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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima edição do Nota Tribu-

tária, o informativo pelo qual preten-
demos levar aos clientes e interessados 
as mais atualizadas notícias sobre 
questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 

Jurisprudência 

 

Supremo Tribunal Federal – 

Contribuição social ao FGTS – 

Princípio da Anterioridade 

 
O recolhimento de contribuições sociais 
somente pode ser exigido no ano 
seguinte ao de sua instituição. Este 
esclarecimento foi feito nesta terça-feira 
(12), pela Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ao acolher 
parcialmente embargos de declaração 
nos Agravos de Instrumento (AI) 
631654, opostos pela Leroy Merlin em 
processo iniciado contra o recolhimento 
da contribuição social instituída pelo 
artigo 1o da Lei Complementar no 
110/2001, referente ao ano de 2001. 

 
Trata-se da contribuição social devida 
pelos empregadores em caso de 
despedida de empregado sem justa 
causa, à alíquota de dez por cento sobre 
o montante de todos os depósitos 
devidos, referentes ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) durante a 
vigência do contrato de trabalho, 
acrescido das remunerações aplicáveis às 
contas vinculadas. 
 
Nos agravos, a União se insurgia contra 
decisão monocrática do relator do STJ 
que negou processamento a Recurso 
Extraordinário (RE) contra acórdão 
(decisão colegiada) de segunda instância 
que decidiu pela inexigibilidade dessa 
contribuição social e afastou a cobrança 
de tributo instituído pelo artigo 2º da 
mesma legislação, no exercício 
financeiro de 2001. 
 
Este artigo instituiu contribuição social 
devida pelos empregadores, à alíquota de 
cinco décimos por cento sobre a 
remuneração devida, no mês anterior, a 
cada trabalhador, incluídas as parcelas 
de que trata o art. 15 da Lei no 8.036, de 
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11 de maio de 1990 (8% de FGTS sobre 
o salário do mês anterior). 
 
A União pretendia a aplicação do 
parágrafo 6º do artigo 195 da 
Constituição Federal, que autoriza a 
cobrança das contribuições sociais 90 
dias depois de sua instituição. 
 
O STJ, entretanto, considerou que as 
duas contribuições em causa não são 
contribuições para a seguridade social, 
mas, sim, contribuições sociais gerais. 
 
Portanto, segundo ele, a elas se aplica o 
princípio da anterioridade, previsto no 
artigo 150, inciso III, "b", da 
Constituição, ficando vedada a cobrança 
dessas contribuições no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a 
lei que as instituiu. 
 
Nos embargos hoje julgados pela 2ª 
Turma, a Leroy Merlin alegou que havia 
omissão, na decisão dos agravos, por 
falta de pronunciamento quanto à 
aplicabilidade do princípio da anteriori-
dade à contribuição social instituída pelo 
artigo 1º da Lei nº 110/2001. 
 
O relator do processo na 2ª Turma, 
ministro Gilmar Mendes, lembrou que, 
“no presente caso, firmou-se a 
orientação no sentido da não 
exigibilidade das contribuições sociais 
antes de 1º de janeiro de 2002”. Por isso, 
com apoio dos demais membros 
presentes à sessão, ele acolheu os 
embargos tão somente para esclarecer 
que as contribuições sociais só podem 
ser exigidas no exercício seguinte àquele 
em que foi publicada a norma legal que 

as instituiu. Não alterou, entretanto, a 
parte expositiva da decisão recorrida. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá disponi-
bilizar o Acórdão para os clientes 
interessados. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – Com-

pensação de créditos tributários – 

Imputação dos juros e principal 

 

A Segunda Turma do STJ decidiu sobre 
a legitimidade do método aplicado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
para amortizar juros e principal na 
compensação de créditos tributários. 
 
A Receita amortiza proporcionalmente 
os valores dos juros e do principal, 
desconsiderando a disposição do Código 
Civil no sentido de que em primeiro 
lugar deveriam ser amortizados os juros, 
para em seguida, ser utilizado o valor do 
principal. 
 
