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É com muita satisfação que 
apresentamos a terceira edição do Nota 

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

Jurisprudência 

 

Superior Tribunal de Justiça – 

Mudança de Norma Prescricional para 

Repetição de Indébito – Forma de 

Transição 

 
A Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça (“STJ”), no Agravo de 
Instrumento em Embargos de 
Divergência nº 644.736/PE, esclareceu a 
forma de aplicação da regra prescricional 
introduzida pelo artigo 3º da Lei 
Complementar nº 118/05 (“LC 118/05”), 
que diminuiu o prazo para a repetição de 
indébito dos tributos sujeitos ao 
lançamento por homologação.  
 
Conforme noticiado pelo último Nota 
Tributária (Junho de 2007), o STJ já 

havia declarado a inconstitucionalidade 
do artigo 4º da LC 118/05, o qual 
determinava aplicação retroativa ao 
artigo 3º acima mencionado (EREsp nº 
644.736). 
 
Neste novo julgamento proferido pela 
Corte Especial, o Relator, Ministro Teori 
Albino Zavascki, sustentou que a 
transição da regra de prescrição deve 
obedecer a entendimento doutrinário já 
consagrado no Supremo Tribunal 
Federal (“STF”), segundo o qual será 
aplicado o novo prazo, tendo como 
termo inicial a data da vigência da lei 
que o estabelece, salvo se a prescrição 
iniciada na lei antiga vier a se completar, 
segundo ela, em menos tempo. 
 
Segundo anotado pelo próprio Ministro 
Teori Albino Zavascki: “assim, na 

hipótese em exame, com o advento da 

LC 118/05, a prescrição, do ponto de 

vista prático, deve ser contada da 

seguinte forma: relativamente aos 

pagamentos efetuados a partir da sua 

vigência (ocorrida em 09.06.05), o prazo 

para a ação de repetição de indébito é 

de cinco (anos) a contar da data do 

pagamento; e, relativamente aos 
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pagamentos anteriores, a prescrição 

obedece ao regime previsto no sistema 

anterior, limitada, porém, ao prazo 

máximo de cinco anos a contar da 

vigência da lei nova”.    

 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará a 
publicação do acórdão, podendo 
disponibilizá-lo aos clientes que se 
interessarem. 
 
 

Legislação 

 

Decreto Paulista nº 51.960/2007 – 

Institui Programa de Parcelamento 

Incentivado do ICM/ICMS 

 
Por meio do referido Decreto ficou 
instituído o Programa de Parcelamento 
Incentivado – PPI ICM/ICMS (“PPI”), 
que dispensa o pagamento de juros e 
multa nos seguintes percentuais. O 
Programa abrange débitos do ICM e do 
ICMS decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2006, 
constituídos ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, inclusive ajuizados. 
 
(i) pagamento à vista com redução de 
75% do valor atualizado das multas 
punitiva e moratória e de 60% do valor 
dos juros; 
 
(ii) em até 120 parcelas mensais e 
consecutivas com redução de 50% do 
valor atualizado das multas punitiva e 
moratória e 40% do valor dos juros, 
sendo que até 12 parcelas incidirão juros 

de 1% ao mês; mais de 12 parcelas 
incidirão juros equivalentes à SELIC; 
 
(iii) em até 180 parcelas mensais e 
consecutivas, com redução de 50% do 
valor atualizado das multas punitiva e 
moratória e 40% do valor atualizado dos 
juros, sendo que o valor da primeira 
parcela não poderá ser inferior a 1% da 
média da receita bruta mensal auferida 
no exercício de 2006 e nenhuma das 
parcelas subseqüentes poderá ser inferior 
ao da primeira parcela; as parcelas 
subseqüentes serão acrescidas de juros 
SELIC; neste caso específico, será 
exigida garantia bancária ou hipotecária 
de bens imóveis, em valor igual ou 
superior ao valor dos débitos 
consolidados. 
 
A adesão ao Programa ocorrerá pelo 
sítio www.ppidoicms.sp.gov.br até 30 de 
setembro de 2007. 
 
O vencimento da primeira parcela ou da 
parcela única será: (i) no dia 25 do mês 
corrente, para as adesões ocorridas entre 
os dias 1º e 15; (ii) no dia 10 do mês 
subseqüente, para as adesões ocorridas 
entre os dias 16 e 30 ou 31, se for o caso. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS poderá auxiliar 
seus clientes no conhecimento mais 
profundo e eventual adesão ao Programa 
de Parcelamento.  
 

