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TEMAS PENDENTES PARA 2009

Fonte: Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados

• A incidência ou não da CSLL e CPMF sobre as receitas de exportação

• A inconstitucionalidade da regra que veda a dedução da CSSL da 
 apuração do lucro real para fins de incidência do IRPJ

• PIS e Cofins – a exclusão do ICMS da base de cálculo

• PIS e a Cofins - a inconstitucionalidade da regra que considera a 
disponibilização do lucro obtido no exterior para fins de tributação 
pela empresa brasileira

• A discussão sobre a inconstitucionalidade da regra que limitou a 
 compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa em 30%
do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, bem como sobre 
 a sua aplicação aos prejuízos acumulados antes da sua vigência

• O direito de creditamento do IPI quando ocorre a entrada de 
mercadorias sujeitas à alíquota zero ou não tributadas

• O direito ao crédito do imposto incidente na aquisição de insumos 
 tributados quando a saída do produto está sujeita à isenção, 
 alíquota zero ou não é tributada.

• A validade do crédito-prêmio de IPI, instituído pelo Decreto-Lei n.º 491/69

• A incidência das contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas
decorrentes de vendas inadimplidas

• A incidência do ISS sobre as receitas de arrendamento mercantil
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JUDICIÁRIO

As questões devem
ganhar grande
repercussão pelo
impacto econômico

Matérias tributárias devem
dominar pauta do STF em 2009

ANDREZZA QUEIROGA
SÃO PAULO

O próximo ano deve apresentar
um cenário recheado de discussões
tributárias importantes. Pelo me-
nos é o que garantem especialistas,
que destacaram algumas matérias
que ainda aguardam uma pacifica-
ção das instâncias superiores. O ad-
vogado Eduardo Pugliese Pincelli,
do Souza, Schneider e Pugliese Ad-
vogados , destaca, por exemplo, a
questão da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) nas re-
ceitas de exportação. “Essa matéria
é fundamental e discute a dedução
da base de cálculo do valor corres-
pondente à CSLL para a base de
cálculo do valor correspondente à
própria CSLL”, explica. Pedro Lessi,
do Lessi e Advogados Associados,
Regis Fernando de Ribeiro Braga
do Braga & Marafon Advogados,
Ligia Regini da Silveira do Barbosa,
Müssnich & Aragão Advogados e
Karen Solin do Bechara Advoca-
cia, também destacam o tema por
se tratar de uma matéria que se re-
fere a “créditos altos e, por isso, de-
verão ganhar muita repercussão e
trazer inúmeros reflexos”.

De acordo com o advogado Ro-
berto Pasqualin, do Pasqualin Ad-
vogados , um dos grandes desta-
ques para 2009 fica por conta da
exclusão do Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) da base de cálculo da Con-
tribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins). “Es-
te caso deve ganhar atenção pelo
valor e efeito que a decisão dará a
outras questões”, afirma. Ricardo
Castilho, o diretor acadêmico da
Escola Paulista de Direito, faz eco,
alegando que a matéria merece
destaque “porque tem um reflexo
muito grande na cadeia tributá-
ria, pois caso não haja mais inci-
dência do ICMS na Cofins acaba
prejudicando o estado, que deixa
de arrecadar”, explica.

Segundo os especialistas, o

próximo ano deve ser “bastante
interessante e com grandes novi-
dades”. Uma delas inclusive se re-
fere à reforma tributária, adiada
para o ano que vem. Pedro Cus-
tódio, do Souza, Schneider e Pu-
gliese, ressalta a importância da
reforma, mas alega que falta “von-
tade de conciliar os interesses po-
líticos para levar o tema adiante”.
Para Ana Cláudia Utumi, do To-
zziniFreire Advogados, a reforma
“é a grande pendência para 2009 e
não foi finalizada este ano por
causa das eleições e porque não
foi estabelecido um acordo entre
os estados e o Congresso para a

Pasqualin destaca a exclusão do ICMS do cálculo da Cofins

sua aprovação porque as decisões
impactam o bolso dos estados”.

De acordo com os advogados,
outro tema polêmico refere-se ao
crédito-prêmio do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI),
por “envolver uma discussão mi-
lionária”. Castilho, por exemplo,
diz acredita que “houve uma pro-
telação em pacificar o tema, pois
não havia fundamentação para
focar o assunto”. Maurício Barros
e Waine Domingos Peron, do Bra-
ga & Marafon, concordam com os
colegas, mas ressaltam que 2009
terá “cenários interessantes”, in-
cluindo o que se refere à adapta-
ções das normas já estabelecidas
como o sistema público de escri-
turação digital, que tornará todas
as atividades fiscais das empresas
mais transparentes, “pois estarão
disponíveis ao Fisco e as empre-
sas terão de se mobilizar para se
adaptar a esta realidade”.

