidney Kawamura Longo 
(sidney@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 
 
Leticia Brandão Tourinho Dantas 
(leticia@ssplaw.com.br)  
 
Rodrigo Tosto Lascala 
(rodrigo@ssplaw.com.br) 
 
Ana Paula de Medeiros Costa 
(paula@ssplaw.com.br) 
 
Carolina Balieiro Salomão 
(carolina@ssplaw.com.br) 
 
Murilo Bunhotto Lopes 
(murilo@ssplaw.com.br) 
 
Laura Benini Candido 
(laura@ssplaw.com.br) 
 
Júlio César Soares 
(julio@ssplaw.com.br) 
 
Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 
andar – São Paulo (SP). Tel. (55 
11) 3201-7550 

Brasília Shopping – SCN Quadra 
5, Bloco A – Torre Norte – 13º 
andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 
Tel. (55 61) 3252-6153 


