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“faz o que gosta e 
acredita no que faz” 

 
Informativo n° 59 – ano VI – Abril e Maio de 2013 

 
É com satisfação que apresentamos a 
quinquagésima nona edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA , o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados notícias atuais sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
Jurisprudência 
 
 
STF – Plenário – Constitucionalidade 
da Contribuição Destinada ao SEBRAE 
 
O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE nº 
635.682, declarou, por maioria de votos, 
a constitucionalidade da contribuição 
destinada ao SEBRAE. 
 
De acordo com o Relator do caso, 
Ministro Gilmar Mendes, o STF entende 
que não seria necessária a edição de lei 
complementar para a instituição da 
contribuição ao SEBRAE, uma vez que, 
apesar de tal contribuição estar sujeita às 
normas gerais estabelecidas pela 
legislação complementar em matéria 
tributária, “(...) não é de se exigir que 
elas próprias sejam veiculadas apenas 
por meio de lei complementar.” 

 
Vale mencionar que, como o julgamento 
do STF se limitou a analisar a 
constitucionalidade da criação da 
referida Contribuição, entendemos que 
ainda é cabível o questionamento da 
constitucionalidade de tal tributo à luz da 
EC nº 33/01.  
 
Isso porque, conforme definido pelo 
STF, tal exação possui natureza de 
contribuição de intervenção no domínio 
econômico, instituída com base no art. 
149 da Constituição. Entretanto, com o 
advento da EC nº 33/01, foi inserido 
nesse artigo o § 2º, III, alínea “a”, norma 
que estabelece que as contribuições de 
intervenção no domínio econômico 
somente poderão incidir sobre o 
faturamento, a receita bruta ou o valor da 
operação e, no caso de importação, o 
valor aduaneiro.  
 
Então, neste contexto, entendemos que 
ainda remanesce a tese defendida pelos 
contribuintes no sentido de que, a partir 
de 2001, a contribuição ao SEBRAE, 
que incide sobre a folha de salários, 
passou a ser inconstitucional, em 
decorrência do disposto no artigo 149, 
§2º, III, a, da Constituição Federal, dada 
pela EC nº 33/01. 
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_________________________________ 
 
STJ – Ação Cautelar de Protesto – 
Interrupção da Prescrição 
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento do RESP nº 
1329901/RS, reconheceu a eficácia 
interruptiva das ações cautelares de 
protesto judicial, previstas no art. 867 do 
CPC, em relação ao prazo prescricional 
de cinco anos para ajuizamento de ação 
de repetição de indébito tributário. 

 
De acordo com o consignado no 
acórdão, através de interpretação 
histórica do art. 165 do CTN, é possível 
concluir que se confere ao contribuinte a 
faculdade de ingressar com o protesto, 
atribuindo-lhe os efeitos da Lei 
Processual, no caso, o art. 219, do CPC, 
que prevê a interrupção da prescrição no 
caso de citação válida do Réu. 

 
Assim, a Segunda Turma firmou o 
entendimento que já vinha sendo 
adotado por outros Tribunais Regionais 
Federais pátrios, conferindo mais esse 
meio processual aos contribuintes que 
pretendam interromper o prazo 
prescricional em curso para ajuizamento 
de repetição de indébito tributário. 
_________________________________ 
 
Reconhecimento de Repercussão Geral 
da incidência de IPI sobre importação 
de veículo para uso próprio é tema de 
repercussão geral 
 
O Plenário Virtual do Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a existência 
de repercussão geral do tema 

abordado no Recurso Extraordinário 
(RE) 723651, em que se discute a 
incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na importação de 
veículo automotor por pessoa natural, 
para uso próprio. 
 
Com o reconhecimento da repercussão 
geral pelo STF, a decisão deste 
julgamento, quando ocorrer, deverá ser 
aplicada por outros tribunais em todos os 
processos semelhantes. 
 
 
Legislação e Soluções de Consulta 
 
Alíquota zero de PIS/Cofins – Iogurtes 
e Coalhadas 
 
Em 15.03.2013, a Superintendência 
Regional da Receita Federal (“SRRF”) 
da 4ª Região Fiscal publicou a Solução 
de Consulta n° 09/2013, consignando o 
entendimento de que a redução a zero 
das alíquotas de PIS e Cofins incidentes 
sobre a importação de leite fluido 
pasteurizado ou industrializado, na 
forma de ultrapasteurizado, leite em pó, 
integral, semidesnatado ou desnatado, 
leite fermentado, bebidas e compostos 
lácteos e fórmulas infantis, assim 
definidas conforme previsão legal 
específica, destinados ao consumo 
humano ou utilizados na industrialização 
de produtos que se destinam ao consumo 
humano aplica-se também às receitas de 
venda de iogurtes e coalhadas, a partir de 
15.07.2007. 
 
Cumpre esclarecer ainda que o disposto 
na solução de consulta é válido tanto 
para contribuintes sujeitos ao regime de 
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apuração cumulativa quanto aos sujeitos 
ao regime de apuração não cumulativa 
_________________________________ 
 
REFIS – Ganhos no Exterior – Lucro 
Presumido 
 
Em 05.03.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 24/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 8ª Região Fiscal (“SRRF”), 
consignando o entendimento de que a 
pessoa jurídica sujeita à tributação pelo 
Lucro Presumido optante do REFIS não 
está obrigada à tributação pelo Lucro 
Real caso aufira lucros, rendimentos ou 
ganhos de capital oriundos do exterior. 
_________________________________ 
 
