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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima sétima edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 

 
Supremo Tribunal Federal – Isenção 

das sociedades profissionais – Modula-

ção dos efeitos 

 
Retomando o julgamento da questão 
envolvendo a isenção das sociedades 
profissionais em face da COFINS, o 
Supremo Tribunal Federal rejeitou o 
argumento dos contribuintes, fixando o 
entendimento, por maioria, de que a Lei 
nº 9.430/96 teria o condão de revogação 
a Lei Complementar nº 70/91, uma vez 
que esta última Lei seria materialmente 
ordinária no que diz respeito à isenção 
tributária conferida às sociedades de 
profissionais liberais. 

Além de rejeitar os argumentos dos 
contribuintes no que concerne ao mérito 
da questão, o Pleno do STF também 
afastou, por apertada maioria, a possibi-
lidade de modulação dos efeitos em 
benefício dos contribuintes, alegando 
que a divergência de julgamentos a 
respeito do assunto não seria suficiente, 
por si, para quebrar o sentimento de 
segurança jurídica que propiciaria a 
modulação dos efeitos como prevista no 
artigo 27 da Lei nº 9.868/99. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema, mantendo os 
clientes e interessados informados a 
respeito do assunto. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – Conflito 

de competência entre ICMS e ISS 

 
No REsp. nº 650.687-RJ, o STJ deixou 
muito claro quais são os critérios que 
delimitam o âmbito de incidência do 
ICMS e do ISS, especialmente em se 
tratando das operações mistas. 
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O Min. Teori Albino Zavaschi, relator 
do Especial, asseverou que a delimitação 
dos campos de competência tributária 
entre estados e municípios, relativa-
mente à incidência de ICMS e de 
ISSQN, está submetida aos seguintes 
critérios: (a) sobre operações de 
circulação de mercadoria e sobre 
serviços de transporte interestadual e 
internacional e de comunicações incide 
ICMS; (b) sobre operações de prestação 
de serviços compreendidos na lista de 
que trata a LC n. 116/2003 (que sucedeu 
ao DL n. 406/1968), incide ISSQN; e (c) 
sobre operações mistas, assim entendi-
das as que agregam mercadorias e 
serviços, incide o ISSQN sempre que o 
serviço agregado estiver compreendido 
na lista de que trata a LC n. 116/2003 e 
incide ICMS sempre que o serviço 
agregado não estiver previsto na referida 
lista. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – Imposto 

sobre a renda de estrangeiros – 

Aplicação da alíquota de 20% 

 
Em 16 de setembro de 2008 o STJ 
derrubou uma tese defendida pelos 
bancos brasileiros acerca de qual 
Imposto de Renda (“IR”) deveria ser 
cobrado dos investidores estrangeiros: se 

deveria ser maior ou menor do que o 
Imposto cobrado internamente. 
 
A Lei n° 8.981/95 dispôs, no seu artigo 
81, quais contribuintes estariam sujeitos 
ao IR à alíquota de 10%. No mesmo ano, 
foi editada a Lei 9.249/95 majorando a 
alíquota do IR para 15%. Esta Lei, 
contudo, não revogou expressamente a 
Lei n° 8981/95, fazendo com que os 
bancos tentassem perante o Judiciário 
reduzir a alíquota de 15% para 10%. 
 
No entanto, o STJ fixou o entendimento 
de que tanto as aplicações estrangeiras 
como as brasileiras são alcançadas pela 
majoração da alíquota, já que as mesmas 
regras são aplicadas aos domiciliados no 
país e no exterior 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Legislação e Normativos 
 
Lei nº 11.774/2008 – Empresas 

prestadoras de serviços de TI – Contri-

buição de 20% sobre os rendimentos 

pagos a administrador, empregados e 

avulsos – Incentivos 

 
A Lei nº 11.774/2008, conversão da MP 
nº 428/2008, estabeleceu, dentre outros 
benefício fiscais, que as empresas 
prestadoras de serviços de tecnologia da 
informação (TI) e de tecnologia da 
informação e comunicação (TIC) 
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gozarão de redução na alíquota de 20% 
incidente sobre a remuneração paga aos 
empregados, contribuintes individuais e 
trabalhadores avulsos. 
 
Referida redução consistirá na subtração 
de 1/10 do percentual correspondente à 
razão entre a receita bruta de venda de 
serviços para o mercado externo e a 
receita bruta total de vendas de bens e 
serviços, após a exclusão dos impostos e 
contribuições incidentes sobre a venda.  
 
Para fazer jus às reduções, a empresa 
deverá: a) implantar programa de 
prevenção de riscos ambientais (PPRA) 
e de doenças ocupacionais decorrentes 
da atividade profissional; e b) realizar 
contrapartidas em termos de capacitação 
de pessoal, investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica 
e certificação da qualidade. 
 
O não-cumprimento das exigências 
declaradas ensejará o recolhimento da 
diferença de contribuições com os acres-
cimos legais cabíveis. 
 
