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Supremo Tribunal Federal continua  
julgamento sobre imunidade das  
receitas de exportação – CSLL  
 Data 04/08/2010 
 

 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta tarde, prosseguiu na apreciação da 
possibilidade de cobrança da CSLL sobre a parcela do lucro das empresas oriundo 
das exportações, face ao que dispõe o art. 149, §2º, I, da Constituição, norma 
inserida pela EC 33/2001, que prevê que as contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico não poderão incidir sobre as receitas decorrentes de 
exportação. 
 
O julgamento está sendo realizado pela sistemática da Repercussão Geral, no 
Recurso Extraordinário nºs. 564413, o que significa que a decisão proferida deverá 
ser seguida por todo o Judiciário e Administração Tributária, e está em vias de 
conclusão, com cinco votos a favor da imunidade e cinco votos contra, restando 
pendente apenas o posicionamento do Min. Joaquim Barbosa, que, embora 
licenciado, deverá estar presente na Sessão de 12.8.2010 para proferir seu voto. 
 
Na hipótese de haver ganho de causa dos contribuintes, ante a relevância do caso e 
o potencial impacto nos cofres públicos da declaração de inconstitucionalidade, o 
Supremo pode restringir os efeitos da decisão apenas para os fatos ocorridos após a 
declaração, excetuados os casos ajuizados antes da conclusão do julgamento.  
 
Dessa forma, para aqueles contribuintes que não queiram se sujeitar aos limites que 
temporais venham a ser impostos pelo Supremo, sugerimos que ingressem com a 
ação antes da conclusão do julgamento, face ao risco de modulação dos efeitos da 
decisão. 
 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças 

e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 
SSP - 51148v1  

Por fim, informamos que nosso escritório de Brasília trabalhará a questão, com todos 
os seus detalhes, com os ministros, principalmente com Exmo. Sr. Ministro Joaquim 
Barbosa, em busca de obter um pronunciamento favorável à imunidade. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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