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Prezados clientes, 
 
É com muita satisfação que 
apresentamos a primeira edição do 
Nota Tributária, o informativo pelo 
qual pretendemos levar aos clientes as 
mais atualizadas notícias sobre questões 
tributárias. 
 
Ao pensarmos sobre como deveria ser 
este informativo, concluímos que 
deveríamos apresentar, em breves notas, 
um relato sobre assuntos importantes 
que estão sendo discutidos e decididos 
nos tribunais administrativos e judiciais, 
bem como sobre mudanças legislativas e 
interpretações das autoridades acerca da 
aplicação das normas tributárias. 
 
Ainda, queríamos dar um ar de 
pessoalidade ao informativo, sem perda 
do profissionalismo, conferindo, assim, 
identidade com o modo de agir de 
nossos profissionais.  
 
Para tanto, começamos pela escolha do 
nome Nota Tributária, que nos 
remete à idéia de um informativo ágil e 
preciso.  
 
Este é o espírito do SOUZA, SCHNEIDER 
E PUGLIESE ADVOGADOS, um escritório 

que �faz o que gosta e acredita no que 
faz.� 
 
Boa leitura. 
 
 
Supremo Tribunal Federal - 
Atendimento à fiscalização � Prática 
de crimes contra a ordem tributária 
 
No último dia 26 de abril, o Supremo 
Tribunal Federal (�STF�) indeferiu a 
liminar pleiteada nos autos do habeas 
corpus n.º 91147, impetrado com o 
objetivo de trancar ação penal movida 
em face de empresário em razão do não 
recolhimento do ICMS e da não 
apresentação de livros fiscais 
requisitados pela fiscalização. 
 
Alegou a defesa do impetrante que o 
oferecimento da denúncia pelo 
Ministério Público ocorreu antes da 
constituição definitiva do crédito 
tributário no respectivo processo 
administrativo, o que contrariaria a 
jurisprudência do próprio STF, segundo 
a qual somente pode-se cogitar de crime 
tributário após o término do processo 
administrativo. 
 
No entanto, entendeu o Ministro Marco 
Aurélio que o crime em questão seria de 
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mera conduta, perfazendo-se pela 
simples omissão na entrega dos 
documentos solicitados pela fiscalização, 
e, portanto, não se tratava de hipótese 
idêntica àquelas tratadas pela 
jurisprudência da Excelsa Corte, que se 
pauta pela impossibilidade do 
processamento do crime fiscal sem o 
prévio término do processo 
administrativo, culminando com a 
constituição definitiva do crédito 
tributário. 
 
Dessa forma, na visão do citado 
magistrado, não se faz necessária a 
constituição definitiva do crédito 
tributário para que se possa iniciar o 
processo penal, nos casos em que os 
contribuintes deixem de apresentar livros 
e documentos exigidos pelas 
fiscalizações, em evidente embaraço a 
ação fiscal, conduta esta tipificada na Lei 
n° 8.137/90 como uma das hipóteses de 
prática de crime contra a ordem 
tributária. 
 
Portanto, lembrem-se sempre de ter 
muito cuidado nos processos de 
atendimento às fiscalizações, com a 
formalização dos requerimentos de 
dilação de prazos e entregas de 
documentos. Caso necessitem de 
orientações, contem conosco. 
 
 
 
 
Supremo Tribunal Federal - Depósito 
ou Arrolamento de bens e direitos 
para seguimento de recursos 
voluntários aos Conselhos de 

Contribuintes, no âmbito da Receita 
Federal do Brasil 
 
O Supremo Tribunal Federal (�STF�), ao 
apreciar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade  (�ADIN�) n.º 
1976, declarou a inconstitucionalidade 
do artigo 32 da Medida Provisória n.º 
1.699-41/1998, convertida na Lei n.º 
10.522/2002, que conferiu nova redação 
ao artigo 33, § 2º, do Decreto n.º 
70.235/1972 e passou a exigir o depósito 
recursal, ou o arrolamento de bens e 
direitos, no valor correspondente a 30% 
do crédito tributário discutido nos 
processos decorrentes de autuações 
fiscais lavradas pela Receita Federal do 
Brasil, como condição para o 
seguimento de recursos no âmbito deste 
órgão. 
 
Desse modo, desde o último dia 10 de 
abril, data em que foi publicada a ata do 
julgamento da citada ADIN, deixou de 
ser exigido, pelas Delegacias da Receita 
Federal do Brasil, o depósito ou o 
arrolamento de bens e direitos nesta 
hipótese. 
 
