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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima segunda 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 – Crime de 

apropriação indébita – Prova de que os 

recursos foram utilizados em proveito 

do infrator 

 

Em decisão proferida recentemente 
(março/2008), que confirmou julga-
mento realizado pelo Ministro Marco 
Aurélio, o Supremo Tribunal Federal 
acena no sentido de que poderá alterar o 
entendimento até então pacificado nos 
Tribunais Superiores, pelo qual o crime 
de apropriação indébita previdenciária 
configura-se independentemente do 
agente ter se apropriado efetivamente 

dos valores descontados dos 
funcionários e não repassados ao INSS.  
 
Prevalece na jurisprudência a tese 
segundo a qual o delito em questão é 
tratado como crime de natureza formal, 
exigindo para sua configuração tão 
somente o não repasse dos recursos ao 
Órgão Previdenciário, ainda que o 
agente não venha a se beneficiar dos 
valores descontados dos funcionários. 
 
Pelo teor da decisão proferida pela 
Excelsa Corte (acórdão ainda não 
publicado), depreende-se que o crime 
previsto no artigo 168-A do Código 
Penal foi tratado como sendo crime de 
natureza material, ou seja, exige a 
ocorrência do resultado naturalístico 
para sua configuração plena.  
 
Assim, de acordo com o novel 
precedente, as posteriores imputações de 
delitos desta natureza demandariam a 
comprovação - pela acusação - de que os 
valores não repassados tenham sido 
efetivamente apropriados pelos sócios ou 
administradores da pessoa jurídica. 
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
 

Superior Tribunal de Justiça – 

Provedor de Internet – ICMS e ISS 

 
A Primeira Turma do STJ, nos autos do 
REsp nº 674.188, em sessão do dia 25 de 
março de 2008, decidiu que os serviços 
prestados pelos provedores de internet 
não se sujeito ao ICMS, por não 
consubstanciarem serviços de comuni-
cação, nos termos do artigo 155, II, da 
Constituição de 1988 e Artigo 2º, III, da 
Lei Complementar nº 87/96. 
 
Além disso, tais serviços também são 
estariam sujeitos ao ISS, porque não 
constam na Lista de Serviços veiculada 
quer pelo DL 406/68, com alterações 
posteriores, nem na LC 116/2003. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos votos dos Acórdãos, podendo 
disponibilizá-lo para os clientes interes-
sados. 
 
 
 

Legislação e Normativos 
  
CVM – Deliberação 539/2008 – 

Pronunciamento Conceitual Básico – 

Demonstrações Contábeis 

 

Em virtude da disposição do artigo 177, 
parágrafo 5º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro 1976 (“Lei das S/A”), que 
instituiu a obrigatoriedade da obser-
vância, pelas Companhias Abertas, dos 
padrões internacionais de contabilidade 
adotados nos principais mercados de 
valores mobiliários, foi editada, no 
último dia 14 de março, a Deliberação 
CVM nº 539, que aprovou o Pronun-
ciamento Conceitual Básico – Estrutura 
Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contá-
beis (“PCB”), do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”). 
 
O PCB tem como objetivo servir como 
fonte de conceitos básicos e 
fundamentais a serem utilizados na 
elaboração e na interpretação dos futuros 
Pronunciamentos Técnicos do CPC, bem 
como na preparação das Demonstrações 
Contábeis das entidades sujeitas à 
divulgação destas informações e foi 
elaborado com base no “Framework for 
the Preparation and Presentation of 

Financial Statements”, emitido pelo 
International Accounting Standards 
Board (“IASB”), o qual é destinado a 
possuir validade mundial. 
 
Neste escopo, foi estabelecido que o 
objetivo das demonstrações contábeis é 
fornecer informações sobre a posição 
patrimonial e financeira das Compa-
nhias, seu desempenho em um determi-
nado período e sobre modificações na 
sua posição financeira.  
 
Assim, foram definidos, como 
pressupostos básicos das Demonstrações 
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Contábeis, o Regime de Competência e a 
Continuidade das Companhias, sendo as 
suas Características Qualitativas, 
relativamente às informações nelas 
prestadas, a sua Compreensibilidade, 
Relevância, Confiabilidade e a Compa-
rabilidade. Ainda, foram expressadas as 
limitações na Relevância e na Confiabi-
lidade, que consistem na observância da 
Tempestividade e da Relação Custo/Be-
nefício das informações. 
 
Dentre os princípios contábeis comenta-
dos pela Deliberação que certamente 
levará a muitas discussões é o da 
essência sobre a forma, pelo qual 
compete ao contabilista registrar os fatos 
de acordo com sua expressão econômica, 
independentemente da forma adotada 
pelas partes que celebraram os negócios. 
 