A crítica dos contribuintes ao método de 
amortização aplicado pelo fisco é de que 
ele não possui previsão na legislação 
tributária, o que implica a utilização da 
regra existente no setor privado - o 
artigo nº 354 do Código Civil, segundo o 
qual os juros são pagos primeiro e o 
principal por último. A Ministra Eliana 
Calmon, porém, entendeu não existir 
nada no Código Tributário Nacional que 
determine a aplicação subsidiária do 
Código Civil. Para ela, não há lacuna na 
legislação tributária, mas silêncio do 
legislador, que não quis a aplicação das 
regras do setor privado. O método de 
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pagamento exigido pelo contribuinte, diz 
a ministra, "é figura própria do direito 
civil e só aplicável em matéria tributária 
quando expresso em lei especial." 
 
Estas decisões do STJ vão de encontro a 
manifestações recentes do Conselho de 
Contribuintes, como anteriormente noti-
ciado neste Boletim. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema, encontrando-
se à disposição dos clientes para 
qualquer esclarecimento. 
 
 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

– Exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS e da COFINS 

 
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª 
Região proferiu decisão de mérito sobre 
a exclusão do ICMS da base de cálculo 
da Cofins, desde que o tema foi 
retomado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 2006. Ao julgar o 
mérito do mandado de segurança, os 
desembargadores decidiram manter a 
jurisprudência pacífica do próprio TRF e 
seguir a súmula do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), a despeito da posição já 
majoritária no STF contra a incidência 
da Cofins sobre o ICMS. 
 
O resultado vai contra a tendência 
identificada em vários TRFs, inclusive o 
de São Paulo, de conceder liminares às 
empresas em razão da expectativa de 
reversão da posição tradicional da 
Justiça no novo julgamento do Supremo. 
 

Desde a nova posição do Supremo sobre 
o caso que começou a ser delineada em 
agosto de 2006, muitos advogados 
tributaristas entraram na Justiça para 
garantir a não-incidência do tributo 
cobrado a mais para seus clientes e evitar 
a prescrição de recolhimentos mais 
antigos que podem ser exigidos de volta 
judicialmente. Em pelo menos três 
tribunais – os TRFs da 1ª, 2ª e 3ª 
Regiões – houve liminares favoráveis 
aos contribuintes. O resultado do TRF da 
3ª Região indica que a disputa pode 
tornar-se mais complicada quando se 
trata do mérito. 
 
A expectativa é que o STF retome o 
julgamento agora em março, quando a 
composição do Supremo estará 
completa. No momento, o ministro 
Joaquim Barbosa está afastado da corte 
por motivos de saúde. Ele é um dos 
quatro ministros que ainda não 
avaliaram o tema. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema, encontrando-
se à disposição dos clientes para 
qualquer esclarecimento. 
 
 

Legislação e Normativos 

  
Ato Declaratório Interpretativo nº 

20/2007 – “Industrialização por 

encomenda” – Prestação de Serviço – 

Lucro Presumido – Percentual de 32% 

 

A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expediu o Ato Declaratório 
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Interpretativo nº 20, de 13.12.2007, pelo 
qual “para fins da apuração do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e da base de cálculo da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), considera-se prestação 

de serviço as operações de industria-

lização por encomenda quando na 

composição do custo total dos insumos 

do produto industrializado por encomen-

da houver a preponderância dos custos 

dos insumos fornecidos pelo encomen-

dante. 

