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

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

Jurisprudência 

 

Superior Tribunal de Justiça – 

Contribuições ao Sesc e ao Senac – 

Prestadores de serviços – Validade da 

cobrança 

 
Em julgamento realizado em 8 de agosto 
de 2007, a Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
negou provimento a recurso interposto 
pela empresa Bolsa de Telefones S/C por 
compreender que os prestadores de ser-
viços devem recolher as contribuições 
para o Sesc e para o Senac. 
 
O contribuinte sustentava que, como 
empresa prestadora de serviços, não 
deveria sujeitar-se ao pagamento de 
contribuições relacionadas ao comércio. 

Segundo a Relatora, a Ministra Eliana 
Calmon, no entanto, “as empresas 
prestadoras de serviço que auferem 
lucros, e com esse produto remuneram 
os seus sócios, são, inquestionavelmente, 
estabelecimentos comerciais, à luz do 
conceito moderno de empresa”. 
 
A Ministra registrou que, atualmente, o 
conceito de empresa comercial é amplo 
o suficiente para englobar no título todas 
as empresas que fazem comércio, quer 
de bens, quer de serviço. 
 
Tão-logo o acórdão seja publicado, o 
escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá dispo-
nibilizá-lo aos clientes e interessados, 
além de comentar seu inteiro teor, 
explorando os aspectos constitucionais 
que serão certamente objeto de discussão 
no Supremo Tribunal Federal. 
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TRF 3ª Região – Imunidade das 

receitas de exportação à CSLL 

 

Na Apelação em Mandado de Segurança 
nº 2005.61.11.000664-0, a empresa dis-
cutia a imunidade das receitas de expor-
tação em face da CSLL. 
 
O contribuinte alegou que a imunidade 
introduzida pela EC 33/01 abrange não 
somente as receitas decorrentes da 
exportação, mas o lucro auferido com a 
operação (haveria relação de interde-
pendência entre receita e lucro apta a 
implicar o alcance da imunidade à 
CSSL). 
 
Aduziu ainda que a interpretação 
teleológica da norma instituidora da 
imunidade conduziria à conclusão de 
que a intenção do Poder Constituinte 
derivado é a de desonerar as exportações 
como um todo, sendo equivocado, 
portanto, restringir o alcance dessa 
imunidade apenas às contribuições 
incidentes sobre as receitas (e sobre o 
faturamento). 
 
A 3ª Turma negou provimento à 
apelação, nos termos do voto do Relator, 
o Juiz Federal Convocado Roberto 
Jeuken, que fundamentou seu entendi-
mento na premissa de que as normas de 
imunidade devem ser interpretadas 
restritivamente, além de que o lucro e a 
receita são conceitos diversos entre si, 
concluindo que a imunidade introduzida 
pela EC 33/01 não alcança a CSSL. 
 

Sobre a interpretação restritiva das 
normas de imunidade, tal concepção vai 
de encontro ao entendimento construído 
pelo Supremo Tribunal Federal, como se 
observa, por exemplo, dos julgamentos 
relativos à abrangência da imunidade 
dos templos de qualquer culto, argumen-
to que poderá ser utilizado para defender 
a posição dos contribuintes. Nesse sem-
tido, ver RE 325.822, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, julgamento em 15-12-02, DJ de 
14-5-04. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento da tese perante os 
Tribunais Superiores, disponibilizando 
aos clientes informações relevantes a 
respeito do tema. 
 
 

Legislação e Normativos 

 
Lei nº 11.488/2007 – hipóteses de 

suspensão do PIS e da COFINS 

 
Em consonância com as diretrizes 
implementadas pelo PAC do governo 
federal, foi promulgada a Lei nº 
11.488/07, regulamentada pelo Decreto 
nº 6.144/07, instituindo o Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvol-
vimento de Infra-Estrutura. 
 
Por meio de tal medida, o governo 
federal concede a suspensão da 
exigibilidade do PIS e da COFINS 
incidentes sobre a venda de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos 
novos adquiridos no mercado interno ou 
importado e a materiais de construção, 
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desde que utilizados ou incorporados à 
obras de infra-estrutura em todo o 
território nacional. 