_________________________________ 
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Lei Municipal nº 14.449/20007 – 

Crédito de ISS para Abatimento no 

IPTU – Fim do Depósito 

Administrativo 

 
Com a publicação da Lei Municipal n.º 
14.449/07, o Município de São Paulo 
estabeleceu a possibilidade de o 
regulamento do ISS definir as alíquotas 
aplicáveis para o cálculo do valor do 
crédito a ser apropriado pelos tomadores 
de serviços que contratem serviços 
sujeitos à tributação pelo referido 
imposto, após a emissão de nota fiscal 
eletrônica pelo prestador do serviço. 
 
Assim, a administração pública 
municipal definirá, por meio de 
regulamento, as alíquotas para o cálculo 
do aludido crédito, respeitando os limites 
legais de 30% para pessoas físicas, 10% 
para pessoas jurídicas e 10% para 
condomínios residenciais ou comerciais. 
 
Vale notar que as pessoas jurídicas que 
sejam contribuintes do ISS somente 
poderão tomar o crédito à alíquota 
máxima de 5%, sendo que aquelas 
empresas optantes pelo Super Simples 
não terão o direito ao crédito. 
 
Ademais, a Lei Municipal nº 14.449/07, 
ao revogar o artigo 18-A da Lei 
Municipal n.º 13.476/02 e os parágrafos 
1º ao 6º, do artigo 43, da Lei Municipal 
n.º 14.107/05, acabou com a necessidade 
de se proceder ao depósito de 30% do 
valor da exigência fiscal para a 
interposição de recurso administrativo ao 
Conselho Municipal de Tributos. 
 

Quanto à mencionada definição das 
alíquotas por regulamento, tendo em 
vista a possível existência de ilegalidade 
em tal medida, o escritório SOUZA, 

SCHNEIDER E PUGLIESE ADVOGADOS 

verificará, para os clientes interessados, 
a possibilidade de ingresso com ação 
judicial, de modo a fazer prevalecer as 
alíquotas máximas previstas em lei. 
 
_________________________________ 
 
Decreto nº 48.487/2007, do Município 

de São Paulo – Prorrogação do prazo 

para formalização do ingresso no PPI 

 
Em 04/07/2007 foi publicado no Diário 
Oficial do Município de São Paulo o 
Decreto nº. 48.487, de 03/07/2007, que 
prorroga até o dia 31/08/2007 o prazo 
para formalização do pedido de ingresso 
no Programa de Parcelamento 
Incentivado (“PPI”), instituído pela Lei 
nº. 14.129, de 11/01/2006. 
 
Neste sentido, vale lembrar que o PPI 
objetiva a recuperação de créditos 
tributários e não tributários do 
Município de São Paulo, constituídos ou 
não, inclusive os inscritos em Divida 
Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão 
de fatos geradores ocorridos até 
31/12/2004, ou seja, nos termos da 
legislação e regulamentação aplicável, 
poderão ser incluídos no PPI todos os 
tipos de débitos tributários (ISS, IPTU, 
ITBI, taxas etc.), bem como débitos não 
tributários (excetuados os débitos: a) de 
natureza contratual, b) referentes à 
indenizações devidas ao Município e c) 
referentes a infrações à legislação de 
trânsito). 
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Para tanto, o PPI oferece a possibilidade 
de parcelamento dos débitos (parcela 
única, em doze parcelas mensais 
corrigidas, em até 120 (cento e vinte) 
parcelas mensais corrigidas e acima de 
120 (cento e vinte) parcelas, mediante 
oferecimento de garantia e benefícios 
que compreendem 100% dos juros de 
mora, 75% a 50% da multa (para débitos 
tributários) e 75% a 50% dos honorários 
advocatícios). 
 
O ingresso ao programa se dá por 
solicitação do sujeito passivo mediante 
utilização de aplicativo especifico 
disponível no sitio do Município. Neste 
caso, os débitos serão consolidados na 
data da formalização do pedido de 
ingresso e os débitos não constituídos, 
relativos a fatos geradores ocorridos até 
31/12/2004, incluídos no PPI por opção 
do sujeito passivo, serão considerados 
declarados na data da formalização do 
pedido. 
 
O ingresso ao programa também poderá 
ocorrer por meio de proposta 
encaminhada pela Administração 
Publica ao sujeito passivo, com 
informações de opções de parcelamento 
e benefícios do PPI para débitos 
tributários relativos ao IPTU. 
 
