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É com muita satisfação que 
apresentamos a segunda edição do Nota 
Tributária, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes as mais 
atualizadas notícias sobre questões 
tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 

Jurisprudência 
 
Supremo Tribunal Federal � 
Contribuição Previdenciária das 
Instituições Financeiras � Majoração 
de Alíquotas - Constitucionalidade 
 
 
Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, nos autos da Ação Cautelar n° 
1109, entenderam, por maioria, não 
haver inconstitucionalidade na 
diferenciação das alíquotas da 
contribuição previdenciária ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(�INSS�), previstas para as instituições 
financeiras, nos termos da Lei n° 
8.212/91, que são majoradas em 2,5%, 
em relação às demais empresas. 
 

Segundo os ministros, as instituições 
financeiras teriam maior �poderio 
econômico�, de modo que a 
diferenciação de alíquotas prevista pela 
Lei n° 8.212/91 atenderia aos princípios 
da equidade e da universalidade, que 
regem as contribuições previdenciárias. 
 
Para nós, esta fundamentação parte de 
premissas equivocadas, pois o suposto 
�poderio econômico� não tem qualquer 
relação com a atividade exercida pela 
empresa. Contudo, como não parece ser 
esta a opinião dos ministros, caso não 
haja mudança de entendimento, o que é 
possível, já que a ação principal ainda 
não foi julgada, esta decisão poderá 
influenciar na discussão relativa ao 
diferencial de alíquotas da CSLL das 
instituições financeiras, em que os 
argumentos utilizados para sustentar a 
inconstitucionalidade das alíquotas 
majoradas seguem a mesma linha de 
argumentação. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS permanecerá 
acompanhando o assunto e assim que 
tiver novidades, informará. 
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Supremo Tribunal Federal � ICMS � 
Não-incidência sobre a importação de 
bens submetidos ao arrendamento 
mercantil 
 
Em 31 de maio de 2007, o STF, nos 
autos do RE 461.968, tendo por Relator 
o Min. Eros Grau, compreendeu que o 
ICMS não incide sobre a importação de 
produtos por meio de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing). 
 
O Ministro Eros Grau sustentou que o 
ICMS incide tão-somente sobre a 
transferência de propriedade de 
mercadorias, circunstância que não 
ocorre na importação de bens mediante 
contratos de arrendamento mercantil. 
 
Segundo o Ministro, o dispositivo 
constitucional em questão (art. 155, § 2º, 
IX, a, da CRFB/88) não instituiu um 
imposto sobre a entrada de bem ou 
mercadoria importados do exterior por 
pessoa física ou jurídica: �o que faz (o 
dispositivo constitucional) é 
simplesmente estabelecer que, desde que 
atinente à operação relativa à sua 
circulação, a entrada de bem ou 
mercadoria importados do exterior por 
pessoa física ou jurídica, sofrerá a 
incidência do ICMS�, afirmou. 
 
Assim, para o Min. Eros Grau, 
especificamente com relação ao caso 
concreto em julgamento, o tributo não 
repercute sobre a importação de 
aeronaves, equipamentos e peças 
mediante contrato de arrendamento 
mercantil (leasing), porque não teria 

havido, efetivamente, uma operação 
relativa à circulação de mercadorias 
(transferência de titularidade). 
 
Tão logo o acórdão seja lavrado, o 
escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS disponibilizará 
para os clientes interessados. 
 
 
 
Superior Tribunal de Justiça � Multa 
continuada por descumprimento de 
obrigação acessória � Impossibilidade 
 
Os ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, instância máxima do Poder 
Judiciário para a apreciação de ofensas à 
legislação federal, decidiram que a 
aplicação da multa pelo atraso na 
entrega de obrigações acessórias, 
calculada por mês de atraso na 
entrega, ofende o princípio da 
razoabilidade, uma vez que, em razão 
de seu caráter confiscatório, não há o 
adequado respeito ao direito de 
propriedade. 
 