 
Importante mencionar que nem todas as 
obras relacionadas à infra-estrutura 
poderão se beneficiar do REIDI, mas 
apenas aquelas que estejam ligadas a 
transportes, energia, saneamento básico 
e irrigação, com a condição de terem 
seus projetos previamente aprovados e 
cadastrados no programa. Tal benefício 
também poderá ser estendido a empresas 
que prestem serviços às empresas 
inscritas no programa (empresa terceiri-
zada), atuando, dessa forma, na quali-
dade de co-habilitada. 
 
Comprovada a utilização ou incorpora-
ção desses bens às obras cadastradas, a 
suspensão concedida será transformada, 
de pleno direito, em alíquota zero, 
desonerando, portanto, o empresário 
nacional que comercialize com obras de 
primeira necessidade para o desenvol-
vimento do país. 
 
 
Medida Provisória nº 382/2007 – 

Institui benefícios à indústria automo-

tiva, moveleira, têxtil, calçadista e de 

máquinas agrícolas  

 
Foi editada no último dia 24 de julho a 
Medida Provisória (“MP”) nº 382, que 
mudou o regime de aproveitamento de 
créditos decorrentes de PIS e COFINS 
na aquisição de bens de capital 
destinados à produção dos produtos nela 
listados (exaustivamente discriminados 
através da menção dos códigos sob os 

quais estão classificados na Tabela do 
IPI), além de outras disposições.  
 
No caso do aproveitamento dos créditos, 
os setores beneficiados por esta Medida 
Provisória são o automotivo, moveleiro, 
têxtil, calçadista e de produção de 
máquinas agrícolas.  
 
Até a edição da Medida Provisória em 
tela, o adquirente destes maquinários 
somente poderia utilizar-se dos créditos 
em questão para descontar do valor final 
devido a título destes tributos na mesma 
taxa de depreciação dos bens. 
 
A fim de incentivar a renovação do 
parque industrial das empresas dedicadas 
a estas atividades, a Medida Provisória 
nº 382/2007 determinou que os créditos 
de PIS e COFINS decorrentes da 
importação e aquisição no mercado 
interno dos bens de capital destinados à 
produção de bens possam ser 
descontados imediatamente da base de 
cálculo dos mesmos tributos a serem 
recolhidos pelas empresas. 
 
Além deste benefício, a MP nº 382/2007 
alterou as regras para a suspensão de IPI, 
PIS e COFINS na venda de matérias 
primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem concedida 
quando da venda a empresas 
preponderantemente exportadoras. 
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No caso das empresas cuja receita de 
exportação das mercadorias acima men-
cionadas (automotivo, moveleiro, têxtil, 
calçadista e máquinas agrícolas) seja 
superior a 90% do total das suas receitas 
de exportação, o percentual mínimo 
necessário para serem consideradas 
preponderantemente exportadoras foi 
reduzido de 80% para 60% de suas 
receitas totais. 
 
Por fim, a MP nº 382/2007 incluiu, nas 
mercadorias beneficiadas com a redução 
a zero nas alíquotas de PIS e COFINS 
para a venda no mercado interno, os 
veículos e embarcações destinados ao 
transporte escolar para a educação básica 
na zona rural das redes estadual e 
municipal. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá disponi-
bilizar aos clientes interessados a lista 
completa dos produtos cujos setores 
foram abrangidos por esta legislação. 
 
 

Instrução Normativa nº 748/2007 – 

Novo dispositivo regulatório do CNPJ 

exclui hipótese de pena de inaptidão 

 
Foi editada em 28 de junho a Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (IN/RFB) nº 748/2007, 
que repetiu grande parte das disposições 
da IN/SRF nº 568/2005, a qual revogou. 
 
A novidade introduzida por esta IN/RFB 
foi a supressão de uma hipótese anterior-
mente prevista como passível de apli-
cação de pena de inaptidão de CNPJ. 
 

