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

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

Notícias dos Tribunais 

 

STF – Alíquota da COFINS/Lei nº 

9.718/98 – Majoração 

 
Muito embora a definição da legiti-
midade da majoração da alíquota da 
COFINS (artigo 8º da Lei nº 9.718/98) 
esteja pendente de apreciação pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(RE nº 527.602), em que serão 
analisados novos fundamentos de direito 
que não a violação ao Princípio da 
Isonomia (já decidido pelo RE nº 
336.134), o fato é que os Ministros da 
Corte Suprema estão adotando 
posicionamento diferenciado no que 

tange ao julgamento dos recursos 
extraordinários postos a sua apreciação.  
 
Enquanto o Ministro Marco Aurélio 
entende a questão superada (ao menos 
quando o argumento é a necessidade da 
edição de lei complementar para 
regulamentar a matéria), julgando, de 
forma monocrática, os recursos no 
sentido de aplicar a alíquota majorada 
(RE nº 569.006-7), o Ministro Eros Grau 
tem determinado o sobrestamento dos 
feitos até o julgamento definitivo da 
majoração da alíquota pelo Plenário (RE 
nº 451.604-7).  
 
Desta forma, caso o contribuinte tenha 
alegado em seu recurso novos 
argumentos quanto à majoração de 
alíquota, deve tentar obter seu 
sobrestamento, sob pena de ter seu 
recurso decidido monocraticamente no 
sentido de se considerar legítima a 
majoração da alíquota perpetrada pelo 
artigo 8º da Lei nº 9.718/98. 
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STF – COFINS – Isenção – Sociedades 

Civis de Prestação de Serviços de 

Profissão Legalmente Regulamentada – 

Revogação do artigo 6º, II da Lei 

Complementar nº 70/91 pelo artigo 56 

da Lei nº 9.430/96  
 
De idêntica forma ao comentário 
anterior, também os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal têm decidido 
de forma divergente sobre os recursos 
que versam sobre o tema. Enquanto 
alguns deles, tais como os Ministros 
Marco Aurélio (AG nº 697.924-1) e 
Menezes Direito (AG nº 609.569-8) 
sobrestam os recursos submetidos a sua 
apreciação – por entenderem que tal 
matéria encontra-se afeta ao Plenário, 
conforme REs nºs 377.457-3 e 381.964-
0 – outros, a execmplo da Ministra 
Carmem Lúcia, têm decidido monocra-
ticamente, de forma desfavorável ao 
contribuinte (RE nº 576.923-2).  
 
Já o TRF/SP, por meio da Turma 
Suplementar da 2ª Seção, também tem 
negado seguimento aos recursos 
interpostos pelo contribuinte, de forma 
monocrática (processo nº 2007.61.19. 
001766-8), entendendo que a Suprema 
Corte teria pacificado a matéria. Por tais 
razões, é necessário acompanhar os 
processos em curso perante o TRF/SP, 
para que seja demonstrado que o STF 
está sobrestando alguns recursos porque 
aguarda o pronunciamento do Plenário, 
para propiciar o conhecimento e a subida 
dos recursos do contribuinte. Ainda, 
perante a Suprema Corte, é importante 
demonstrar que alguns Ministros têm 
sobrestado os recursos, para evitar-se o 

julgamento monocrático de forma 
desfavorável ao contribuinte. 
 
 

STF – Artigo 46 da Lei nº 8.212/91 – 

Prazo prescricional de 10 anos para a 

cobrança das contribuições destinadas 

à Seguridade Social  
 

Há precedente do Supremo Tribunal 
Federal, de relatoria do Ministro Eros 
Grau, determinando o sobrestamento do 
feito (Ag Reg. no RE nº 545.757-5), em 
razão da matéria estar submetida ao 
Plenário, conforme RE nº 559.943. 
 
 
STF – Exclusão do ISS da base de 

cálculo da Contribuição ao PIS e da 

COFINS 
 

O julgamento proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal (ainda não finalizado) 
sobre a possibilidade da exclusão do 
ICMS da base de cálculo da COFINS 
começa a surtir efeitos nas decisões 
proferidas pelas demais instâncias do 
Poder Judiciário. 
 
