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É com muita satisfação que apresen-
tamos a sexta 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 – Medida 

Cautelar – CSLL – Imunidade com 

relação às receitas decorrentes de 

exportação – Liminar concedida 
 
O Supremo Tribunal Federal, nos autos 
da AC nº 1738-6/SP, tendo por Relator o 
Ministro Cezar Peluso, concedeu medida 
liminar para atribuir efeito suspensivo a 
RE em que o contribuinte busca o 
reconhecimento da imunidade das recei-
tas de exportação em face da CSLL, de 
acordo com o art. 149, § 2º, I, da CF, 
com as alterações da EC 33/2001. 
 

O Ministro Cezar Peluso sustentou que 
estariam presentes os requisitos sufi-
cientes para a concessão da medida 
liminar. 
 
No que pertine à razoabilidade jurídica 
do pedido, destacou-se que o art. 149, § 
2º, I, afastou as receitas de exportação da 
incidência de todas as contribuições 
sociais, dentre as quais figura a CSLL. 
 
Ainda que o dispositivo constitucional se 
refira às receitas de exportação e a CSLL 
repercuta sobre o lucro, o Ministro 
Relator lembrou que o “lucro nada mais 
é do que o resultado positivo do 
exercício, ou seja, o valor das receitas da 
empresa, descontados os custos e des-
pesas operacionais e não-operacionais”. 
 
O voto deixa claro que, no entendimento 
do Ministro Peluso, acompanhado por 
unanimidade pelos demais, a EC 
33/2001, no que tange à alteração do art. 
149 da CF, teve por finalidade desonerar 
as exportações. Desse modo, interpre-
tando teleologicamente o dispositivo 
constitucional, como, aliás, deve ser a 
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interpretação das regras de imunidade, a 
imunidade não se restringe apenas aos 
PIS e à COFINS, como também à CSLL. 
 
É importante mencionar que este mesmo 
argumento ainda pode ser aplicável à 
exigência da CPMF incidente sobre os 
valores que constituem receitas 
decorrentes da exportação de bens e/ou 
serviços. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá dispo-
nibilizar aos clientes e interessados o 
inteiro teor da decisão proferida pelo 
Supremo e relatada pelo Ministro Cezar 
Peluso. 
 
 
 

 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

– Exclusão dos créditos de ICMS 

transferidos a terceiros por empresas 

exportadoras da base de cálculo da 

COFINS e da Contribuição ao PIS 

 
A 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, no julgamento do 
Recurso de Apelação nº 2006.71. 
08.009917-3, decidiu pela não inclusão, 
na base de cálculo da Contribuição ao 
PIS e da COFINS, de valores recebidos 
pelas empresas dedicadas à exportação 
em decorrência da transferência de 
créditos acumulados de ICMS. 
 
A discussão sobre o tema surgiu em 
vista da glosa de créditos das 
contribuições, quando da transferência 
onerosa de créditos de ICMS a terceiros, 
por uma empresa exportadora. 

 
A União intentou a cobrança das 
contribuições sobre o ingresso monetário 
decorrente destas transferências, tal qual 
a incidência sobre o faturamento décor-
rente das operações efetivadas no merca-
do nacional. 
 
O entendimento expressado pelo 
Tribunal foi definido em vista da 
imunidade que as empresas exportadoras 
gozam em relação à Contribuição ao PIS 
e à COFINS, estabelecida pelo artigo 
149, parágrafo 2º, inciso I, e quanto ao 
ICMS, nos termos do artigo 155, inciso 
II e parágrafo 2º, inciso X, alínea “a”, 
todos da Constituição Federal de 1988. 
 
Por conta da imunidade de que gozam as 
receitas de exportação quanto às 
Contribuições Sociais e ao ICMS, não 
seria razoável cobrar as Contribuições 
incidentes sobre as receitas resultadas da 
mera restituição de créditos de ICMS 
acumulados pelas exportadoras, em face 
do recolhimento deste imposto nas 
etapas anteriores da comercialização do 
produto que exportam. 
 
Conforme expressou o voto da Relatora, 
Juíza Cláudia Cristina Cristofani, “como 
o crédito decorrente da exportação não é 
considerado para o efeito de base de 
cálculo do PIS e da COFINS, também 
não pode servir de base de cálculo o 
desdobramento ou destino econômico 
desse crédito”. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
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Tão-logo seja publicado o acórdão, o 
escritório terá enorme prazer em disponi-
bilizá-lo para clientes e interessados. 
 
