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     Tributário 
 
 

– Supremo Tribunal Federal 
julgará incidência de ICMS em 
operação de  leasing  
 
– Empresa consegue redução 
de PIS e COFINS sobre receitas 
recebidas de cartões de crédito 
 
– STJ define recolhimento de 
ICMS pela construção civil  

 Comércio Exterior 
 
 

– STF: ICMS sobre importação 
deve ser recolhido ao estado em 
que se situa o importador 
 
– ICMS sobre importação sem 
fins comerciais é questionado 
 
 Arrecadação 
 

– Fisco capixaba arrecada       
R$ 493 mi com parcelamento  
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PLENÁRIO DO SUPREMO 
JULGARÁ AÇÃO QUE 
DISCUTE CPMF SOBRE 
RECEITAS ORIUNDAS DE 
EXPORTAÇÕES  
 
  

A ministra Ellen Gracie apresentará seu voto no 
julgamento do Recurso Extraordinário (RE 
566259), no qual a empresa Guerra Implementos 
Rodoviários tenta, em última instância, excluir da 
base de cálculo da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) a receita 
decorrente de exportação. Na sessão desta 
quinta-feira, o ministro relator do RE, Ricardo 
Lewandowski, já havia votado pelo arquivamento 
quando a ministra Ellen pediu vista do processo. 
 
A empresa tenta a devolução de valores pagos a 
título de CPMF de janeiro de 2002 a 2006 – ano 
em que o processo foi iniciado na Justiça federal. 
O argumento base dos advogados da empresa 
está no artigo 149 (parágrafo 2º, I) da 
Constituição Federal: “As contribuições sociais e 
de intervenção no domínio econômico não 
incidirão sobre as receitas decorrentes de 
exportação”. Na visão da empresa, por ter sido 
criada para financiar a Saúde, a CPMF foi uma 
contribuição social e, portanto, dela estariam 
isentas as receitas de exportação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O ministro Ricardo Lewandowski não 
concordou com os argumentos. Ele 
lembrou que a CPMF foi aplicada sobre a 
movimentação ou transmissão de valores 
e créditos de natureza financeira, de 
acordo com o artigo 74 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT). “É bem verdade que as 
movimentações financeiras são fatos que 
decorrem de receitas, mas com essas 
obviamente não se confundem”, disse o 
ministro. “O artigo 85 do ADCT, 
introduzido pela Emenda Constitucional 
37, de 2002, portanto posterior à EC 33, 
que introduziu a imunidade às receitas de 
exportação, previu de forma minuciosa 
diversas hipóteses de não-incidência da 
CPMF, sem fazer qualquer menção às 
receitas decorrentes da exportação, num 
silêncio eloqüente que a toda evidência 
precisa ser levado em consideração”, 
explicou o ministro. 
. 

 
 
 

 

    Plenário do STF  
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STJ DEFINE RECOLHIMENTO DE ALÍQUOTA 
DE ICMS PARA EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 
Empresas de construção civil, ao 
adquirirem em outros estados materiais 
a serem empregados como insumos 
nas obras que executam, não podem 
ser compelidas ao recolhimento de 
diferencial de alíquota de ICMS 
cobrada pelo estado destinatário. Esse 
foi um dos entendimentos pacificados 
em mais um julgamento pelo rito da Lei 
dos Recursos Repetitivos da 1ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça. 
 
Citando vários precedentes, o relator do 
recurso, ministro Luiz Fux, explicou que 
as empresas de construção civil, 
quando adquirem bens necessários ao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
desenvolvimento de sua atividade-fim, 
não são contribuintes do ICMS.  
Daí a impossibilidade de cobrança de 
diferencial de alíquota das empresas de 
construção civil que adquirem 
mercadorias em Estado diverso para 
aplicação em obra própria.  
Segundo o ministro, há de se 
qualificar a construção civil como 
atividade de pertinência exclusiva a 
serviços sujeita à incidência de ISS. 
Assim, quaisquer bens necessários a 
essa atividade, como máquinas, 
equipamentos, ativo fixo, materiais e 
peças, não devem ser tipificados 
como mercadorias sujeitas ao tributo. 
 