 
Na prática, o Ato implica alterar o 
regime de tributação do lucro presumido 
calculado à alíquota de 8% para o 
patamar de 32%, quadruplicando o valor 
a pagar a título de IRPJ. Se o 
contribuinte pretender alterar seu regime 
de apuração para o lucro real, sujeitar-se-
à incidência do PIS e da COFINS não-
cumulativas, aumentando, considerável-
mente, o valor das referidas contribui-
ções. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de Consulta nº 23/2008 – IRPJ 

e CSLL – Tratado Brasil-Dinamarca – 

Inaplicabilidade das disposições do 

Tratado à CSLL 
 
Em 11 de fevereiro de 2008 foi 
publicada a ementa da Solução de 
Consulta nº 23, de 14 de janeiro de 2008, 
que trata da tributação pelo Imposto de 
Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e 

pela Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”), das importâncias 
recebidas por pessoa domiciliada no 
Brasil, a título de juros pela aquisição de 
títulos emitidos pela Kommune Kredit 
(Associação de Crédito de Município e 
Regiões da Dinamarca). 
 
Vale lembrar que, nos termos da 
Convenção destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre a Renda, 
celebrada pelo Brasil e pela Dinamarca 
(“Convenção”), “os juros da dívida 

pública, de títulos ou debêntures 

emitidos pelo Governo de um Estado 

Contratante, por uma sua subdivisão 

política ou por qualquer agência 

(inclusive uma instituição financeira) de 

propriedade daquele Governo, só são 

tributáveis nesse Estado”. 
 
Portanto, nos termos da Convenção 
(Decreto nº 75.106, de 1974), os juros 
recebidos em virtude da aquisição de 
títulos emitidos pela Kommune Kredit 
não poderão ser tributados no Brasil pelo 
IRPJ; a Convenção aloca o poder de 
tributar ao Estado emitente dos títulos 
(no caso, a Dinamarca). 
 
Nesta esteira, não é outro o 
entendimento da Solução de Consulta nº 
23/08, pela qual “à vista do disposto na 
alínea ´b´ do parágrafo 3 do Artigo 11 

do Decreto nº 75.106, de 20 de 

dezembro de 1974 (...), pelo fato de tais 

rendimentos serem tributados somente 

na Dinamarca, a pessoa jurídica poderá 

excluí-los na apuração do lucro real”. 
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Contudo, ao analisar o tratamento 
tributário a ser dispensado aos juros, 
pela CSLL, a Solução de Consulta nº 
23/08 dispõe que “o disposto na 

Convenção firmada entre o Brasil e a 

Dinamarca (...), não se aplica à 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), por ter sido instituída 

posteriormente (Lei nº 7.689, de 15 de 

dezembro de 1988) e não se enquadrar 

no parágrafo 2 do Artigo 2 da referida 

convenção”. 

 
Ocorre que, nos termos do referido 
Artigo 2, a Convenção “também será 
aplicável a quaisquer impostos idênticos 

ou substancialmente semelhantes que 

forem posteriormente introduzidos, seja 

em adição aos impostos acima 

mencionados, seja em sua substituição”.  
 
De fato, a CSLL mantém semelhança 
substancial ao IRPJ e foi introduzida no 
ordenamento jurídico brasileiro após a 
celebração da Convenção. Este fato tem 
conduzido ao entendimento que, neste 
caso, a Convenção se aplicaria, também, 
à CSLL; nesta linha de raciocínio, as 
convenções celebradas anteriormente à 
introdução da CSLL, também são 
aplicáveis a esta contribuição. 
 
Aliás, a aplicação das convenções 
celebradas anteriormente à CSLL, 
encontra, inclusive, respaldo na decisão 
do Primeiro Conselho de Contribuintes 
nº 101-95/802, de 19 de outubro de 
2006. Naquela ocasião, os nobres 
Julgadores analisaram situação análoga 
em relação à aplicação da CSLL à 
Convenção destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 

em Matéria de Impostos sobre a Renda, 
celebrada pelo Brasil e pela Espanha. 
 
Portanto, a Solução de Consulta nº 23/08 
representa perigoso entendimento 
inovador das Autoridades Fiscais acerca 
da matéria, contrário à doutrina em vigor 
e ao entendimento do Conselho de 
Contribuintes. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Portaria – RFB n° 11.371 de 

12.12.2007 – Planejamento das Ativi-

dades Ficais 

 
No último dia 12 de Dezembro foi 
editada a portaria da RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL - RFB n° 
11.371 de 12.12.2007, acerca do 
planejamento das atividades fiscais e 
estabelecimento de normas para a 
execução de procedimentos fiscais 
relativos à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (“RFB”), que alterou normas 
relativas a execução de procedimentos 
fiscais reladas pela portaria RFB n° 
4.006 de 02.05.2007. 
 