Com efeito, a Coordenação Geral de 
Administração Tributária (�CORAT�) já 
orientou as Delegacias que, a partir da 
data acima mencionada, não se faz mais 
necessário o depósito recursal ou o 
arrolamento de bens e direitos (quem se 
interessar pela leitura da íntegra da 
orientação CORAT, basta nos solicitar 
que encaminharemos). 
 
Contudo, quanto aos processos 
administrativos cujos recursos 
voluntários ainda não foram julgados 
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pelos Conselhos de Contribuintes, 
decidiu a CORAT, por hora, pela 
manutenção dos depósitos e 
arrolamentos, uma vez que ainda não foi 
publicado o inteiro teor da aludida 
decisão do STF. Mencionada decisão, 
fundamenta-se no disposto no artigo 27 
da Lei n.º 9.868/99, segundo o qual o 
STF pode determinar que os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade 
sejam ex nunc, ou seja, somente 
prospectivos. 
 
Assim, somente na hipótese de restar 
consignado no julgado que os efeitos da 
decisão serão retrospectivos, a CORAT 
autorizará as Delegacias a liberarem os 
arrolamentos e os depósitos já 
realizados. 
 
Por fim, frise-se que está liminar não se 
aplica às legislações estaduais e 
municipais que exijam o depósito prévio, 
ou outras garantias para o processamento 
dos recursos administrativos. 
 
Nestes casos, para que não sejam 
apresentadas quaisquer garantias, os 
contribuintes terão que ingressar com 
ações individuais, visando o 
reconhecimento deste direito pelo Poder 
Judiciário. 
 
O nosso escritório já possui liminares 
favoráveis a clientes neste sentido e está 
à disposição para auxiliá-los. 
 
 
 
 

Supremo Tribunal Federal - Súmulas 
Vinculantes � Conceito de 
Faturamento 
 
Com a edição da Lei n.º 11.417/2006, 
que regulamentou o artigo 103-A da 
Constituição Federal, criou-se a 
possibilidade da edição de súmulas 
vinculantes pelo Supremo Tribunal 
Federal (�STF�), objetivando dispor 
sobre a validade, interpretação e eficácia 
de normas acerca das quais haja, entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública, controvérsia atual 
que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos 
sobre idêntica questão. 
 
Tendo em vista a entrada em vigor da 
citada lei no último dia 20 março, os 
ministros do STF se reuniram para 
decidirem sobre alguns temas passíveis 
de serem editados em súmulas 
vinculantes. No que tange às questões 
tributárias, foram eleitos os seguintes 
assuntos: 
 
• Cofins - base de cálculo. Conceito de 

receita bruta; e 
• Cofins - majoração da alíquota. 
 
Caso sejam aprovadas as súmulas 
versando sobre os temas acima serão de 
observância obrigatória por todos. 
 
Atualmente, os ministros do STF estão 
discutindo sobre os verbetes vinculantes 
propostos, ou seja, sobre a redação 
adequada das súmulas. Assim que 
terminarem tais discussões, os verbetes 
serão levados à Plenário da Corte para 
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votação. Caso aprovados, serão editadas 
as súmulas. 
 
Questão interessante diz respeito ao 
verbete n° 5, que trata do conceito de 
faturamento para fins de incidência da 
Contribuição ao Financiamento da 
Seguridade Social (�COFINS�), também 
aplicável à Contribuição ao Programa de 
Integração Social (�PIS�). 
 
Isto porque, existe a possibilidade dos 
ministros decidirem e consignarem na 
súmula que o conceito de faturamento 
previsto no artigo 3° da Lei n° 9.718/98 
compreende tão somente as receitas 
provenientes da venda de mercadorias e 
da prestação de serviços, mas não as 
receitas decorrentes da exploração do 
objeto social da empresa, conforme voto 
amplamente divulgado proferido pelo 
Ministro César Peluso. 
 
Esta questão está sendo tratada em ofício 
encaminhado pelo Ministro Marco 
Aurélio Mello, no último dia 02 de maio, 
à presidente do STF, Ministra Ellen 
Gracie, pelo qual propõe que o conceito 
de faturamento seja entendido como 
receita provenientes da venda de 
mercadorias e da prestação de serviços 
(quem quiser a íntegra do ofício, basta 
nos solicitar). 
 
Caso esta proposta seja aceita, receitas 
financeiras, bem como decorrentes de 
locação de bens móveis e imóveis, 
independentemente do objeto social das 
empresas, não poderiam ter sido 
tributadas nos termos do artigo 3° da Lei 
n° 9.718/98.  
 