Revenda de Sucata – Suspensão de 
Incidência de PIS/COFINS 
 
Em 05.03.2013, a Superintendência 
Regional da Receita Federal (“SRRF”) 
da 6ª Região Fiscal publicou a Solução 
de Consulta n° 26/2013, consignando o 
entendimento de que as pessoas jurídicas 
que apuram o imposto de renda com 
base no lucro real, e adquirem para 
revenda, resíduos ou aparas de plástico, 
de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou 
aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de 
chumbo, de zinco e de estanho, devem 
fazê-lo com suspensão de incidência de 
PIS/COFINS quando o adquirente for 
pessoa jurídica que apure o imposto de 
renda com base no lucro real, vedada a 
apuração de crédito sobre as aquisições 
em que houver a suspensão da incidência 
dessas contribuições. 
_________________________________ 
 

Contribuintes de IPI – Serviços Sujeitos 
ao ISS – Montagem de Produtos Novos 
– Industrialização por Terceiro 
 
Em 05.03.2013, a Superintendência 
Regional da Receita Federal (“SRRF”) 
da 6ª Região Fiscal publicou a Solução 
de Consulta n° 27/2013, consignando o 
entendimento de que ainda que as 
operações de industrialização 
caracterizadas pela legislação de IPI 
confundam-se com os serviços sujeitos 
ao ISS dispostos na Lei Complementar 
nº 116, de 2003, haverá incidência de IPI 
sobre os produtos resultantes dessas 
industrializações.  
 
A Solução de Consulta dispõe ainda que 
a reunião de produtos, partes ou peças 
que resultem em novos produtos com 
classificação fiscal própria, caracteriza-
se industrialização, na modalidade 
montagem.  
 
Ainda, foi consignado que o 
estabelecimento comercial de produtos 
cuja industrialização tenha sido realizada 
por terceiros, mediante a remessa, por 
ele efetuada, de matérias-primas e 
produtos intermediários, equipara-se a 
industrial e, nessa condição, é 
contribuinte do IPI, em relação aos fatos 
geradores decorrentes da saída dos 
produtos tributados que industrializar 
por encomenda, sujeitando-se às 
obrigações principais e acessórias 
previstas na legislação de regência. 
_________________________________ 
 
IRRF – Cooperativas de assistência à 
saúde 
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Em 05.03.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 29/13, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 6ª Região Fiscal (“SRRF”), 
consignando o entendimento de que não 
estão sujeitos ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte (“IRRF”) os 
pagamentos efetuados a cooperativas 
operadoras de planos privados de 
assistência à saúde desde que decorram 
de contratos de plano de assistência de 
valores fixos, que independem da 
utilização de serviços pelo contratante. 
 
Quanto às importâncias pagas ou 
creditadas a cooperativas de trabalho 
médico referentes aos serviços prestados 
por seus associados, entende a SRRF 
que estão sujeitas à incidência de IRRF à 
alíquota de 1,5%. 
_________________________________ 
 
Contribuições Sociais Previdenciárias – 
Contratos de Longo Prazo – Receita 
Oriunda de Exportações – Base de 
Cálculo 
 
Em 25.02.2013, foi publicada a Solução 
de Consulta nº 174/12, proferida pela 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 10ª Região Fiscal (“SRRF”), 
consignando o entendimento de que a 
Contribuição Previdenciária Substitutiva 
incidente sobre os rendimentos dos 
contratos de fornecimento de longo 
prazo a preço predeterminado, relativos 
aos bens de que trata o art. 8º da Lei nº 
12.546/2011, será calculada de acordo 
com o art. 407, do RIR/99. Desse modo, 
para obtenção da base de cálculo da 
Contribuição, deve-se aplicar sobre a 
percentagem do contrato ou da produção 

executada em cada mês sobre o preço 
total. 
 
Ainda, entende a SRRF que a receita 
decorrente de exportações deve ser 
computada no cálculo do percentual de 
redução da Contribuição sobre a folha de 
salários mencionada pelo art. 9º, § 1º, II, 
da Lei nº 12.546/2011, tanto na receita 
bruta das atividades não relacionadas à 
fabricação dos produtos de que trata o 
caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 
2011, quanto na receita bruta total. 
_________________________________ 
 
Acordo entre Brasil e EUA – 
Intercâmbio de Informações relativas a 
Tributos 
 
Em 16.05.2013, a Presidente expediu o 
Decreto nº 8.003/2013 promulgando o 
Acordo firmado em 20.03.2007 entre os 
governos brasileiro e estadunidense, 
tendo como escopo o intercâmbio de 
informações relativas a tributos. O 
Acordo busca a assistência mútua para a 
troca de informações que possam ser 
pertinentes à administração e ao 
cumprimento das leis internas de ambos 
os países, no tocante a tributos, e que 
possam ser úteis à determinação, ao 
lançamento e à cobrança de tributos ou, 
ainda, à investigação e instauração de 
processos relativos a questões tributárias 
de natureza criminal.  
 
O Acordo tem como foco os tributos de 
competência federal. Para os Estados 
Unidos, prevê o fornecimento de 
informações sobre impostos federais 
sobre renda, renda auferida de atividade 
autônoma, heranças, doações e consumo. 
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Para o Brasil, sobre IRPF, IRPJ, IPI, 
IOF, ITR, PIS, COFINS e CSLL. O 
Acordo dispõe, ainda, que sua aplicação 
será efetiva também em relação a 
tributos idênticos ou substancialmente 
similares estabelecidos, em adição ou 
substituição aos tributos já existentes, 
ulteriormente à data da assinatura do 
Acordo, mediante concordância das 
partes. Além disso, o Acordo exclui sua 
aplicação em relação a tributos de 
competência dos estados, municípios ou 
outras subdivisões políticas, ou 
possessões de uma Parte. 
_________________________________ 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
está à disposição dos clientes e de 
interessados para esclarecimentos. 
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