Com efeito, ao julgar o Recurso Especial 
n.º 601.351-RN, o STJ, por intermédio 
de sua Segunda Turma, firmou o 
entendimento de que não é razoável o 
cálculo da multa devida pelos 
contribuintes pelo atraso no 
cumprimento dos deveres instrumentais 
de forma cumulativa, ou seja, por mês de 
atraso, conforme se observa da leitura da 
ementa a seguir transcrita: 
 

�ADMINISTRATIVO � MULTA � 
FORMA DE COBRANÇA. 1. Sendo 
devida multa pela não-declaração ao 
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Fisco das contribuições de tributos 
federais, no momento em que se faz a 
declaração em bloco, não é razoável 
efetuar um somatório da sanção 
pecuniária para cada mês de atraso 
na declaração. 2. Princípio da 
proporcionalidade da sanção, que 
atende a outro princípio, o da 
razoabilidade. 3. Recurso especial 
improvido� (DJ 20.09.2004 � g.n. � 
cópia anexa) 

 
Depreende-se da leitura da referida 
decisão, que o STJ entendeu, à 
semelhança do que ocorre nos casos de 
crime continuado e do que foi decidido 
nos julgados de aplicação das multas da 
SUNAB pelo descumprimento das 
normas de congelamento, que �o 
descumprimento da obrigação acessória 
não pode ser visto como um somatório 
de desobediência fiscal�, não sendo 
razoável a cobrança de multa por mês de 
atraso na entrega da declaração.  
 
Assim, no caso analisado, em que o 
contribuinte deixou de apresentar a 
DCTF no prazo legal, o fazendo 17 
(dezessete) meses depois, decidiu aquele 
Tribunal que não há como a Fazenda 
cobrar a multa pelo atraso na entrega da 
declaração multiplicada dezessete vezes, 
tendo em vista que a infração é uma só: 
o atraso na entrega da declaração 
referente a um determinado trimestre. 
Aliás, tal entendimento pode ser 
facilmente observado por meio da leitura 
do seguinte trecho do voto relator do 
acórdão em questão, de lavra da Ministra 
Eliana Calmon: 
 

�Também entendo que o 
descumprimento da obrigação 
acessória não pode ser visto como 
um somatório de desobediência à 
legislação fiscal, se em bloco veio a 
ser satisfeita a obrigação principal. 
É a mesma lógica do crime 
continuado ou da aplicação das 
multas da SUNAB pelo 
descumprimento das normas de 
congelamento, em que se discutiu a 
multa incidente sobre cada nota 
fiscal, ficando apaziguado o 
entendimento de que única era a 
infração e, portanto, única a multa. 
Nesse contexto, não há alternativa 
senão aplicar o princípio da 
proporcionalidade, não sendo 
razoável a forma como agiu o 
Fisco�. (p. 03 do acórdão) 

 
Tem-se, assim, que o acórdão prolatado 
pelo STJ inaugura um bom precedente 
para que as cobranças destas multas 
possam ser questionadas em Juízo, vez 
que na esfera administrativa, a 
jurisprudência dos Conselhos de 
Contribuintes tem sido pacíficas no 
sentido de manter as autuações lavradas, 
salvo nas hipóteses de situações 
especiais.  
 
 
 
Superior Tribunal de Justiça � Lei 
Complementar nº 118/2005 � 
Inconstitucionalidade do art. 4º � 
Princípio da irretroatividade das 
normas 
 
Em 6 de junho de 2007, na oportunidade 
do julgamento do EREsp. nº 644.736, a 
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Corte Especial do STJ, tendo por Relator 
o Min. Teori Albino Zavascki, declarou, 
por unanimidade de votos, a 
inconstitucionalidade do art. 4º na 
específica parte em que determinava a 
aplicação retroativa do art. 3º da referida 
Lei. 
 
O arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 
118/2005 têm a seguinte redação: 
 

�Art. 3o Para efeito de interpretação 
do inciso I do art. 168 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 � 
Código Tributário Nacional, a 
extinção do crédito tributário 
ocorre, no caso de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, no 
momento do pagamento antecipado 
de que trata o § 1o do art. 150 da 
referida Lei�. 
 
�Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 
(cento e vinte) dias após sua 
publicação, observado, quanto ao 
art. 3o, o disposto no art. 106, inciso 
I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 � Código Tributário 
Nacional�. 

 
O Min. Relator sustentou que o STJ 
havia consagrado o entendimento de que 
o prazo decadencial para a restituição do 
indébito deveria ser contado da 
homologação expressa ou tácita do 
lançamento, com apoio no art. 150, § 4º, 
do CTN. 
 