Por fim, é importante apresentar que 
foram expressamente determinados os 
conceitos dos elementos básicos das 
Demonstrações Contábeis, como ativo, 
passivo, receita e despesa, o que não 
ocorria no padrão anterior. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Instrução Normativa SRF nº 834/2008 

– Aspectos tributários dos consórcios 

 
A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”) editou, no último dia 26 
de março, a Instrução Normativa 
(“IN/RFB”) nº 834/2008, que dispôs 
sobre os procedimentos fiscais dispen-

sados aos consórcios constituídos nos 
termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das SA”), mesmo aqueles autorizados 
por órgão competente de defesa da 
ordem econômica, em virtude da nova 
redação dos parágrafos 2º e 7º do artigo 
177 desta lei, introduzida pela Lei nº 
11.638, de 28 de dezembro de 2007, para 
a apuração do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”), da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido 
(“CSLL”), da Contribuição para o 
PIS/PASEP (“PIS”) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (“COFINS”).  
 
Esta IN/RFB estabelece que as receitas, 
despesas, direitos e obrigações decorren-
tes das atividades do consórcio serão 
tributadas de acordo com o regime a que 
estejam sujeitas as pessoas jurídicas 
consorciadas, as quais deverão, indivi-
dualmente, apropriar suas receitas, 
custos e despesas incorridos, proporcio-
nalmente à sua participação no consór-
cio.  
 
O faturamento e a emissão das Notas 
Fiscais serão efetuados pelas pessoas 
jurídicas consorciadas, na proporção de 
sua participação no empreendimento (o 
que implica na incidência do PIS e da 
COFINS sobre cada uma das pessoas 
jurídicas), sendo que a escrituração das 
operações deverá ser efetuada conjun-
tamente pelo consórcio e por cada 
pessoa jurídica consorciada, também 
proporcionalmente. 
 
Todas as retenções na fonte, do IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS, decorrentes dos 
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pagamentos ou das receitas do 
consórcio, também deverão ser 
efetuados no nome de cada pessoa 
jurídica consorciada.  
 
Por fim, é importante ressaltar que a 
IN/RFB nº 834/2008 estabeleceu que 
não será permitida a comunicação de 
créditos e débitos do PIS, COFINS ou 
Imposto sobre Produtos Industrializados, 
caso as operações do consórcio decorra a 
industrialização de produtos, entre as 
pessoas jurídicas consorciadas ou entre 
os estabelecimentos destas. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
Solução de divergência nº 06/2008 – 

PIS e COFINS não-cumulativos – 

Créditos decorrentes de empréstimos – 

Limite temporal 

 
Em 08.04.2007 foi publicada no Diário 
Oficial da União a Solução de 
Divergência nº 06/08. Tanto a Lei nº 
10.637/02 (PIS) como a Lei nº 10.833/03 
(COFINS) nos seus respectivos artigos 
3º, inciso V, previam, inicialmente, a 
possibilidade de creditamento de PIS e 
COFINS sobre as despesas financeiras 
decorrentes de empréstimos, financia-
mentos e o valor das contraprestações de 
arrendamento mercantil de pessoa 
jurídica (exceto de pessoas jurídicas 
optantes pelo SIMPLES). 
 

Posteriormente, a Lei nº 10.865/04 
alterou a redação do artigo 3º, inciso V, 
tanto da Lei nº 10.637/02, quanto da Lei  
nº 10.833/03 e suprimiu a possibilidade 
de desconto de créditos em relação às 
despesas financeiras decorrentes de 
empréstimos, permitindo apenas o 
creditamento do valor das contrapresta-
ções de arrendamento mercantil de 
pessoa jurídica (com exceção de pessoas 
jurídicas optantes pelo SIMPLES). 
 
A dúvida que os contribuintes tinham era 
sobre o termo inicial da vedação ao 
desconto de créditos, pois alguns 
entendiam ser em maio e outros em 
agosto (em respeito ao princípio da 
noventena). 
 
A fim de dirimir esta dúvida, a Receita 
Federal publicou a Solução de 
Divergência nº 06/08, em que informa 
que a partir de 30 de julho de 2004 (para 
a COFINS) e 01º de agosto de 2004 
(para o PIS) não seria mais possível o 
crédito das despesas financeiras decor-
rentes de empréstimos e financiamentos. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de consulta nº 59/2008 – 

Tributação de créditos de carbono – 

Protocolo de Quioto 

 
A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil publicou, em 10 de março de 
2008, solução de consulta afirmando que 
os valores decorrentes da cessão de 
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créditos de carbono, de acordo com 
Protocolo de Quioto, estão sujeitos à 
alíquota de 32% na sistemática do lucro 
presumido. 
 
No que tange ao PIS e à COFINS, por 
representarem receitas de exportação 
com o respectivo ingresso de divisas, 
tais valores estão isentos àquelas 
contribuições. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tópico 
acima. 
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