A pena de inaptidão de CNPJ é aplicável 
às empresas consideradas; omissa con-
tumaz, omissa e não localizada, inexis-
tente de fato, ou que não efetue a 
comprovação da origem, da disponibi-
lidade e da efetiva transferência, se for o 
caso, dos recursos empregados em 
operações de comércio exterior, na 
forma prevista em lei. 
 
A IN/RFB nº 748/2007 excluiu a 
possibilidade de ser considerada como 
inexistente de fato a pessoa jurídica que 
“tenha cedido seu nome, inclusive 
mediante a disponibilização de 
documentos próprios, para a realização 
de operações de terceiros, com vistas ao 
acobertamento de seus reais benefi-
ciários”, anteriormente prevista no artigo 
41 da IN/SRF nº 568/2005, e que 
implica a aplicação de pena de inaptidão 
do CNPJ.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá fornecer 
maiores esclarecimentos acerca do tema 
aos clientes interessados. 
 
 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 

13/2007 – Incidência tributária na 

transferência de recursos financeiros 

decorrentes de sucessão “causa mortis” 

ou por reorganização societária 

  

A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expediu o ADI nº 13/07, por 
intermédio do qual manifestou 
entendimento no sentido de que as 
transferências financeiras, realizadas por 
instituições financeiras, decorrentes (i) 
das operações societárias de 
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incorporação, cisão e fusão e (ii) de 
sucessão “causa mortis” estão 
submetidas à incidência da CPMF. 
  
Ademais, para aquele órgão sempre que 
houver uma destas operações, as 
aplicações financeiras existentes até a 
data da operação deverão ser resgatadas 
pelas instituições financeiras e 
reaplicadas em nome dos sucessores, 
fato este que acarreta a necessidade de 
pagamento do Imposto Sobre a Renda na 
Fonte (“IR/Fonte”) e do Imposto Sobre 
Operações Financeiras (“IOF”), quando 
for o caso.  
 
A única exceção seria no caso das 
transferências de reservas técnicas, 
fundos e provisões de planos de caráter 
previdenciário entre entidades de 
previdência e seguradoras, inclusive em 
decorrência de reorganização societária, 
que estariam sujeitas à alíquota 0% da 
CPMF, nas hipóteses especificadas pelo 
Ato Declaratório.  
 
Para nós, contudo, a legalidade desta 
interpretação é duvidosa, pois não há 
circulação física ou escritural de moeda, 
que ensejaria a incidência da CPMF, e a 
obrigação de resgate das operações 
financeiras fere o direito à sucessão 
universal previsto na legislação cível e 
comercial, vez que este regate acaba por 
modificar as condições contratuais das 
operações. 
  
 

Portaria CAT 65/2007 – Diferimento no 

pagamento do ICMS nas hipóteses de 

industrialização por encomenda 

 

Em 30 de junho p.p. foi publicada a 
Portaria do Coordenador da Adminis-
tração Tributária (“CAT”) n.º 65, pela 
qual foi prorrogada, sem prazo final de 
vigência, a Portaria CAT n.º 22, de 08 de 
março de 2007. 
 
Referida Portaria, ao regulamentar o 
artigo 402 do RICMS, estabeleceu 
regime especial de tributação pelo ICMS 
às operações de industrialização por 
encomenda, no qual ocorre suspensão do 
recolhimento do imposto, para fatos 
geradores realizados após 1º de fevereiro 
de 2007. 
 
Esta suspensão se dá no momento em 
que o estabelecimento ou trabalhador 
autônomo/avulso der saída em mercado-
ria, que lhe foi encaminhada para 
industrialização, com destino ao 
estabelecimento que encomendou a 
industrialização. Note-se que a 
suspensão atinge somente os valores 
relativos ao serviço prestado, assim 
entendido o valor total cobrado pelo 
estabelecimento industrializador, nele 
incluídos o valor dos serviços prestados 
e o das mercadorias empregadas no 
processo industrial.  
 