 

 
 

 

 

Para o Tribunal de Justiça, as construtoras que adq uirem material em estado 
instituidor de alíquota de ICMS mais favorável, ao utilizarem essas mercadorias 
como insumos em suas obras, não estão sujeitas ao d iferencial de alíquota de 
ICMS do estado destinatário, uma vez que essas cons trutoras são, de regra, 
contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer  Natureza (ISQN), de 
competência dos municípios. Com informações da Asse ssoria de Imprensa do 
STJ.  
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SUSPENSO JULGAMENTO 
SOBRE INCIDÊNCIA DE 
ICMS EM IMPORTAÇÃO 
SEM FINS COMERCIAIS  

      
 
 
Pedido de vista do ministro Dias Toffoli 
suspendeu o julgamento conjunto dos Recursos 
Extraordinários (REs) 439796 e 474267 pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Os 
processos tratam da constitucionalidade da 
incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) na importação de 
bens sem fins comerciais. 
 
Após o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa 
que, reconhecendo a constitucionalidade da 
cobrança, deu provimento ao RE 474267 e 
negou para o RE 439796, o julgamento foi 
suspenso pelo pedido de vista do ministro Toffoli. 
 
O ministro Joaquim Barbosa explicou que antes 
da Emenda Constitucional 33/01, a Corte 
entendia que era inconstitucional a incidência do 
tributo na importação de bens por não 
comerciantes.  
 
Esse entendimento foi consolidado na Súmula 
660. Mas a EC-33, disse o ministro, deu nova 
redação ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9 da 
CF, dizendo que incide o ICMS sobre entrada de 
bem ou mercadoria importada, por pessoa física 
ou jurídica, ainda que não seja contribuinte 
habitual do imposto. Com isso, disse o ministro, 
foram superados os obstáculos à cobrança do 
tributo.  
 
O julgamento, no entanto, prosseguirá. 
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JULGAMENTO QUE DISCUTE INCIDÊNCIA DE ICMS 
EM OPERAÇÃO DE LEASING SERÁ REALIZADO 

 
Segundo o STF, ocorrerá neste ano o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
226899, em que se discute a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre contrato de arrendamento mercantil (leasing) de uma 
aeronave trazida do exterior para ser usada no transporte de diretores e funcionários 
da Caiuá Serviços de Eletricidade S.A., com sede no estado de São Paulo. 

 
Há uma voto a favor do governo de São Paulo contra acórdão (decisão colegiada) do 
Tribunal de Justiça daquele estado (TJ-SP), que havia isentado a operação de 
incidência do ICMS. O ministro Eros Grau havia aberto divergência, manifestando-se, 
em seu voto-vista, pela não incidência do tributo. Ele sustentou que a Constituição 
Federal (CF), em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso IX, letra a, prevê a incidência do 
ICMS apenas em caso de “circulação” da mercadoria. E isso, segundo ele, não 
ocorreu, pois não houve opção de compra da aeronave, nem ela passou a integrar o 
ativo fixo da empresa arrendatária, permanecendo, portanto, na propriedade do 
arrendador estrangeiro. 
 
O julgamento continua, e deverá ocorrer ainda este ano. 
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2ª TURMA DO STF: ICMS DEVIDO POR IMPORTAÇÃO 
DEVE SER RECOLHIDO AO ESTADO EM QUE SE SITUA 
O IMPORTADOR 
 
 
A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) anulou 
autuação fiscal contra a importadora 
La Violetera Indústria e Comércio de 
Gêneros Alimentícios Ltda., empresa 
situada em Curitiba (PR). A autuação 
fiscal, validada pela Justiça paulista, 
determinava que a empresa teria de 
recolher ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria) para o 
estado de São Paulo, local de 
destinação física de produtos 
importados pela La Violetera. A 
Turma cassou essa decisão e 
determinou que o imposto é devido ao 
estado do Paraná, local onde se situa 
a importadora. 
 
“Tanto o desembaraço aduaneiro, 
quanto a ausência de circulação da 
mercadoria no território do estado 
onde está localizado o importador são 
irrelevantes para o desate da 
questão”, afirmou o relator do caso, 
ministro Joaquim Barbosa. “O que se 
indaga é quem foi o importador, 
pessoa efetivamente responsável 
pelo negócio jurídico que subsidiou a 
operação que trouxe os produtos ao 
território nacional”, completou. 
 
A questão foi discutida por meio de 
um Recurso Extraordinário (RE 
405457) de autoria da importadora, 
que teve seu pedido acolhido pelos 
ministros que participaram do 
julgamento. 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Segundo explicou o ministro Barbosa, 
os produtos importados foram 
desembarcados no porto de Santos, em 
São Paulo, e entregues diretamente a 
um outro estabelecimento da empresa 
situado em São Paulo. O ICMS devido 
foi recolhido no Paraná, mas a 
importadora foi autuada por não ter 
pago o imposto ao estado de São 
Paulo, local de destinação física dos 
produtos. 
 