Estamos acompanhando este assunto de 
perto e assim que tivermos novidades, 
informaremos. 
 
 
 
Supremo Tribunal Federal - Alíquota 
da CSLL para Instituições 
Financeiras 
 
O Supremo Tribunal Federal (�STF�), 
em decisão monocrática proferida nos 
autos da ação cautelar n.º 1.115, 
concedeu liminar para o fim de 
suspender a exigibilidade de crédito 
tributário relativo à majoração da 
alíquota da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (�CSLL�) da instituições 
financeiras, promovida pela Emenda 
Constitucional de Revisão n.º 01/94, que 
alterou o artigo 72 do ADCT. 
 
O relator do caso, o Ministro Marco 
Aurélio, observou que a Suprema Corte 
ainda não decidiu sobre o mérito da 
questão, isto é, a constitucionalidade da 
alíquota diferenciada para as instituições 
financeiras em face dos princípios da 
isonomia e da capacidade contributiva. 
Contudo, em razão do iminente 
vencimento do prazo de 30 dias para que 
o contribuinte que ingressou com a 
Medida Cautelar tivesse que recolher o 
tributo sem multa, o ministro houve por 
bem conceder a liminar. 
 
Em que pese não se tratar de decisão de 
mérito sobre a questão, tem-se aí um 
indicativo de que o Ministro Marco 
Aurélio vislumbra plausibilidade do 
direito pleiteado, o que poderá significar 
um futuro voto favorável aos 
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contribuintes, quando do julgamento de 
mérito da tese. 
 
Também estamos acompanhando este 
assunto de perto e assim que tivermos 
novidades, informaremos. 
 
 
 
Fiscalização da Receita Federal do 
Brasil - Utilização de �Cartões de 
Incentivo� para pagamento de bônus e 
premiações a funcionários 
 
Diversas empresas têm se valido dos 
chamados �cartões de incentivo� como 
forma de distribuição de prêmios aos 
seus funcionários pelo cumprimento de 
metas de desempenho. Geralmente, a 
empresa interessada contrata agência de 
marketing ou similar, para desenvolver 
uma campanha de incentivo. Os recursos 
a serem investidos nas campanhas são 
repassados a tal agência, que emite os 
�cartões de incentivo� e realiza os 
créditos dos valores aos beneficiários, 
conforme metas pré-definidas pela 
empresa. 
 
A utilização destes cartões tem sido foco 
especial de fiscalização por parte da 
Receita Federal do Brasil, com a 
conseqüente lavratura de autuações 
fiscais, pois se verificou que em grande 
parte dos casos as empresas deixaram de 
proceder ao recolhimento da 
contribuição previdenciária incidente 
sobre a remuneração (�Contribuição ao 
INSS�), bem como do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte (�IR/Fonte�), 
incidente sobre os pagamentos 
realizados. 

 
Para a Receita Federal do Brasil, o não 
recolhimento de tais tributos nestes 
casos tem sido entendido como conduta 
fraudulenta e as autuações fiscais estão 
sendo lavradas com multa agravada, 
acompanhada de representações fiscais 
para fins penais ao Ministério Público 
Federal.  
 
O Ministério Público do trabalho e as 
Delegacias Regionais do Trabalho 
também estão acompanhando e 
fiscalizando tais operações, com a 
conseqüente autuação das empresas, e 
estão entendendo que tais pagamentos, 
em muitos casos, tipificam hipótese de 
crime contra a organização do trabalho. 
 
Cada caso apresenta uma peculiaridade 
que deve ser criteriosamente analisada, 
antes de se concluir pela eventual prática 
de tais condutas, bem como pela 
necessidade de pagamento dos tributos. 
Contudo, é importante que as empresas 
que adotaram, ou adotam, o sistema de 
premiação por �cartões de incentivo� 
sejam ágeis na análise e, se for a 
hipótese, na regularização dos casos, 
pois é possível se obter uma sensível 
economia dos encargos tributários caso 
tais empresas se antecipem à visita do 
Fisco, inclusive com o pagamento tão 
somente dos juros de mora, no caso do 
IR/Fonte. 
 
Caso necessitem, estamos à disposição 
para auxiliarmos com este assunto. 
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Conselho de Contribuintes - Multa de 
Ofício Isolada 
 
Com a edição da Medida Provisória 
(�MP�) n.º 351/2007, voltou a vigorar a 
nova redação do artigo 44 da Lei n.º 
9.430/96, pela qual não há exigência de 
multa de ofício nos casos de 
recolhimento de tributo em atraso sem a 
adição de multa de mora, bem como se 
reduziu o percentual de 75% para 50% 
nas multas de ofício relativas ao não 
pagamento de carnê-leão e das 
estimativas mensais do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (�IRPJ�) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (�CSLL�). 
 