 

Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo – ICMS – Cálculo por dentro – 

Inconstitucionalidade 
 
A Sétima Câmara do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, nos autos da 
Apelação Cível nº 328.782-5/8-00, con-
siderou inválido o denominado “cálculo 
por dentro” instituído pelo art. 33 da Lei 
Paulista nº 6.374/89. 
 
Segundo o Relator Des. Guerrieri Rezen-
de, o cálculo por dentro repercute na 
majoração da obrigação tributária, na 
forma de imposto sobre imposto, o que 
ultrapassaria os limites legais e constitu-
cionais, em especial os limites do poder 
de tributar, e com ofensa ao Princípio da 
Legalidade. 
 
O voto sustenta, ainda, que o cálculo por 
dentro implica violação ao Princípio da 
Não-Cumulatividade, na medida em que 
no preço do fornecimento da mercadoria 
se agregaria o valor do imposto, o que 
geraria a sua ocorrência cumulativa. 
 
O Supremo Tribunal Federal, em sua 
composição anterior, já afastou, por 
maioria, o argumento da invalidade do 
cálculo por dentro (RE 212.636/SP).  
 
Todavia, como demonstra a decisão do 
TJ/SP, a discussão ainda se mantém e 
deverá em breve ser retomada pela 
Suprema Corte. 
 

 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do processo no que diz 
respeito especificamente à questão da 
invalidade do cálculo por dentro, 
trazendo novas informações para os 
clientes nas próximas edições do Nota 

Tributária. 
 
 

Legislação e Normativos 

 
Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 

15/2007 – Créditos de COFINS – 

Empresas inscritas no Simples Nacio-

nal 

 
A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil editou, no último dia 26 de 
setembro, o Ato Declaratório Interpre-
tativo RFB nº 15, pelo qual expressou o 
entendimento de que as empresas optan-
tes pelo sistema de apuração não-cumu-
lativo da Contribuição para o PIS/PA-
SEP e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (“CO-
FINS”), podem descontar os créditos 
decorrentes da aquisição de bens e 
serviços de pessoas jurídicas optantes 
pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e contribuições 
devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (“Simples 
Nacional”), para a determinação dos 
valores devidos a título destas contri-
buições. 
 
Desta forma, ficou esclarecido que a 
limitação imposta pelo artigo 23 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de 
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dezembro de 2006, que vedou a 
transferência de créditos pelas empresas 
optantes pelo Simples Nacional, diz 
respeito apenas ao ICMS, deixando clara 
a interpretação do fisco pela qual o 
regime de não-cumulatividade deste 
Imposto é diverso do que ocorre com as 
mencionadas Contribuições Sociais. 
 
A interpretação confirmada, que já vinha 
sendo defendida pelos representantes dos 
contribuintes, é a de que, no sistema de 
apuração não-cumulativo estatuído pelas 
Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, não 
há a transferência dos valores recolhidos 
nas operações anteriores, tal qual no 
ICMS, mas sim, um crédito calculado 
pela aplicação da alíquota incidente na 
cobrança das contribuições sobre o preço 
pago pelos bens e serviços adquiridos 
que estejam previstos na legislação 
como geradores de crédito. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para enviar cópia 
do referido Ato ou discutir sua abran-
gência e reflexos. 
 
 
Resolução do Senado Federal n.º 11, de 

2007 – Suspende a execução das 

expressões legais que menciona, 

contidas no Convênio ICM nº 66, de 

1988, e na Lei nº 6.374, de 1º de março 

de 1989, do Estado de São Paulo, que 

dispõem sobre o ICMS. 

 
Foi editada a Resolução do Senado 
Federal n.º 11, publicada no Diário 
Oficial em 01 de outubro de 2007, cuja 
ementa foi transcrita acima. 

 
Esta Resolução suspendeu, com base no 
disposto pelo artigo 52, inciso X, da 
Constituição Federal, expressão decla-
rada inconstitucional em decisão defi-
nitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos autos do Recurso Extra-
ordinário n.º 158.834-9 – SP. 
 
A referida expressão, contida tanto na 
Lei Estadual n.º 6.374/89, como no 
Convênio ICM nº 66/88, tem a seguinte 
redação: “...ou a integração no ativo fixo 
de mercadoria produzida pelo próprio 
estabelecimento...”. 
 
Neste sentido, o Senado Federal confir-
mou entendimento já consolidado há 
muito na jurisprudência pátria, de que 
não incide ICMS na integralização de 
bens ao ativo fixo da empresa, que sejam 
produzidos pelo próprio contribuinte. 
 
