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M E M O R A N D O   AOS   C L I E N T E S 
 

 
IMUNIDADE NAS EXPORTAÇÕES INTERMEDIADAS  
POR “TRADING COMPANIES” Data 02/09/2013 

 

Em 30/08, o Ministro Luís Roberto Barroso proferiu decisão, entendendo que possui 
Repercussão Geral1 a controvérsia referente à aplicação da imunidade prevista no art. 
149, § 2º, I, da Constituição Federal às exportações indiretas, ou seja, aquelas 
realizadas por intermédio das chamadas “trading companies”. 

 

O julgamento da matéria ocorrerá no RE 759.244, em que empresa do setor 
sucrooalcooleiro defende a aplicabilidade da imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da 
Constituição a tais receitas com exportações. A empresa aduz que, a despeito da 
determinação constitucional, a Receita Federal do Brasil, aplicando o artigo 245 da 
Instrução Normativa RFB nº 03/20052, tributa as receitas com as exportações indiretas 
como se fossem vendas internas, o que significa restrição da imunidade tributária às 
hipóteses de comercialização direta da produção com adquirente domiciliado no 
exterior, sem que haja previsão no texto constitucional. 

 

Além disso, como bem ressaltou o Ministro Barroso, “a controvérsia é relevante do 
ponto de vista econômico e ultrapassa os interesses subjetivos da causa, por afetar 
todas as empresas brasileiras que exportam servindo-se da intermediação de uma 
‘trading company’, o que significa dizer a maior parte dos exportadores, que não têm 
acesso direto ao mercado internacional”. 

 

Os demais Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) terão até dia 19/09 para se 
manifestarem sobre o entendimento do Ministro Barroso acerca da existência de 
Repercussão Geral da matéria. Se confirmada essa posição pelos demais Ministros, 
uma vez que o Plenário do STF julgue o mérito da matéria no futuro (extensão da 

                                         
1
 Artigo 543 do Código de Processo Civil. 

2
 Embora tenha sido revogada a norma questionada (artigo 245 da Instrução Normativa RFB nº 

03/2005), suas disposições são repetidas em norma atualmente vigente (artigo 170 da Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009), o que mantém a importância e relevância da matéria para as empresas 

exportadoras. 



 

 

 

 

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. 
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imunidade às exportações indiretas), todos os demais tribunais do país deverão 
acompanhar o entendimento. 

 

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
Responsáveis: 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7584 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Tiago Camargo Thomé Maya Monteiro (tiago@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3251-9407 
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