Dentre as alterações publicadas na nova 
portaria cujas disposições estão sendo 
observadas, desde 1° de Janeiro deste 
ano, o artigo 4° traz que o Mandado de 
Procedimento Fiscal (“MPF”) será 
emitido exclusivamente em forma 
eletrônica e assinado pela autoridade 
outorgante mediante a utilização de 
certificado digital. A ciência pelo sujeito 
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passivo será por intermédio da Internet 
no site da própria receita - 
www.receita.fazenda .gov.br.  
 
Ademais, ficou permitido que, além do 
Corregedor-Geral e do Coordenador-
Geral de Pesquisa e Investigação, o 
Delegado da Receita Federal do Brasil 
de Administração Tributária expeça o 
Mandado de Procedimento Fiscal – 
Diligência (“MPF-D”), instrumento 
utilizado para verificação de questões 
pontuais com contribuintes não 
envolvidos na fiscalização principal. 
 
Outro destaque está no artigo 7° que, no 
parágrafo sétimo, dispõe que o Mandado 
de Procedimento Fiscal - Fiscalização 
(“MPF-F”), não necessitará indicar o 
tributo ou contribuição objeto do 
procedimento fiscal a ser executado, no 
caso deste procedimento ser destinado a 
constatar a correta aplicação da 
legislação de comércio exterior e poder 
resultar somente em apreensão de bens 
ou mercadorias, representações fiscais, 
aplicação de sanções administrativas ou 
exigência de multas ou direitos 
comerciais, hipótese em que poderá 
indicar apenas a descrição sumária das 
verificações a serem efetuadas.  
 
Igualmente significativa é a inclusão do 
parágrafo único no artigo 14, no qual se 
expressa que a ciência do sujeito passivo 
quanto à conclusão do procedimento 
fiscal deve ocorrer dentro do prazo de 
vigência do MPF.  
 
De fato, tem sido comum que os 
contribuintes sejam cientificados do 
Termo de Encerramento de Fiscalização, 

e do auto de infração respectivo, após o 
término da vigência do MPF. Todavia, 
com a inclusão deste dispositivo, será 
possível alegar a irregularidade de 
autuações que sejam lavradas com 
ciência do contribuinte após o término 
da vigência do MPF, uma vez que, a 
rigor, o procedimento fiscal não terá se 
encerrado. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
ISS – Redução de alíquota introduzida 

pela Lei Municipal da Política de 

Inclusão Digital e dedução de valores 

doados ao Fundo Municipal de 

Inclusão Digital 

 
Foi publicada, no último dia 15 de 
janeiro, a Lei do Município de São Paulo 
nº 14.668/2008, que instituiu a Política 
de Inclusão Digital, o Sistema Municipal 
de Inclusão Digital e o Fundo Municipal 
de Inclusão Digital, cujo objeto é 
garantir o orçamento para a consecução 
dos dois projetos. 
 
Dentre outras disposições nela contida, 
foi alterada a Lei nº 13.701/2003, que 
regula o ISS no Município de São Paulo, 
reduzindo de 5% para 3% a alíquota 
incidente sobre o serviço descrito no 
subitem 1.07 da lista de serviços 
constante no artigo 1º. O serviço em 
questão é o suporte técnico em 
informática, inclusive instalação, confi-
guração e manutenção de programas de 
computação e bancos de dados. 
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Além da redução na alíquota, foi 
estabelecido que os prestadores destes 
serviços que contribuírem ao Fundo 
Municipal de Inclusão Digital poderão 
descontar do imposto devido mensal-
mente o valor total doado, até o limite de 
1/3 (um terço) do imposto total devido. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para discutir 
reflexos da legislação em foco. 
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