Desta maneira, a Resolução ora em 
comento afastou, em definitivo, a inci-
dência do ICMS na integração de referi-
dos bens ao ativo fixo da empresa, no 
que pertine à legislação paulista, saída 
esta que é considerada uma mera ficção 
jurídica. 
 
Há, porém, Estados que continuam 
exigindo o pagamento do ICMS na 
integração de bens ao ativo fixo das 
empresas. A Resolução reforça o 
argumento pela não-incidência, em 
virtude de sua evidente inconstitucio-
nalidade.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 



 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

5 

disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 

Decreto Legislativo n• 266 – Convenção 

Adicional do Tratado de Bitributação 

celebrado entre Brasil e Bélgica 

 

Em 04 de outubro de 2007 foi aprovado 
o Decreto Legislativo nº 266, pelo qual 
restou aprovado o texto da Convenção 
Adicional Alterando a Convenção para 
Evitar a Dupla Tributação firmado entre 
Brasil e o Reino da Bélgica e Regular 
outras Questões em Matéria de Impostos 
sobre a Renda e o Protocolo Final 
(“Convenção Adicional”). 
 
Conforme Mensagem nº 330, de 2003, a 
Convenção Adicional tem por objeto a 
adaptação da Convenção para Evitar a 
Dupla Tributação (“Convenção”), de 
1973, à nova conjuntura mundial de 
crescimento em fluxos comerciais, 
financeiros e de investimentos, man-
tendo, com limitações e adaptações, os 
incentivos aos investimentos belgas no 
Brasil, bem como inserir dispositivos 
que visam atualizar as práticas tributária 
(p. ex., com previsão expressa da abran-
gência à CSLL) e dificultar práticas de 
planejamento tributário que possam 
ocasionar perdas para as receitas 
públicas dos países contratantes. 
 
Portanto, juntamente com o reforço dos 
dispositivos relativos à troca de 
informações, como forma de combate de 
evasão fiscal, a Convenção Adicional 
apresenta de forma clara a preocupação 
das autoridades fiscais quanto aos 
abusos decorrentes das convenções 

internacionais para evitar a dupla 
tributação. Aliás, esta tendência já ficou 
demonstrada nas convenções mais 
recentes, notadamente aquelas firmadas 
com o México e Israel. 
 
Desta forma, objetivando reduzir 
eventuais abusos decorrentes da 
aplicação da Convenção, foi alterado o 
artigo 10 (dividendos) com redução da 
alíquota máxima para 10%, se o 
beneficiário efetivo for uma sociedade 
investidora com no mínimo 10% do 
capital social da sociedade que paga os 
dividendos. 
 
Quanto aos royalties, a Convenção 
Adicional esclarece que ficam enten-
didos como tal os pagamentos recebidos 
por assistência técnica ou pelo 
fornecimento de serviços técnicos; neste 
caso o imposto não poderá exceder 10% 
do montante bruto dos royalties. 
 
A Convenção Adicional também alargou 
o parágrafo 4º do artigo 24 (não 
discriminação), admitindo que os 
pagamentos de juros, royalties e outras 
despesas, por empresa de um Estado 
Contratante a residente do outro Estado 
Contratante, gozarão da mesma 
dedutibilidade concedida aos pagamen-
tos realizados dentro do mesmo Estado 
Contratante, desde que os juros, royalties 
e outras despesas respeitem o princípio 
de arm´s length. 
 
Por fim, objetivando evitar eventuais 
abusos relacionados com a utilização da 
Convenção, o artigo 26 (troca de 
informações) sofreu significativa alte-
ração ao restar determinado que as 
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autoridades competentes trocarão infor-
mações entre si, não estando esta troca 
de informações restrita às pessoas e 
impostos visados, conforme estabelecido 
pela própria Convenção.  
 
Ainda nesta esteira, a Convenção 
Adicional garante que as informações 
recebidas serão consideradas secretas, 
nos mesmos termos da legislação fiscal 
do Estado Contratante que as concede (a 
União, no caso do Brasil), e somente 
serão fornecidas para as pessoas 
encarregadas dos lançamentos ou 
cobrança de impostos ou dos 
procedimentos ou ajuizamentos de ações 
relativas a delitos referentes a estes 
impostos.  
 
Estas são as principais alterações da 
Convenção, no que tange o fluxo de 
recursos entre ambos os Estados 
Contratantes. Contudo, cumpre mencio-
nar que a Convenção Adicional ainda 
altera os dispositivos relativos às 
remunerações de diretores, bem como 
artistas e desportistas. 
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