Nesse sentido, recentemente, a Justiça 
Federal de São Paulo proferiu decisão 
reconhecendo o direito de o contribuinte 
restituir o valor pago indevidamente a 
título de COFINS por conta da inclusão 
do ISS na base de cálculo deste tributo, 
no que tange aos últimos 10 anos.  
 
Assim, é importante que o contribuinte 
analise a viabilidade de ingressar com 
medida judicial desta natureza, a fim de 
se evitar o risco da prescrição mês a mês 
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com relação aos recolhimentos efetuados 
no passado. 
 
STJ – Compensação de tributos – O 

regime jurídico aplicável é o vigente à 

época em que proposta a ação – Impos-

sibilidade do Tribunal aplicar as 

sucessivas modificações legislativas  
 
O Superior Tribunal de Justiça tem se 
posicionado no sentido de que, com 
relação às medidas judiciais requerendo 
a compensação de tributos, há de ser 
aplicada a lei vigente à época da 
propositura da ação. Desta forma, se a 
ação foi proposta no momento em que 
vigia a redação original do artigo 74 da 
Lei nº 9.430/96, o Poder Judiciário 
entende deva ter sido efetuado, à época, 
o requerimento ao Fisco (sobrevindo, 
conseqüentemente, a autorização para 
tanto) não podendo invadir a esfera da 
Administração para autorizar a compen-
sação pleiteada. Contudo, algumas 
decisões ressalvam “o direito de o 
contribuinte proceder à compensação 

dos créditos pela via administrativa, em 

conformidade com as normas posterio-

res, desde que atendidos os requisitos 

próprios” (REsp nº 769.600). Desta 
forma, é importante que tal ressalva 
conste expressamente das decisões 
judiciais proferidas, para que o contri-
buinte possa tentar obter junto ao Fisco a 
aplicação da legislação superveniente ao 
seu caso concreto.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

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

 
Legislação e Normativos 

  
ICMS – Substituição Tributária – 

Estado de São Paulo – Edição de 

Normas Reguladoras e Ampliação de 

Prazos  

 
De acordo com a política do Governo do 
Estado de São Paulo, de ampliar a 
cobrança do ICMS pela sistemática da 
substituição tributária, conforme a 
alteração da Lei nº 6.374, de 1º de março 
de 1989, na redação dada pela Lei nº 
12.681, de 24 de julho de 2007, foram 
editados no último mês, o Decreto nº 
52.761/2008, bem como as Portarias 
CAT - Coordenador da Administração 
Tributária, de nº 15, 19 e 20, que 
dispõem sobre a forma de recolhimento 
e valor agregado presumido para 
operações de venda de medicamentos, 
bebidas alcoólicas (exceto cerveja e 
chope), produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal. 
 
Neste sentido, a Portaria CAT nº 15, de 
22 de fevereiro de 2008, que 
estabeleceu, para os produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal, o 
chamado o Índice de Valor Agregado 
Setorial (“IVA-ST”), que é o percentual 
a ser acrescentado ao preço final dos 
produtos, assim considerados o preço de 
venda após o cômputo do frete, carreto, 
seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente.  
 
Esta Portaria instituiu o IVA-ST em 
71,60%, nos casos em que a alíquota 
originalmente prevista das mercadorias 
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seja de 25% ou de 38,90%, quando as 
mercadorias estejam sujeitas às alíquotas 
de 12% ou 18%. 
 
Quando as operações forem praticadas 
entre estabelecimentos considerados de 
empresas interdependentes, o IVA-ST 
será de 165,55%. 
 
Caso a mercadoria seja proveniente de 
outro Estado, cuja saída interna seja 
tributada com alíquota superior a 12%, o 
estabelecimento paulista deverá utilizar 
o “IVA-ST ajustado”, a ser calculado 
pela seguinte formula: 
 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST 
original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ 
intra)] -1, onde: 
 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST 
aplicável na operação interna, de 
44,72%, conforme acima descrito; 
 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual 
aplicada pelo remetente localizado em 
outra unidade da Federação; 
 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à 
mercadoria neste Estado. 
 