Assim, o ICMS referente ao serviço 
prestado somente será devido na saída 
final do estabelecimento que encomen-
dou a industrialização, após o retorno da 
mercadoria do estabelecimento ou do 
trabalhador autônomo/avulso que reali-
zou a industrialização. 
 
Vale observar que, para fazer jus à 
suspensão, os estabelecimentos devem 
estar localizados no mesmo Estado, o 
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estabelecimento que encomenda não 
pode ser não-contribuinte do ICMS ou 
produtor rural, bem como beneficiário 
do regime simplificado de empresas de 
pequeno porte e micro-empresas. 
Ademais, há um prazo máximo de 180 
dias, a partir da saída inicial, para que a 
mercadoria retorne ao estabelecimento 
que encomendou a industrialização, 
admitidas duas prorrogações.  
 
Ainda, cumpre apontar que, conforme já 
previsto no citado artigo 402, a saída da 
mercadoria do estabelecimento que 
encomendou a industrialização também 
goza de suspensão do ICMS, o qual, a 
exemplo da incidência relativa ao 
serviço prestado pelo estabelecimento 
industrializador, somente será recolhido 
quando da saída final. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Convênio ICMS 61/2007 – Obrigações 

relativas ao ICMS – Estabelecimentos 

importadores 

 
Com a assinatura do Convênio ICMS do 
Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria – CONFAZ (“Convênio ICMS”) n.º 
61, de 06 de julho de 2007, restou 
alterada a redação da cláusula primeira 
do Convênio ICMS n.º 135/2002, pela 
qual se afastou, expressamente, a 
aplicação do disposto nas Instruções 
Normativas da Secretaria da Receita 
Federal (“IN SRF”) nº 247/2002, nos 
artigos 12 e 86 a 88, e SRF nº 225/2002, 

e no Ato Declaratório Interpretativo SRF 
nº 7 de 13 de junho de 20021, com 
relação às obrigações tributárias do 
ICMS a serem cumpridas quando da 
saída de mercadorias efetivadas por 
estabelecimento importador, mesmo que 
a importação tenha ocorrido por conta e 
ordem de terceiros. 
 
Assim, nas operações de saída de 
mercadorias efetuadas por estabeleci-
mentos importadores, aplicam-se, relati-
vamente às obrigações tributárias do 
ICMS, somente as normas das 
administrações tributárias estaduais ou 
do CONFAZ, órgãos responsáveis pela 
normalização do ICMS. Todas as 
exigências constantes dos referidos atos 
normativos da antiga Secretaria da 
Receita Federal, atual Receita Federal do 
Brasil (“RFB”), não devem mais ser 
observadas pelos contribuintes importa-
dores para a emissão de notas fiscais de 
saída, atendo-se apenas à observância 
das normas estaduais ou do CONFAZ. 
 
A título exemplificativo, dentre as 
diversas obrigações constantes dos 
referidos normativos da RFB, constam a 
emissão da nota fiscal de saída pelo 
mesmo valor constante da nota fiscal de 
entrada, acrescido dos tributos incidentes 
na importação e a emissão, na data da 
saída das mercadorias de seu estabe-
lecimento, de nota fiscal de saída tendo 
por destinatário o adquirente, na qual 
deverão ser informados as quantidades e 

                                                 
1 Este Ato Declaratório já não era aplicável às 
mencionadas empresas importadoras conforme a 
redação original da cláusula primeira do 
Convênio ICMS n.º 135/2002. 
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os valores unitários e totais das 
mercadorias, assim entendidos os valo-
res expressos em reais, acrescidos do 
valor dos tributos incidentes na impor-
tação. 
 
 
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) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 

Angelo Tsukalas 
(angelo@ssplaw.com.br) 
 
Ana Victória de Paula e Silva 
(anavictoria@ssplaw.com.br) 
 

Helon Arrais Amaral Moraes 
(helon@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 91 – 
Consolação – São Paulo (SP). Tel. (11) 
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