Por sua vez, o art. 3º da LC 118/2005, ao 
prescrever que o termo inicial da 
contagem do prazo decadencial era a 
data do pagamento antecipado, acabou 

alterando a jurisprudência construída 
pelo STJ. 
 
Desse modo, o art. 3º da LC 118/2005 
não poderia ser considerado meramente 
interpretativo, porque efetivamente 
inovou o ordenamento jurídico, razão 
pela qual deveria respeitar o princípio da 
irretroatividade das leis.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará a 
publicação do acórdão, podendo 
disponibilizá-lo para os clientes que se 
interessarem. 
 
 
 
Justiça Federal e Tribunais Regionais 
Federais - Restituição de tributos 
federais em prazo inferior a 100 (cem) 
dias 
 
Poucos contribuintes sabem, mas existe 
uma lei federal que estabelece a 
obrigatoriedade de que todo pedido à 
Administração Pública Federal seja 
analisado em até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo justificado. 
 
Esta lei também se aplica aos Pedidos 
Eletrônicos de Restituição e de 
Compensação de tributos federais 
(�PERD/COMP�), mas a Receita 
Federal do Brasil a ignora e costuma 
levar alguns anos para concluir a sua 
análise acerca dos pedidos apresentados 
pelos contribuintes. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS já obteve 
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liminares a seus clientes, em que o Poder 
Judiciário determinou a apreciação 
imediata, pelas autoridades fiscais, de 
pedidos apresentados e que não tinham 
sido julgados dentro do prazo de 60 
(sessenta dias), as quais foram 
confirmadas pelos Tribunais Regionais 
Federais. 
 
Assim, é possível o ajuizamento de 
mandado de segurança com este 
objetivo, de modo que a análise dos 
PERD/COMP apresentados pelos 
contribuintes seja mais célere. 
 
 
 
Conselho de Contribuintes � Leading 
Case - Imputação dos créditos 
tributários dos contribuintes na 
compensação entre tributos 
administrados pela Receita Federal do 
Brasil 
 
Nesta última semana de sessão de 
julgamento dos Conselhos de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda, 
relativa ao mês de maio, em um leading 
case acerca da matéria, os julgadores 
daquele órgão reconheceram que não é 
legal o critério de imputação 
proporcional dos créditos tributários, 
utilizado pela Receita Federal do Brasil 
na compensação entre tributos por ela 
administrados. 
 
Mencionado critério consiste no fato de 
que a Receita Federal do Brasil sempre 
se utiliza de parte do valor principal e de 
parte do valor dos juros, que compõem o 
total dos créditos tributários dos 

contribuintes, para homologar as 
compensações tributárias realizadas. 
 
Contudo, o adequado seria que a Receita 
Federal do Brasil primeiro utilizasse o 
valor correspondente aos juros, para 
depois amortizar o valor principal, já que 
os juros são remunerações do capital 
pagas pelo fato deste capital não poder 
ser utilizado pelo seu proprietário. 
Assim, a Receita Federal do Brasil, ao 
amortizar também parte do capital 
enquanto existe saldo de juros a restituir, 
deixa de indenizar integralmente o 
detentor do direito de crédito contra a 
Fazenda Pública. 
 
Este argumento, que há muito tempo 
vem sendo defendido por alguns dos 
profissionais que hoje integram o quadro 
de SOUZA, SCHNEIDER E PUGLIESE 
ADVOGADOS, foi reconhecido pelo 
Conselho de Contribuintes (existem 
também algumas decisões favoráveis de 
primeira instância e de Tribunais 
Regionais Federais sobre a matéria). 
 
Com isto, é possível recuperar 
administrativamente créditos tributários 
que tenham deixado de ser restituídos 
pela Receita Federal do Brasil, em 
virtude deste procedimento ilegal por ela 
adotado. Ressalte-se que, dependendo do 
montante do valor dos créditos 
tributários existentes, esta recuperação 
administrativa poderá representar uma 
economia bastante expressiva para os 
contribuintes. 
 
Por fim, informamos que mencionada 
decisão ainda não foi formalizada, mas 
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tão logo o seja, poderemos disponibilizar 
cópias àqueles que tiverem interesse. 
 