Matérias julgadas
No que se refere à 2008, os es-

pecialistas garantem que também
houve grande agitação no cenário
tributário. Ligia Silveira Braga,
por exemplo, destacam as súmu-
las vinculantes. Ana Cláudia Utu-
mi ressaltou o fim da Contribui-
ção Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF) “que, por
conseqüência causou constantes
mudanças do Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF), trazen-
do insegurança ao investidor es-
trangeiro”. Pedro Custódio desta-
ca a Medida Provisória 449 “que

abriga diversos itens benéficos ao
contribuinte”. “A medida é de ex-
trema importância, pois criou
itens muito esperados como a
adequação da Lei 11.638 que trou-
xe os novos padrões contábeis,
bem como o parcelamento”, diz.
Roberto Pasqualin afirma que as
técnicas de julgamento imple-
mentadas pela Reforma do Judi-
ciário, que permitiram que o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e
o STF decidissem sobre uma
questão, tornando esse posiciona-
mento uma jurisprudência, foi o
grande destaque de 2008. Para ele,

a medida acelerou o Judiciário,
pois “todos os recursos apresenta-
dos nas Cortes Superiores com te-
mas repetitivos ficam represados
até que o STF ou o STJ terminem
de julgar uma discussão no mes-
mo sentido e, com o posiciona-
mento dado a cada questão, todas
as outras ganham uma sentença
com o tema pacificado, isso é ex-
tremamente benéfico”, explica.
Segundo ele, essa possibilidade
trazida pela Reforma do Judiciá-
rio é um “caso emblemático por-
que se estendeu a milhares de ou-
tros que esperam uma decisão”.

Gilmar Mendes volta a criticar PF
LUIZ ORLANDO CARNEIRO
BRASÍLIA

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Gilmar
Mendes, não perdeu a oportunida-
de de falar, mais uma vez, dos “ex-
cessos” e da “espetacularização”
das ações e “operações” promovi-
das pela Polícia Federal nos últi-
mos tempos, no encerramento dos
trabalhos do tribunal. Ao respon-
der a uma pergunta sobre suas fre-
qüentes críticas ao “Estado poli-
cial” que, a seu ver, se procurava
instalar no País, disse que “infeli-
zmente não estava errado quanto
aos meus temores”. Mas reconhe-
ceu que a situação melhorou,
acrescentando, sem modéstia: “E
eu não recuso os méritos”. “O que
apontei com relação a excessos
em investigações policiais era ver-
dadeiro e muito mais grave do que
esperava”, afirmou, citando a
“mistura” da PF com a Agência
Brasileira de Informações (Abin).

Mendes acentuou que, na fun-
ção que ocupa, “não se pode ter
medo de polêmicas ou de críticas”.
Explicou ter sido compelido a falar
muito e de agir de forma mais
agressiva porque o País passava
por “uma profunda crise”, e era
preciso proclamar “que quem de-
fine o direito é o Judiciário e não a
polícia”. Lembrou que o STF é, por
sua própria natureza, “uma insti-
tuição antimajoritária”, já que sua
principal função é a declaração de
inconstitucionalidade de leis.

Ponto sensível
Quanto às relações com os ou-

tros poderes, sobretudo o Legislati-

vo, ele disse ter “um diálogo de alto
nível” com os presidentes da Repú-
blica, Câmara e Senado. No entan-
to, admitiu ser “um ponto sensível”
a questão da “omissão constitucio-
nal” do Legislativo. Ou seja, a de-
mora do Congresso em votar e
aprovar leis complementares e or-
dinárias de caráter regulatório, que
geram mandados de injunção ou
ações de descumprimento de pre-
ceitos fundamentais. E citou como
exemplo a decisão do STF de que,
por isonomia, sejam adotadas, nos
casos de greve de servidores, as li-
mitações constantes da lei que re-
gula as greves dos trabalhadores
em geral, já que a lei específica para
o funcionalismo públicos prevista
na Constituição não foi aprovada.

“Eu tinha planejado uma visi-
ta aos presidentes Arlindo China-
glia e Garibaldi Alves para estabe-
lecer uma forma direta de comu-
nicação no que tange à omissão
constitucional, por que isso não
está bem definido e, nesse caso es-
pecífico dos municípios (que es-
tavam ameaçados de extinção,
por falta de lei regulamentadora
do Congresso, agora aprovada), ti-
vemos uma certa divergência em
termos de comunicação.”

Vereadores 
Quanto ao aumento do número

de vereadores — proposta de
emenda constitucional aprovada

pelo Senado, que a Câmara não
quer promulgar, por considerar
que houve modificações no texto
que de lá veio — Mendes foi cau-
teloso: “O STF fixara um critério de
proporcionalidade, com base na
Constituição”, explicou. “Estou
agora informado de que o Congres-
so está a fazer uma revisão, fixando
um número de vereadores que pra-
ticamente resgata o número exis-
tente em 2004. Não vou emitir opi-
nião, porque há uma tensão dialé-
tica entre Câmara e Senado no que
concerne ao limite das despesas.”

