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É com muita satisfação que apresen-
tamos a nona 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 

 

Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo – Portaria CAT 36/2004 – 

Impossibilidade de glosa de crédito 

 

Os contribuintes de São Paulo já 
contabilizam dois precedentes favoráveis 
no Tribunal de Justiça do de São Paulo 
(TJSP) referentes ao Comunicado nº 36, 
de 2004, da Coordenadoria de 
Administração Tributária (CAT) da 
Fazenda do Estado - um da 7ª Câmara de 
direito público e outro da 8ª Câmara. A 
norma impede que os contribuintes 
aproveitem créditos de ICMS de 
mercadorias adquiridas de Estados que 
concedem benefícios fiscais que não 

contam com autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz). Na prática, ao vedar o 
aproveitamento dos créditos, São Paulo 
neutraliza os benefícios concedidos por 
outros Estados. 
 
No caso da 7ª Câmara, os Desembar-
gadores entenderam que a administração 
fazendária de São Paulo não pode 
interferir unilateralmente na política 
financeira dos demais Estados da 
federação. Pela decisão, a câmara 
considerou que não é lícito à 
administração da Fazenda criar óbices 
aos contribuintes com medidas 
protecionistas. Já a 8ª Câmara julgou que 
o contribuinte não pode ter negado o 
direito ao crédito de ICMS pela pessoa 
política (Estado) que se julgue 
prejudicada, pois as restrições norma-
tivas locais não podem sobrepor-se ao 
princípio da não-cumulatividade previsto 
no artigo 155 da Constituição Federal. 
 
Os julgamentos sobre o comunicado 
CAT têm sido acompanhados de perto 
pelos contribuintes em razão do número 
de empresas afetadas pela medida, assim 



 
 
 
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. 

2

como dos valores dos autos de infração 
aplicados àqueles que utilizaram os 
créditos. 
 
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 

  
Medida Provisória n.º 413, de 03 de 

janeiro de 2008 – Dispõe sobre medidas 

tributárias destinadas a estimular os 

investimentos e a modernização do 

setor de turismo, a reforçar o sistema de 

proteção tarifária brasileiro, a 

estabelecer a incidência de forma 

concentrada da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS na produção e comercia-

lização de álcool, altera o art. 3º da Lei 

nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e 

dá outras providências. 

 
Foi editada a Medida Provisória (“MP”) 
n.º 413/08, cuja ementa foi transcrita 
acima. 
 
Esta Medida Provisória revogou os 
parágrafos 1º e 2º do art. 126 da Lei n.º 
8.213/91, que exigiam o depósito prévio, 
no valor de 30% do crédito 
previdenciário em discussão, para que 
fosse dado seguimento aos recursos 
interpostos na esfera administrativa. 

No entanto, a MP em comento não 
trouxe qualquer previsão de liberação 
dos depósitos já realizados quando da 
interposição de recursos administrativos 
anteriores à sua edição. 
 
Neste sentido, para que estes depósitos 
efetuados antes da edição da MP n.º 
413/08 sejam liberados, os Contribuintes 
terão que se socorrer ao Poder Judiciário 
para ver seu pleito atendido. Isto porque 
não há qualquer previsão por parte da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
de quando e se de fato esta liberação será 
feita, como já aconteceu com os 
depósitos relacionados aos créditos não 
previdenciários. 
 
Por fim, vale ressaltar que, como as 
mudanças ora em questão foram 
implementadas por meio de MP, há o 
risco de o Congresso Nacional não 
aprovar o seu texto, fazendo com que 
referidas mudanças percam validade, em 
especial porque a MP n.º 413/08 traz 
também disposições desfavoráveis aos 
Contribuintes, como o aumento da 
alíquota da CSLL para o setor 
financeiro, discutida em memorando 
próprio a respeito do assunto, e que pode 
ser verificar no sítio do escritório. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Instrução Normativa RFB nº 802, de 27 

de dezembro de 2007 – Dispõe sobre a 

prestação de informações de que trata o 
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art. 5º da Lei Complementar nº 105, de 

10 de janeiro de 2001. 
 
A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”) editou a Instrução 
Normativa (“IN”) RFB n.º 802/07, cuja 
ementa foi transcrita acima. 
 
Esta IN estabelece a obrigatoriedade de 
as instituições financeiras e equiparadas 
repassarem à RFB, semestralmente, 
informações sobre algumas movimen-
tações financeiras de seus clientes, tanto 
para pessoas físicas quanto jurídicas. 
 
Esta obrigatoriedade se deu no contexto 
do fim da cobrança da CPMF, tributo 
este que também era utilizado para 
fiscalizar as movimentações financeiras 
dos correntistas, para fins tributários. 
 
O limite mínimo do valor instituído pela 
IN em referência, para que as 
informações sejam comunicadas à RFB, 
é de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) para 
as pessoas físicas, e de R$ 10.000,00 
(dez mil Reais) para as pessoas jurídicas, 
consolidados semestralmente. 
 
Por fim, vale ressaltar que a IN em tela 
já está sendo objeto de questionamento 
quanto à sua legalidade e constituciona-
lidade, e a questão deverá ser levada em 
breve ao Poder Judiciário. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

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

Portaria - MF nº 3 de 03.01.2008 – 

Limitação – Recurso interposto pelo 

Fisco Federal perante os Conselhos de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda 

 
Foi publicada no Diário Oficial da 
União, em 07 de janeiro de 2008, a 
Portaria n° 03/2008, editada pelo 
Ministro da Fazenda de Estado. 
 
A Portaria em questão estabelece que o 
Presidente de Turma de Julgamento da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil 
de Julgamento (DRJ), para a inter-
posição de Recurso de Ofício, observe se 
o valor total exonerado em desfavor da 
Administração seja superior a R$ 1.000. 
000,00 (um milhão de reais). 
 
Vale lembrar que a presente revogou a 
Portaria n° 375/2001, a qual estabelecia 
a exoneração de crédito tributário em 
favor do contribuinte no valor mínimo 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
para que a Administração Pública inter-
pusesse Recurso de Ofício.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 

 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
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Paula Cerqueira Bonano 
(paula@ssplaw.com.br) 
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