 
 
Conselho de Contribuintes � 
Impossibilidade da multa, em virtude da 
falta de entrega, no prazo determinado 
pela autoridade fiscal, dos arquivos 
eletrônicos previstos na IN/SRF n° 
86/2001 
 
A jurisprudência do Conselho de 
Contribuintes sobre a possibilidade de 
cobrança de multa pelo atraso na entrega 
dos arquivos eletrônicos previstos na 
IN/SRF n° 86/2001, é pacífica no 
sentido que esta multa pode ser cobrada 
à razão de 0,02% sobre o faturamento, 
por dia de atraso, limitada a 1%, 
conforme previsão contida no artigo 980, 
do Regulamento do Imposto sobre a 
Renda de 1999. 
 
Contudo, existe um precedente bastante 
específico, adotado pela Primeira 
Câmara do Primeiro Conselho de 
Contribuintes (Acórdão n° 101-94.926), 
no sentido de que, se o contribuinte 
relata as dificuldades quanto à migração 
de seus dados para o formato exigido 
pela Receita Federal, uma eventual 
intimação da Receita Federal, no sentido 
de que as desinteligências foram 
resolvidas, teria o condão de desfazer o 
conteúdo das intimações anteriores e 
elidir a responsabilidade do contribuinte 
ter que assumir multa em questão. Neste 
sentido, mencione-se a ementa abaixo: 
 

�MULTA POR FALTA/ATRASO NA 
ENTREGA DE ARQUIVOS 

MAGNÉTICOS - Se o contribuinte 
não se quedou inerte e desde a 
primeira intimação relatou 
dificuldades quanto à migração de 
seus dados, mantidos sob arquivos e 
sistemas informatizados, para o 
formato prefigurado em ato da 
Receita e conseqüente geração do 
arquivo devidamente validado, a 
última intimação, em que restou 
resolvida a desinteligência havida 
desde a primeira, configura nova 
intimação, que desfaz o conteúdo 
das anteriores. O contribuinte só se 
considera em mora, para fins de 
imputação da multa, após decorrido 
o prazo mínimo de 20 dias para 
apresentação (art. 2º da IN SRF nº 
86/2001). Recurso de ofício a que se 
nega provimento. Por unanimidade 
de votos, NEGAR provimento ao 
recurso de ofício.� (g.n.)  

 
Assim, dependendo da situação fática 
em que se encontra o contribuinte, em 
caso de autuações fiscais lavradas para a 
exigência desta multa, é possível 
estruturar uma defesa com chances de 
êxito na esfera administrativa. Ademais, 
também durante o procedimento de 
atendimento à fiscalização, nas hipóteses 
em que o contribuinte não consegue 
fornecer os arquivos magnéticos no 
prazo solicitado pela fiscalização, é 
possível que seja preparada uma 
estratégia no atendimento, para que se 
tenha um bom argumento de defesa, em 
caso de eventual autuação, na linha do 
que foi decidido em mencionado 
acórdão.  
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Conselho de Contribuintes � Mero 
crédito contábil em favor de 
beneficiário de rendimentos no exterior 
� Impossibilidade de Exigência do 
IR/Fonte 
 
Os julgadores da Sexta Câmara do 
Primeiro Conselho de Contribuintes, por 
maioria de votos, decidiram que o mero 
registro contábil do crédito em favor de 
beneficiário residente no exterior, não 
caracteriza disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda, motivo pelo qual 
não ocorre o fato gerador do Imposto de 
Renda Retido na Fonte, incidente sobre 
as remessas a beneficiário não-residente. 
 
Mencionada decisão foi formalizada 
com a seguinte ementa: 
 

�IMPOSTO DE RENDA NA 
FONTE. CRÉDITO CONTÁBIL. 
RESIDENTES OU 
DOMICILIADOS NO EXTERIOR. 
FATO GERADOR - Estão sujeitas à 
incidência do imposto na fonte as 
importâncias pagas, creditadas, 
entregues, empregadas ou remetidas 
a beneficiários residentes ou 
domiciliados no exterior, por fonte 
situada no país. O registro contábil 
do crédito não caracteriza 
disponibilidade econômica ou 
jurídica dos rendimentos. Recurso 
provido. Por maioria de votos, DAR 
provimento ao recurso. Vencido o 
Conselheiro José Ribamar Barros 
Penha. JOSÉ RIBAMAR BARROS 
PENHA- PRESIDENTE SUELI 
EFIGÊNIA MENDES DE BRITTO- 

RELATORA.� (Acórdão nº:106-
16.071; g.n.) 