Ao analisar dispositivo do artigo 155 
(aliena “a” do inciso IX do parágrafo 2º) 
da Constituição Federal, o ministro 
Joaquim Barbosa explicou que a parte 
final do preceito estabelece a 
competência para arrecadação do ICMS 
incidente sobre operações de 
importação com base no princípio da 
territorialidade. 
 
Segundo Barbosa, “o destinatário a que 
alude o dispositivo constitucional é o 
jurídico, isto é, o destinatário legal da 
operação da qual resulta a transferência 
de propriedade do bem, ou seja, o 
importador adquirente”. Ele afirmou que 
essa noção se contrapõe à ideia do 
destinatário de mera remessa física do 
bem. “O critério constitucional de 
partilha da competência tributária não 
tem como objetivo privilegiar os estados 
federados que, por questões 
geográficas e logísticas, concentram as 
zonas alfandegárias primárias. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EMPRESA CONSEGUE REDUÇÃO DE PIS E COFINS 
SOBRE RECEITAS RECEBIDAS DE CARTÕES DE 
CRÉDITO 
 
 
Uma empresa do estado de 
Pernambuco conseguiu uma decisão 
judicial que lhe confere o direito de 
efetuar o pagamento das 
contribuições ao Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e ao 
Programa de Integração Social (PIS) 
somente sobre o valor que recebe da 
administradora de cartão de crédito, 
com o abatimento relativo à comissão 
exigida pela administradora. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Com essa decisão, a taxa cobrada pela 
administradora foi retirada da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, reduzindo 
significativamente o impacto tributário 
das duas contribuições, com pedido de 
ressarcimento dos últimos cinco anos.  
 
Por enquanto, a decisão judicial foi 
concedida pela primeira instância. Em 
breve, o processo será julgado pelo 
Tribunal respectivo.   
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IMPORTAÇÃO DO LEITOR DIGITAL KINDLE 
RECEBE IMUNIDADE PELA JUSTIÇA  

 
 

O advogado Marcel Leonardi obteve na Justiça uma autorização para a 
compra do leitor digital Kindle, da Amazon, sem pagar os impostos 
referentes à importação do produto. Vendido somente pela loja virtual 
nos EUA, o produto custa US$ 259, mas para os brasileiros chega a 
US$ 545,30 (cerca de R$ 956) – dessas taxas, US$ 21 referem-se à 
entrega, enquanto US$ 266,62 são de importação. Ainda cabe recurso 
da Receita Federal.  
 
Leonardi entrou com um mandado de segurança no qual alegou que o 
Kindle possui a função exclusiva de leitor de textos. Por isso, o produto 
seria abrangido pela imunidade tributária da importação de livros, 
jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão, da Constituição 
Federal (art. 150, inciso VI, alínea “d”).  
 
“Essa lei existe para garantir o acesso à cultura, por isso não se pagam 
impostos na importação de livros. Ela também fala na isenção de papel 
para a impressão de textos, que já foi estendido para CD-ROMs e 
mídias eletrônicas em geral. O Kindle se encaixa nessa categoria, pois 
tem como única finalidade a leitura”, explicou o advogado ao G1.  
 
Em sua decisão, a juíza federal substituta Marcelle Ragazoni Carvalho, 
da 22ª Vara Federal de São Paulo, afirmou: “ainda que se trate o 
aparelho a ser importado de meio para leitura dos livros digitais 
vendidos na internet, aquele que goza efetivamente da imunidade, 
assim como o papel para impressão também é imune”. 
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ES - PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO 
DE DÍVIDA DE ICMS ARRECADA R$ 493 MI  

 
 
O Governo do Estado está recebendo R$ 493 milhões provenientes de dívidas de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vencidas até 31 de 
dezembro de 2008. Desse montante, os contribuintes quitaram R$ 267,1 milhões à 
vista e outros R$ 225,9 milhões serão pagos de forma parcelada, segundo o 
secretário da Fazenda em exercício, Gustavo Guerra.  
 
O secretário destacou que os recursos estão sendo arrecadados por meio do 
Programa de Pagamento Incentivado de Dívidas de ICMS, encerrado em 31 de 
dezembro último, cujo principal objetivo foi estimular a regularidade fiscal.  
 
Com a edição do programa, o Governo Estadual ofereceu aos empresários a 
possibilidade de fazer o pagamento do débito em cota única, com abatimento de 
95% sobre o valor da multa e de 80% sobre os juros. As empresas ainda tiveram a 
opção de parcelar a dívida em até 120 parcelas mensais, também com a redução 
da multa e dos juros. A fonte é da SEFA/ES. 
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