Originalmente, foi a MP n.º 303/2006 
que trouxe esta nova redação ao artigo 
44 da Lei n.º 9.430/96, mas vigorou 
somente até 31 de outubro daquele ano, 
em função da prorrogação veiculada pelo 
Ato n.º 38 do Congresso Nacional. 
 
Interessante notar que nesse período de 
vigência da MP n.º 303/06, os Conselhos 
de Contribuintes proferiram diversas 
decisões exonerando os contribuintes das 
exações fundamentadas nas disposições 
revogadas do artigo 44, dando efeito 
retroativo aos dispositivos trazidos pela 
MP n.º 303/06, com base na permissão 
existente no artigo 106, inciso II, �a�, do 
Código Tributário Nacional, o qual 
autoriza a aplicação retroativa da lei para 
atos ainda não definitivamente julgados 
quando deixe de defini-los como 
infração (caso necessitem das decisões, 
estamos à disposição para fornecê-las).  
 

Sendo assim, é importante que os 
contribuintes se esforcem para terem 
seus recursos voluntários julgados pelos 
Conselhos de Contribuintes até o 
próximo dia 03 de junho p.f. (período de 
vigência da MP n.º 303/06, conforme 
Ato n.º 25 do Congresso Nacional), pois 
poderão gozar da aplicação retroativa da 
nova redação do artigo 44 da Lei n.º 
9.430/96. Após esta data, caso não haja a 
conversão da citada MP em lei, é 
possível que os Conselhos de 
Contribuintes entendam que voltará a ter 
vigência a redação anterior do artigo 44, 
passando a ser novamente aplicada pelos 
mencionados tribunais administrativos, 
muito embora este entendimento seja 
discutível, já que se estaria diante de 
hipótese de repristinação, o que é vedado 
pelo nosso ordenamento jurídico. 

 
 

 
Conselho de Contribuintes - 
Intimação dos Procuradores da 
Fazenda Nacional de Acórdãos dos 
Conselhos de Contribuintes 
 
Foi publicada, no último dia 30 de abril, 
a Portaria n.º 01 dos Conselhos de 
Contribuintes, que estabelece os novos 
procedimentos para a intimação dos 
procuradores da Fazenda Nacional 
quanto aos acórdãos do referido tribunal 
administrativo. 
 
Com efeito, em março, fora publicada a 
Lei n.º 11.457/07, que acresceu ao artigo 
23 do Decreto n.º 70.235/72 os 
parágrafos 7º, 8º e 9º, pelos quais se 
determinou que os procuradores serão 
intimados pessoalmente das decisões dos 
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Conselhos de Contribuintes na sessão de 
julgamento seguinte àquela em que o 
acórdão foi formalizado, no prazo 
máximo de 40 dias. Passado este prazo, 
os autos serão remetidos à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (�PGFN�) 
para ciência, a qual será considerada 
realizada após 30 dias do protocolo dos 
autos na PGFN. 
 
Assim, a citada Portaria regulamentou a 
Lei n.º 11.457/07, trazendo disposições 
bastante semelhantes e extinguindo a 
praxe anterior, pela qual os procuradores 
tomavam ciência dos acórdãos de acordo 
com critérios de sua livre conveniência e 
oportunidade.  
 
Contudo, mencionada Portaria acaba por 
incorrer em algumas omissões, ao não 
especificar que os acórdãos formalizados 
devem ter sua ciência tomada na sessão 
de julgamento mensal imediatamente 
seguinte à sua formalização. 
 
Ademais, a Portaria dispõe que, caso 
seja ultrapassado o prazo de 40 dias para 
a ciência pessoal do procurador e os 
autos forem encaminhados à PGFN, a 
ciência será tida como ocorrida quando 
do protocolo de retorno dos autos aos 
Conselhos de Contribuintes. Contudo, 
nada diz quanto ao prazo máximo de 30 
dias para o retorno dos autos aos 
Conselhos de Contribuintes, prazo este 
que, se transcorrido, implicaria na 
ciência automática do procurador, nos 
termos da lei. 
 
De todo modo, em que pesem as 
mencionadas omissões da Portaria, em 
face das quais deverão prevalecer as 

disposições legais, as novas regras para a 
intimação dos procuradores nos 
Conselhos de Contribuintes devem 
agilizar o trâmite dos processos e evitar 
a demora excessiva dos parquets em 
tomar ciência dos acórdãos. 
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