 
Em que pese o acerto da decisão, já que 
o mero crédito contábil não significa a 
realização da efetiva transferência de 
patrimônio e de não garante a 
disponibilidade do beneficiário sobre 
esta renda, a maioria das decisões 
proferidas pelos Conselhos de 
Contribuintes, tem sido no sentido 
contrário, opinião esta compartilhada 
pela Receita Federal do Brasil em 
diversas respostas a consultas sobre a 
matéria. 
 
De qualquer maneira, esta decisão é 
relevante, pois se trata de um importante 
precedente para que a discussão seja 
levada à Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, que poderá ter a oportunidade de 
se manifestar sobre o assunto. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS estará 
acompanhando a evolução deste assunto 
e tão logo tenha notícias, as informará. 

 
 

 
Conselho de Contribuintes � O intuito 
de economia fiscal não caracteriza a 
fraude 
 
Em sessão de 25/05/2006, a Primeira 
Câmara do Primeiro Conselho de 
Contribuintes, por maioria de votos, 
decidiu que o planejamento tributário, 
implementado por meio de instrumentos 
lícitos, não caracteriza a má-fé e fraude, 
ainda que reste caracterizado o abuso de 
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forma. Portanto, não cabe a aplicação de 
multa agravada: 
 

�IRPJ - ATO NEGOCIAL - ABUSO 
DE FORMA - A ação do 
contribuinte de procurar reduzir a 
carga tributária, por meio de 
procedimentos lícitos, legítimos e 
admitidos por lei revela o 
planejamento tributário. Porém, 
tendo o Fisco demonstrado à 
evidência o abuso de forma, bem 
como a ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária, cabível a 
desqualificação do negócio jurídico 
original, exclusivamente para 
efeitos fiscais, requalificando-o 
segundo a descrição normativo-
tributária pertinente à situação que 
foi encoberta pelo desnaturamento 
da função objetiva do ato. MULTA 
QUALIFICADA - EVIDENTE 
INTUITO DE FRAUDE - A 
evidência da intenção dolosa, 
exigida na lei para agravamento da 
penalidade aplicada, há que aflorar 
na instrução processual, devendo 
ser inconteste e demonstrada de 
forma cabal. O atendimento a todas 
as solicitações do Fisco e 
observância da legislação societária, 
com a divulgação e registro nos 
órgãos públicos competentes, 
inclusive com o cumprimento das 
formalidades devidas junto à Receita 
Federal, ensejam a intenção de 
obter economia de impostos, por 
meios supostamente elisivos, mas 
não evidenciam máfé, inerente à 
prática de atos fraudulentos. Por 
maioria de votos, DAR provimento 
PARCIAL ao recurso, para reduzir o 

percentual da multa de ofício para 
75%. Vencidos os Conselheiros 
Sandra Maria Faroni, Caio Marcos 
Cândido e Manoel Antonio Gadelha 
Dias que negaram provimento ao 
recurso. Apresentou declaração de 
voto o Conselheiro Mário Junqueira 
Franco Júnior. Manoel Antonio 
Gadelha Dias � Presidente Paulo 
Roberto Cortez � Relator (Acórdão 
nº: 101-95.552).� 
 

A decisão acima não inova ao impedir a 
aplicação de multa agravada em 
situações onde não ficou comprovado o 
intuito doloso do contribuinte. De fato, 
este entendimento já foi expresso em 
outras ocasiões pelo Conselho de 
Contribuintes. 
 
Contudo, trata-se de uma decisão muito 
interessante ao admitir que mera a 
intenção do contribuinte em elaborar um 
planejamento tributário, ainda que se 
trate de hipótese de abuso de forma, não 
pode resultar em automática 
configuração de prática fraudulenta. 