No caso das bebidas alcoólicas (com 
exceção de cerveja e chope), o IVA-ST 
foi estabelecido pela Portaria CAT nº 19, 
de 6 de março de 2008, no percentual de 
44,72%. 
 
No caso das mercadorias serem 
provenientes de outros Estados, cuja 
saída interna seja tributada com alíquota 
superior a 12%, o estabelecimento 
paulista também deverá utilizar o “IVA-

ST ajustado”, a ser calculado pela 
mesma fórmula acima descrita.  
 
Os medicamentos classificados nas 
posições 3003 e 3004 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias tiveram seu 
IVA-ST estipulado pela Portaria CAT Nº 
20, de 6 de março de 2008. 
 
Esta Portaria dispõe que, na ausência de 
preço final divulgado pela Secretaria da 
Fazenda, a base de cálculo presumida 
será calculada pelo acréscimo do IVA-
ST a seguir descrito: 
 
1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e 
quatro centésimos por cento), se a 
mercadoria constar na lista positiva da 
incidência do PIS/Pasep e Cofins; 
 
2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a 
mercadoria constar na lista negativa da 
incidência do PIS/Pasep e Cofins; 
 
3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e 
trinta e oito centésimos por cento), se a 
mercadoria constar na lista neutra da 
incidência do PIS/Pasep e Cofins. 
 
Na hipótese da mercadoria ser 
proveniente de outros Estados, cuja saída 
interna seja tributada com alíquota 
superior a 12%, o estabelecimento 
paulista deverá utilizar o "IVA-ST 
ajustado”, conforme a fórmula acima 
descrita. 
 
Ainda, em relação ao recolhimento do 
ICMS devido pelo substituto tributário, 
foi editado no último dia 28 de fevereiro, 
o Decreto nº 52.761/2008, que 
estabeleceu novo prazo de recolhimento 
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do ICMS no caso dos sujeitos passivos 
por substituição. 
 
De acordo com este Decreto, nas 
operações acima citadas, em que o 
ICMS é pago pelo substituto tributário, o 
prazo para o recolhimento do imposto 
devido foi alterado para o último dia do 
segundo mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador.  
 
Tal disposição produzirá efeitos em 
relação às vendas efetuadas até 21 de 
dezembro de 2008. 
 
Por fim, no dia 26 de fevereiro de 2008, 
foi editado o Comunicado CAT nº 13, 
que postergou a aplicação do regime de 
substituição tributária nas operações de 
venda de papel, produtos de limpeza, 
lâmpadas elétricas, pilhas e baterias, 
ração animal, produtos fonográficos e 
autopeças para o dia 1º de abril deste 
ano, bem como postergou para 1º de 
maio a aplicação deste regime nas 
operações de venda de produtos 
alimentícios e materiais de construção e 
congêneres.  
 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

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

 

IOF/Crédito e IOF/Câmbio – ADI RFB 

nº 24/08 

 

Em 22.02 pp., foi publicado o Ato 
Declaratório Interpretativo da Receita 
Federal do Brasil (“ADI RFB”) nº 24/08 
trazendo o entendimento do Fisco acerca 

de pontos discutíveis do Decreto nº 
6.306, de 14.12.07 e alterações poste-
riores (“Novo RIOF”).  
 
Esclareceu, em referido ADI, que o 
IOF/Crédito, nos termos do Novo RIOF, 
atinge os fatos ocorridos a partir de 
04.01.08. Esta dúvida remanescia pelo 
fato de que o Novo RIOF foi publicado 
em edição extra do Diário Oficial da 
União em 03.01.08. Desta forma, fatos 
geradores ocorridos em 03.01 deveriam 
se submeter, em tese, aos termos do 
Novo RIOF, o que, no entanto, era 
impossível na prática para muitas 
operações, por ter sido o normativo 
publicado somente à noite, em edição 
extra. 
 