Tais regras serão aplicadas pelo prazo de 
5 anos, contado a partir do 1º dia do mês 
seguinte ao da publicação do regula-
mento expedido pelo Poder Executivo, 
podendo tal prazo ser renovado. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de Consulta nº 46/2008 – 

IRRF, Prestação de Serviços de 

Assessoria Creditícia e Receitas de 

operações própria de Empresas de 

factoring 
 
Em 22 de agosto de 2008, foi publicada 
importante solução de consulta distin-
guindo as atividades exercidas por 
empresas de factoring que ficam sujeitas 
ou não à retenção do IRRF. 
 
Referida solução deixou claro que os 
pagamentos efetuados por pessoa 
jurídica a outra pessoa jurídica de direito 
privado, pela prestação de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a 
receber, estão sujeitos à retenção na 
fonte do Imposto de Renda, inclusive 
quando o serviço for prestado por 
empresas de factoring. 
 
Por outro lado, em relação às empresas 
de factoring, somente a comissão de 
prestação de serviços ad valorem, que 
remunera os serviços de assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos e administração 
de contas a pagar e a receber se sujeita à 
retenção na fonte do Imposto de Renda, 
enquanto a receita decorrente da 
diferença entre o valor de face do título e 
o valor pago por este na data da 
operação (fator de compra) não se sujeita 
à referida retenção, tendo em vista não 
se caracterizar remuneração decorrente 
da prestação de serviços. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
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IN SF – Surem nº 11/2008 – Dispensa 

de emissão de NF-e para as instituições 

finan-ceiras 

 

A Instrução Normativa SF/Surem nº 11 
alterou a dispensa de emissão de nota 
fiscal eletrônica de serviços (“nf-e”) para 
as Instituições Financeiras e asseme-
lhadas que não entregarem a DIF ou não 
apresentarem a Declaração Mensal de 
Serviços (“DMS”). 
 
O artigo 127-A do Decreto nº 44.540, de 
29 de março de 2004 instituiu a 
obrigatoriedade das instituições finan-
ceiras e assemelhadas a apresentarem a 
Declaração de Instituições Financeiras 
(“DIF”), agregando todos os estabele-
cimentos situados e cadastrados no 
Município de São Paulo, a partir de 11 
de novembro de 2006. 
 
A DIF é uma obrigação acessória 
constituída por informações contábeis-
fiscais que permitirão a Administração 
Tributária efetuar o cruzamento da 
apuração fiscal com os balancetes, de 
forma a verificar a apuração do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(“ISSQN”) devido pelas instituições 
financeiras que sejam obrigadas a adotar 
o Plano de Contas estabelecido pelo 
Banco Central (COSIF). 
 

A DIF contém os dados cadastrais do 
prestador de serviços, a identificação do 
responsável pela declaração e informa-
ções contábeis-fiscais de interesse da 
Administração Tributária. 
 
A partir de 2008, a DIF deve ser 
preenchida mensalmente por meio de 
aplicativo contido no site da Prefeitura 
de São Paulo 
(http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dif) e 
entregue até o último dia do terceiro mês 
subseqüente ao encerramento do 
semestre civil.  
 
As instituições financeiras e asseme-
lhadas não estavam obrigadas a emitir 
nota fiscal eletrônica de serviços (nf-e), 
em razão da dispensa prevista na redação 
original da Instrução Normativa 
SF/Surem nº 03, de 30.12.2006 e da 
Portaria SF 85, de 04.07.2006.  
 
Todavia, com a publicação da Instrução 
Normativa SF/Surem nº 11, somente as 
instituições financeiras e assemelhadas 
que entreguem a DIF ou apresentem a 
DMS é que ficam eximidas da emissão 
de nf-e.  
 
Com isso, alertamos para o fato de que 
as instituições financeiras e asseme-
lhadas que não entregarem a DIF ou não 
apresentarem a DMS serão obrigadas a 
emitir nf-e e esta exigência passa a 
vigorar a partir de 03.09.2008. 
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Informamos também que as infrações 
relativas à DIF, conforme o disposto na 
Lei nº 14.256, de 29 de dezembro de 
2006 são: 
 
1) Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
por declaração, aos que a apresentarem 
fora do prazo estabelecido em 
regulamento; 
 
2) Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), por declaração, aos que deixarem 
de apresentá-la. 
 
As multas citadas acima são aplicadas 
por estabelecimento que não apresente 
informações na DIF ou as apresente fora 
do prazo. 
 
Informamos, por fim, que a DIF 
referente aos meses de janeiro a junho de 
2008 deve ser entregue até 30 de 
setembro de 2008.  
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Pedro Miguel Ferreira Custódio 
(pedro@ssplaw.com.br) 
 
 

 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de 
Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Angelo Tsukalas 
(angelo@ssplaw.com.br) 
 
Monique Haddad Knöchelmann 
(monique@ssplaw.com.br) 
 
Cinthya Manzano 
(cinthya@ssplaw.com.br) 
 
Ana Victória de Paula e Silva 
(anavictoria@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Beliza Dias de Farias 
(beliza@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 
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