 
 

 
Tribunal de Impostos e Taxas de São 
Paulo � Crédito indevido � Existência 
de saldo credor em GIA � Irrelevância 
para fins de exigência do imposto 
 
As Câmaras Reunidas do Tribunal de 
Impostos e Taxas do Estado de São 
Paulo, em sessão realizada no dia 24 de 
abril de 2007, nos autos do processo 
administrativo DRTC � II � 
9000927/2002, onde se discutia o 
creditamento indevido em virtude de 
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notas fiscais inidôneas, compreendeu, 
por maioria de votos, que a existência de 
saldo credor em GIA não impede a 
lavratura de AIIM para cobrar o valor da 
multa pelo creditamento indevido, 
acrescido do valor do imposto tomado 
como crédito. 
 
Segundo deixou consignado o ilustre 
Relator, �a eventual existência de saldo 
credor na escrituração do contribuinte 
não tem o condão de afastar a prática de 
infração à legislação tributária, que 
restou plenamente configurada. É 
absolutamente irrelevante para o 
cometimento da conduta punível o fato 
de o crédito indevido não ter sido 
utilizado como argumenta a recorrente, 
ou ainda que não tenha ocorrido 
prejuízo ao erário. Nesse caso, para a 
configuração da conduta apenada, não 
se exige vantagem econômica ou 
financeira ilícita�. 
 
É preciso reconhecer, todavia, que a 
questão envolve duas circunstâncias 
distintas: (i) a exigência de multa pelo 
creditamento indevido; e (ii) a cobrança 
do imposto. Para fins de incidência da 
multa, pensamos que a decisão está 
correta: basta o creditamento baseado em 
notas fiscais inidôneas para que o ilícito 
se configure. Agora, com relação à 
cobrança do imposto, é condição sine 
qua non para a exigência do ICMS que o 
crédito tenha sido efetivamente utilizado 
para compensar com débitos na saída de 
mercadorias. Aliás, esse é o critério de 
que se vale o Estado de São Paulo para 
calcular os juros de mora incidentes 
nestes casos específicos: os juros são 
cobrados apenas a partir do momento em 

que cessam os saldos credores na conta 
gráfica do autuado. Sendo assim, 
pensamos que o valor do imposto apenas 
deve ser cobrado se, e somente se, o 
valor do crédito for utilizado pelo 
contribuinte faltoso. Caso contrário, o 
imposto não deve ser exigido. 
 
Este foi o posicionamento tomado pelo 
Conselho de Contribuinte do Estado da 
Bahia nos autos do AI 180642.0039/99-
1, como se observa da seguinte ementa: 
 

�EMENTA: ICMS. 1. 
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 
DE 2. CRÉDITO FISCAL. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. 
LANÇAMENTO DE DOCUMENTO 
FISCAL EM DUPLICIDADE. Ficou 
comprovado que não houve prejuízo 
para o erário público haja vista que 
embora o autuado tenha escriturado 
notas fiscais em duplicidade não 
utilizou o crédito fiscal porque 
possuía saldo credor do imposto. 
Cabe imputação de multa de ... 
UPFs-BA pela escrituração 
irregular de livro fiscal. Auto de 
Infração PROCEDENTE EM 
PARTE. Decisão unânime�. 

 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento desta discussão no 
âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas 
de São Paulo, bem como na esfera do 
Poder Judiciário.   
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Projetos de Lei 

 
Conselho de Contribuintes � Projeto de 
Lei no Senado � Mudança Legislativa � 
Impossibilidade de apresentação de 
Recurso Especial à Câmara Superior 
de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda, na hipótese de ser negado 
provimento ao recurso de ofício  
 
A Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado aprovou, por unanimidade, o 
Projeto de Lei no Senado PLS n° 
11/2007, apresentado pelo Senador 
Francisco Dornelles, que propõe a 
alteração do Decreto n° 83.304, de 28 de 
arco de 1979, para que seja vedada a 
possibilidade de recurso especial à 
Câmara Superior de Recursos Fiscais do 
Ministério da Fazenda, na hipótese de 
decisão do Conselho de Contribuintes 
que tiver negado provimento a recurso 
de ofício interposto pela autoridade de 
primeira instância. 
 
O projeto de lei já foi encaminhado para 
a avaliação e votação da Câmara dos 
Deputados, que se o aprovar sem 
alterações, será posteriormente 
submetido à sanção presidencial e 
poderá ser convertido em lei. 
 