A formalização do pedido de adesão ao 
PPI implica a desistência automática das 
impugnações, defesas, recursos e 
requerimentos administrativos que 
discutam os débitos, bem como das 
ações judiciais e dos embargos à 
execução fiscal. 
 

A exclusão do PPI ocorrerá sem 
notificação prévia ao sujeito passivo, nos 
casos de: i) inobservância das exigências 
do PPI, ii) atraso de mais de 60 dias no 
pagamento de qualquer parcela, iii) não 
comprovação da desistência de 
procedimentos administrativos e ações e 
recolhimento de custas e encargos, iv) 
desconstituição das garantias necessárias 
nos parcelamentos por prazo superior a 
cento e vinte meses, v) decretação de 
falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa física, vi) cisão da pessoa 
jurídica, exceto se a sociedade nova 
oriunda da cisão ou aquela que 
incorporar a parte do patrimônio assumir 
solidariamente com a cindida as 
obrigações do PPI, vii) falta de 
pagamento de tributo municipal, com 
vencimento posterior à data de 
homologação do ingresso no PPI; e viii) 
não apresentação da autorização do 
sujeito passivo  a Procuradoria Geral do 
Município, para levantamento dos 
depósitos judiciais 
 
A exclusão implica perda de todos os 
benefícios concedidos e a imediata 
inscrição de débitos remanescentes na 
Divida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal ou 
protesto extra-judicial, conforme o caso. 
 
Tendo em vista os termos do PPI, 
sugerimos que os contribuintes analisem 
os débitos para com o município, em 
contrapartida do desenvolvimento dos 
procedimentos administrativos e 
judiciais em curso, especificamente 
quanto às chances de êxito. 
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Normativos RFB 

 

Ato Declaratório Interpretativo nº 

10/2007 – Serviços de Factoring e 

Retenções na Fonte 

 
A Receita Federal do Brasil, por 
intermédio do Ato Declaratório 
Interpretativo n.º 10, de 20 de junho de 
2007, manifestou o seu entendimento no 
sentido de que as empresas de factoring 
enquadram-se no disposto nos artigos 29 
e 30 da Lei n.º 10.833/03, os quais 
determinam que, sobre os pagamentos 
feitos por pessoa jurídica a outras 
pessoas jurídicas que prestam os 
serviços ali mencionados, deverão ser 
retidos na fonte o Imposto sobre a Renda 
(“IR”), a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”), a Contribuição 
ao PIS (“PIS”) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”). 
 
Sendo assim, para evitar autuações por 
parte do Fisco Federal, as empresas que 
utilizarem os serviços de empresa de 
factoring deverão promover, sobre os 
pagamentos feitos a tal empresa, a 
retenção na fonte do IR, da CSLL, do 
PIS e da COFINS. Isto porque, mesmo 
se tratando de hipótese de antecipação 
do imposto devido, a fonte pagadora, 
caso não promova a retenção e o 
recolhimento dos tributos, pode ser 
autuada para exigência do valor 
principal, mais multa e juros, caso a 
exigência fiscal seja constituída dentro 
do respectivo período de apuração. Se a 

autuação ocorrer após o término do 
período de apuração, a fonte pagadora 
não será responsável pelo valor 
principal, mas estará sujeita à imposição 
de multa isolada e juros de mora. 
 
Cumpre mencionar que a base de cálculo 
para a realização das mencionadas 
retenções é o valor da comissão paga 
pela 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. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

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

Normativos SECEX 

 

Portaria 12 de 2007 da SECEX - 

Alíquota Zero de IR/Fonte em 

Pagamentos ao Exterior 

 
Por meio da Portaria n.º 12, a Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior regulamentou os procedimentos 
necessários ao gozo da redução da 
alíquota a zero do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte, prevista no 
artigo 9º da Medida Provisória n.º 2.159-
70, de 24 de agosto de 2001. 
 
Com efeito, a citado artigo estabeleceu a 
alíquota zero para pagamentos ao 
exterior relativos à pesquisa de mercado 
para produtos brasileiros de exportação, 
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à participação em exposições, feiras e 
eventos semelhantes, inclusive alugueis 
e arrendamentos de estandes e locais de 
exposição, assim como despesas com 
propagandas em tais eventos. 
 
O Poder Executivo, regulamentando tal 
disposição legal, expediu o Decreto n.º 
5.183/2004, pelo qual determinou que os 
contribuintes desejosos do benefício 
devem encaminhar requerimento à 
Secretaria de Comércio Exterior, que 
emitirá autorização válida por 30 dias. 
 