Outra questão discutida entre os 
contribuintes e juristas se referia à 
abrangência da hipótese de alíquota zero 
de IOF/Câmbio assim descrita no artigo 
15, parágrafo 1º, inciso VI, do Novo 
RIOF: “nas operações de câmbio, 
realizadas por investidor estrangeiro, 

para aplicações nos mercados financei-

ros e de capitais na forma regu-

lamentada pelo Conselho Monetário Na-

cional”.  
 
O ADI RFB nº 24/08 explicitou o 
entendimento da RFB no sentido de que 
tal alíquota zero abrange somente o 
ingresso e retorno de recursos aplicados, 
ou seja, somente o valor do principal 
investido. Os Juros sobre o Capital 
Próprio (“JCP”) e dividendos decorren-
tes de tais investimentos não se 
beneficiam, por manifestação expressa 
no ADI, à alíquota zero de IOF/Crédito.  
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à dispo-
sição dos clientes e interessados para os 
esclarecimentos que se fizerem necessá-
rios. 
 
 
 
Município de São Paulo – Programa de 

Parcelamento Incentivado – Reabertu-

ra de Prazo 

 
O Programa de Parcelamento incenti-
vado – PPI, estabelecido pelo Município 
de São Paulo em 2006, mediante 
publicação de Lei Municipal n° 
14.129/2006 (e regulamentação, inicial-
mente, pelo Decreto n° 47.165/2006), 
objetivou promover a regularização dos 
contribuintes em débito com o Fisco 
Municipal Paulista. 
 
Hoje, almejando-se o mesmo escopo, o 
prefeito do Município de São Paulo 
editou o Decreto n°49.270/2008, pelo 
qual reabre o prazo para adesão de 
contribuintes à benesse estatuída pela 
Lei referenciada. 
 
Em síntese, o Decreto, recentemente 
publicado, estabeleceu: 
(i) possibilidade de parcelamento de 

débitos municipais tributários ou 
não, constituídos ou não, inscritos 
ou não em Dívida Ativa, 
anteriormente parcelados ou não, 
exigido ou não em processo 
executivo, relativamente aos fatos 
geradores que tenham se dado até 
31/12/2004. 

(ii) Impossibilidade de parcelar débitos 
relativos às multas de trânsito, 

natureza contratual e indenizações 
devidas ao Município de São Paulo 
por danos causados ao seu 
patrimônio. 
 

Cabe esclarecer que, assim como em 
qualquer benesse fiscal, a pessoa (física 
ou jurídica) que decidir parcelar débitos 
passíveis de inclusão no PPI deverá 
atentar para todas as estipulações trazi-
das pelo Decreto ora publicado, bem 
como da Lei correlata. Dentre alguns 
aspectos a ser observados, destacam-se: 
 
(a) a adesão ao PPI implicará desis-

tência de defesa/recurso administra-
tivo ou ação/embargos à execução 
fiscal, eventualmente protocolados 
para discutir a exigibilidade de 
débito ora parcelado; 

(b) débito automático das parcelas 
mensais e sucessivas em conta 
corrente do Requerente de parce-
lamento ; 

(c) se pessoa jurídica, o Requerente de 
parcelamento deverá apresentar 
garantia hipotecária ou bancária 
correspondente ao valor do débito 
tributário a ser parcelado; e 

(d) exclusão do PPI caso não haja o 
pagamento de qualquer parcela em 
até sessenta dias de seu vencimento, 
bem como no caso do Requerente 
(pessoa jurídica) não apresentar 
garantia do valor a ser parcelado, ou 
mesmo se o Requerente não 
demonstrar, cabalmente, a desistên-
cia de defesas administrativas ou 
ações judiciais propostas com o 
desiderato de discutir o débito 
objeto do parcelamento. 
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Por fim, importante salientar que a 
adesão do PPI poderá ser formalizada até 
19/12/2008, consoante estabelecido no 
artigo 3°, §7° do Decreto em menção. 
 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

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