O ministro comemorou, tam-
bém, um “feito inédito” na área
processual. Pela primeira vez, na
história da Corte, o número de pro-
cessos distribuídos caiu de 112.938,
no ano passado, para 65.800, este
ano. Essa diminuição de 41,7% foi
por ele atribuída ao instituto da re-
percussão geral — uma espécie de
filtro que permite ao Supremo dei-
xar de analisar processos idênticos,
com repercussão direta nas instân-
cias inferiores e também à publi-
cação de 10 súmulas vinculante.

Mendes destacou o fato de que
o STF concedeu 1/3 dos recursos
em habeas corpus que lá chegaram
— a grande maioria vinda das ins-
tâncias inferiores — para rebater a
tese de que o Supremo é “uma Cor-
te para ricos”. “Esse percentual
mostra que tal crítica é maldosa, ir-
responsável e leviana”, conclui.

REGISTRO 
MALHA FINA
O número de declarações do Im-
posto de Renda (IR) da Pessoa Fí-
sica que caíram na malha fina
neste ano foi menor do que em

2007. Segundo dados divulgados
pela Receita Federal, o total de
declarações retidas em 2008 foi
de 361 mil. Uma queda de 118
mil na comparação com 2007.

RECUPERAÇÃO

AFP
WA S H I N G T O N 

O grupo Polaroid, célebre por
ter inventado as câmeras foto-
gráficas instantâneas, anunciou
na última sexta-feira que recor-
reu à lei norte-americana de fa-
lências para facilitar sua reestru-
turação financeira, depois de
uma suposta fraude de fundos
da firma proprietária. O capítu-
lo 11 da Lei de Falências norte-
americana permite que uma fir-
ma em dificuldades financeiras
inicie uma reestruturação sob
supervisão de um juiz.

A Polaroid explica que preci-
sou declarar concordata por
causa da repercussão dos pro-
blemas do fundo norte-america-
no Petters Group Worldwide,
que a recomprou em 2005.

Histórico 
Criada em 1937 graças à in-

venção de um jovem norte-
americano de 20 anos, a Pola-
roid se transformou numa das
marcas mundiais mais conheci-
das depois da Segunda Guerra
Mundial. O grupo se endividou
no final dos anos 80 para resis-
tir a uma oferta de compra hos-
til e investiu sem êxito em no-
vos produtos.

Mal preparado para a revolu-
ção da fotografia digital, o grupo
foi obrigado a declarar concor-
data em 2001.

Polaroid
recorre à lei
de falências

CALL CENTER

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

As novas regras para atendi-
mento ao consumidor pelo telefo-
ne já são cumpridas por cerca da
metade das empresas. A avaliação
foi feita na sexta-feira pelo ministro
da Justiça, Tarso Genro, após a
apresentação do balanço de ativi-
dades do Ministério em 2008.

“O que é importante destacar
neste momento é que mais ou
menos a metade das empresas já
se adaptaram à nova legislação, e

isso tem uma conseqüência ex-
traordinária na vida de milhares
de cidadãos. Não sabemos quanto
tempo essa transição vai demorar
porque há empresas que ainda es-
tão resistindo. Algumas por in-
competência, por falta de organi-
zação, e outras por erro mesmo.
Eventualmente, o motivo é des-
conhecimento”, disse. “Estimo
que teremos uma transição pro-
vavelmente até a metade do ano
que vem, mas mudanças já acor-
reram”, afirmou o ministro.

Metade das empresas
está adaptada à norma

LEONARDO SOARES/GAZETA MERCANTIL

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.300.158.792

TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
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TELEMIG CELULAR S.A.
Companhia Aberta
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FATO RELEVANTE

As Administrações da Telemig Celular Participações S.A. (“Telemig Part.”), da Telemig
Celular S.A. (“Telemig Celular”) e da Vivo Participações S.A. (“Vivo Participações”), vêm
a público informar que foi aprovada nas assembléias gerais extraordinárias da Telemig
Part., Telemig Celular e TCO IP S.A., ocorridas no dia 19 de dezembro de 2008, a
reestruturação societária descrita no Fato Relevante datado de 04 de dezembro de 2008,
nas quais foi aprovada a cisão total da TCO IP S.A., com a incorporação das parcelas
cindidas pela Telemig Celular S.A. e pela Telemig Celular Participações S.A., passando a
Vivo Participações S.A. à condição de acionista direta das referidas companhias.

São Paulo, 19 de dezembro de 2008.
Ernesto Gardelliano

Diretor de Relações com Investidores
Vivo Participações S.A.

Telemig Celular Participações S.A.
Telemig Celular S.A.
www.vivo.com.br/ri

www.telemigholding.com.br