Segundo as justificativas apresentadas 
para a apresentação do projeto, a regra 
atual, que permite que a Procuradoria da 
Fazenda Nacional intente recurso 
especial à Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, mesmo na hipótese do Conselho 
de Contribuintes ter negado provimento 
ao recurso de ofício, revela que este 

recurso teria caráter �meramente 
procrastinatório, eis que a decisão 
recorrida resulta de dois julgamentos 
administrativos, nos quais se verificou a 
improcedência da exigência fiscal.�. 
 
Como se trata de uma mudança 
processual importante, o escritório 
SOUZA, SCHNEIDER E PUGLIESE 
ADVOGADOS estará acompanhando o 
trâmite legislativo deste projeto e tão 
logo tenhamos notícias, informaremos. 
 

Normativos RFB 
 
Instrução Normativa Receita Federal 
do Brasil (�IN/RFB�) n° 742, de 24 de 
maio de 2007 � Imposto de Renda nas 
operações de empréstimo de títulos e 
valores mobiliários 
 
As operações de empréstimo de ações 
sujeitam-se ao disposto no artigo 730 do 
Regulamento do Imposto de Renda � os 
rendimentos são tributados de acordo 
com as disposições previstas para 
aplicações financeiras de renda fixa. 
Assim, mutuante e mutuário tributados 
pelo lucro real deverão reconhecer a 
operação pelo regime de competência, 
também aplicável no caso da 
remuneração ser fixada sobre percentual 
do valor das ações, objeto do 
empréstimo. Neste caso, o 
reconhecimento terá por base o preço 
médio das ações verificado no mercado a 
vista, na data da concessão do 
empréstimo ou, ainda, na data do 
pagamento da remuneração, quando não 
for possível determinar previamente esse 
valor. 
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A IN/RFB estabelece que os valores 
pagos pela companhia emissora das 
ações no decurso do empréstimo, 
reembolsados ao mutuante, já 
descontado o imposto de renda retido na 
fonte quando devido, serão considerados 
restituição parcial do principal 
emprestado. Neste caso, o mutuário 
poderá computar tais valores como 
despesa dedutível, desde que não tenham 
sido por ele recebidos. 
 
Ainda na hipótese do mutuário alienar as 
ações emprestadas, eventual diferença 
positiva ou negativa auferida entre o 
valor de alienação e o custo médio de 
aquisição das ações, apurado por ocasião 
da recompra, será considerado ganho 
liquido ou perda do mercado de renda 
variável (ou rendimento de renda fixa no 
caso de títulos e outros valores 
mobiliários), permitido o cômputo dos 
custos de corretagem e demais 
emolumentos. 
 
Chamamos ainda a atenção para o 
entendimento expressado na IN/RFB, 
pelo qual o empréstimo liquidado pela 
devolução da mesma espécie de ações 
não constitui fato gerador do imposto de 
renda sobre ganho líquido. No entanto, 
na liquidação por meio de numerário, o 
ganho líquido constituirá a diferença 
positiva entre o valor da liquidação 
financeira do empréstimo e o custo 
médio de aquisição de ações, ou seja, 
prevalece o entendimento de que não 
mais se trata de empréstimo, mas sim de 
alienação de ações. 
 

A IN/RFB estabelece como responsáveis 
pela retenção a entidade prestadora dos 
serviços de liquidação, registro e 
custodia no caso de remuneração de 
empréstimo de ações, e a instituição que 
efetuar a recompra dos títulos e outros 
valores mobiliários, com base na nota de 
corretagem ou de negociação referente a 
alienação dos títulos ou valores 
mobiliários.  
 
Por fim, para o enquadramento de limite 
de composição de carteira de fundos ou 
clube de investimento em ações, a 
IN/RFB estabelece que as operações 
deverão ser computadas na determinação 
do limite quando o fundo ou clube for 
mutuário, e excluídas quando for 
mutuante. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(ins@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(hps@ssplaw.com.br) 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(epp@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfsz 
(csz@ssplaw.com.br) 
 
Angelo Tsukalas 
(ait@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 � 9º andar � 91 � 
Consolação � São Paulo (SP). Tel. (11) 3253-
0184  