Assim, a Portaria n.º 12 definiu o 
procedimento que o contribuinte deve 
adotar para obter a autorização, que 
consiste, resumidamente, em habilitação 
perante o SISPROM (Sistema de 
Autorização de Remessa para Promoção 
de Exportação), a qual requer o 
preenchimento de formulário e o envio 
de diversos documentos ao DEPLA 
(Departamento de Planejamento e 
Desenvolvimento do Comércio 
Exterior), os quais comprovarão a 
regularidade fiscal do contribuinte e a 
existência efetiva das despesas a serem 
incorridas no exterior. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição para auxiliar os clientes nesse 
procedimento. 
 
 

Normativos Min. Fazenda 

 

Portaria n º 147 de 2007 do Ministério 

da Fazenda: novo Regimento dos 

Conselhos de Contribuintes 

 
No último dia 28 de junho foi publicada 
a Portaria do Ministro de Estado da 
Fazenda (“MF”) n.º 147, que aprovou os 
novos regimentos internos dos 
Conselhos de Contribuintes (“CC”) e da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”) do Ministério da Fazenda, 
órgãos superiores de julgamento dos 
processos administrativos fiscais 
federais. Destacaremos aqui algumas das 
principais novidades veiculadas pela 
citada Portaria. 
 
Uma das inovações consiste na 
transferência ao 2º Conselho de 
Contribuintes da competência para 
julgamento de causas relativas ao IPI 
incidente sobre produtos saídos da Zona 
Franca de Manaus, antes pertencente ao 
3º Conselho de Contribuintes. 
 
Como reflexo da união entre a Secretaria 
da Receita Federal e a Secretaria da 
Receita Previdenciária, foram criadas as 
5ª e 6ª Câmaras do 2º Conselho de 
Contribuintes, que serão competentes 
para o julgamento dos processos até 
então em trâmite perante o Conselho de 
Recursos da Previdência Social. Estes 
processos deverão ser encaminhados às 
referidas Câmaras no prazo de 30 dias 
contados da publicação da Portaria MF 
n.º 147. 
 
Outra interessante novidade consiste na 
possibilidade, aventada pelo artigo 5º do 
regimento interno dos CC, de as 
Câmaras Julgadoras funcionarem nas 
cidades-sede das superintendências da 
Receita Federal do Brasil. Tal medida 
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permitiria, por exemplo, que houvesse 
julgamentos dos CC em São Paulo. 
 
Inovou também o novo regimento dos 
CC ao limitar a recondução dos 
Conselheiros a, no máximo, 2 novos 
mandatos. Como exceção, caso o 
Conselheiro assuma a Presidência ou 
Vice-Presidência da Câmara ou do 
Conselho, poderá exercer mais 3 novos 
mandatos nessa função. Tal limitação, a 
nosso ver, pode ensejar a perda de 
Conselheiros experientes e de 
reconhecido saber, o que certamente 
prejudicará a qualidade dos julgamentos. 
 
De outro lado, para agilizar o julgamento 
dos processos, o novo regimento dos CC 
determinou que o Conselheiro que, uma 
vez distribuído o processo, tardar mais 
de 6 reuniões (mensais) para relatar o 
caso, perderá o mandato. Na CSRF os 
Conselheiros terão 2 reuniões para 
incluir o processo em pauta de 
julgamento. Além disso, terão trâmite 
prioritário os processos que contiverem 
indícios de crimes fiscais, objeto de 
representação fiscal para fins penais. 
 
Mais uma inovação consiste na 
possibilidade, prevista no §2º do artigo 
35, de os Procuradores da Fazenda 
Nacional apresentarem contra-razões aos 
recursos voluntários interpostos pelos 
contribuintes, no prazo de 30 dias a 
partir da data em que receberem os 
processos requisitados. 
 
Os novos regimentos do CC e da CSRF 
permitiram que os Conselheiros afastem 
a aplicação de dispositivos legais que 
tenham sido considerados inconstitu-

cionais em decisão plenária definitiva 
pelo Supremo Tribunal Federal, o que 
representa, sem dúvida, importante passo 
para alinhar as decisões administrativas 
com o entendimento da instância 
máxima do Poder Judiciário. 
 
Essas são algumas das novidades 
trazidas pelos novos regimentos dos CC 
e da CSRF, sendo certo que o escritório 
SOUZA, SCHNEIDER E PUGLIESE 

ADVOGADOS acompanhará como se dará 
a sua efetiva implementação, mantendo 
os clientes atualizados. 
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