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      Tributário 
 

– Supremo Tribunal reduz prazo 
para cobrança de contribuições 
previdenciárias 
 
– Cobrança de CSLL sobre 
exportações será julgada 
 
– Majoração da alíquota de 3% 
da COFINS pode ter novo 
julgamento no STF 
 
– Julgamento sobre a inclusão 
do ICMS na base de cálculo da 
COFINS continua suspenso  

  

   Legislação 
 

– Projeto de Lei que prevê 
depósito prévio para 
questionamento de tributos é 
inconstitucional 
 
   Trabalhista 
 
– Vinculação do adicional de 
insalubridade ao salário mínimo 
é afastada 
 
– Entendimento sobre o SAT 
pode beneficiar empresas  
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SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL REDUZ PRAZO 
PARA COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS  

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a 
Fazenda Pública não pode exigir as contribuições 
sociais com o aproveitamento dos prazos de 10 
anos previstos na legislação previdenciária. 
 
A decisão vale tanto para créditos já ajuizados, 
como também para de créditos que ainda não 
foram objeto de execução fiscal.  
 
Na decisão, os Ministros fizeram uma ressalva, 
quanto aos recolhimentos já realizados pelos 
contribuintes, que não terão direito a restituição, a 
menos que já tenham ajuizado as respectivas 
ações judiciais ou solicitações administrativas até 
a data do julgamento pelo Plenário da Corte – dia 
11 de junho. 
 
Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, "são 
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos 
previstos nos artigos 45 e 46 e não impugnados 
antes do julgamento”. 
 
Assim, os contribuintes que ajuizaram ações até 
a referida data poderão ser beneficiados com a 
declaração de inconstitucionalidade e deverão 
receber de volta o tributo que foi recolhido 
indevidamente nos dez últimos anos. Já os 
contribuintes que não ajuizaram ações até a 
última quarta-feira, não terão direito a reaver o 
que já pagaram. 

A decisão também atinge o Poder Público, que 
terá o prazo reduzido para exigir contribuições 
desta natureza. 
 
O STF entendeu que apenas lei complementar 
pode dispor sobre normas gerais em matéria 
tributária. Por este motivo, foram considerados 
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 
Ordinária 8.212/91, que haviam fixado em dez 
anos os prazos decadencial e prescricional das 
contribuições da seguridade social. 
 
Também foi reconhecida a incompatibilidade do 
parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 
1.569/77 com a CF. Esse dispositivo determinava 
que o arquivamento administrativo das execuções 
fiscais de créditos tributários de pequeno valor 
seria causa de suspensão do curso do prazo. 
 
 
 
 
 
A Procuradoria da Fazenda havia se 
pronunciado, durante o julgamento da questão, 
alegando que o tema envolve em torno de R$ 96 
bilhões, entre valores já arrecadados e em vias 
de cobrança pela União com base nas leis 
declaradas inconstitucionais. 
 
Diante do entendimento sobre a matéria o STF 
editou uma Súmula Vinculante, qual seja a de nº. 
8, nos seguintes termos: 
 
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 
5º do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da 
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e 
decadência de crédito tributário”. 
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O prazo para restituição ou cobrança 
ficou definido em 5 anos    



 
 
 
 

STF DEVE JULGAR COBRANÇA DE CSLL SOBRE RECEITAS 
DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES  

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 
deve julgar a Ação Cautelar (AC 1738) 
para que a União não cobre da 
Embraer (Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A) CSLL (contribuição 
social sobre o lucro liquido) incidente 
sobre receitas decorrentes de 
exportação.  
 
A empresa já obteve uma liminar 
favorável junto à Corte. Ao todo, foram 
oito votos favoráveis ao pleito da 
Embraer. 
 
A decisão é provisória e vale até o 
julgamento final, pelo STF, de recurso 
extraordinário que discute a matéria.  
 
Os ministros decidirão a extensão da 
imunidade tributária prevista no artigo 
149 (parágrafo 2º, inciso I) da 
Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional nº. 33/01. A 
União faz uma interpretação restritiva 
do dispositivo. As empresas possuem 
outro entendimento. 
 
O Ministro Cezar Peluso se manifestou 
sobre a questão, afirmando que, ao 
que parece, a imunidade prevista na 
Emenda Constitucional nº 33/01 
sugere excluir a incidência de qualquer 
tipo de contribuição social sobre 
receita decorrente de exportações.  
 
Segundo os Advogados da Embraer, a 
interpretação que a União faz do 
dispositivo torna inócuo o objetivo do 
legislador constitucional, que seria o de 
reduzir o custo Brasil nas exportações e 
contribuir para o aumento de divisas 
obtidas com o comércio exterior. 
 
Por enquanto, o Supremo Tribunal 
Federal restaurou sentença favorável à 
Embraer da 2ª Vara da Justiça Federal 
de São José dos Campos, em São 
Paulo, e suspendeu, por sua vez, 
decisão do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF-3), que havia julgado 
o pleito favoravelmente à União - 
Fazenda Nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Domingos Martins – Espírito Santo 
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JUDICIÁRIO DECIDE PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA 
VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
AO SALÁRIO MÍNIMO  

 
O Supremo Tribunal Federal 
decidiu que a vinculação do 
adicional de insalubridade ao 
salário mínimo não possui 
respaldo constitucional. 
 
A questão foi suscitada por 
policiais militares que pretendiam 
que o estado passasse a usar, 
como base de cálculo do 
adicional por insalubridade, o 
total dos vencimentos recebidos 
pelos servidores, e não o salário 
mínimo, como determinou a Lei 
Complementar 432/85, de São 
Paulo. 
 
Os ministros entenderam que a 
lei paulista não foi recepcionada 
pela Constituição de 1988, uma 
vez que o salário mínimo não 
pode ser utilizado como 
indexador. 
 
Com a decisão, foi editada 
Súmula Vinculante (nº. 4), 
mantendo o salário mínimo como 
indexador e base de cálculo do 
adicional de insalubridade até a 
edição de nova lei. 
 
 
 

A ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, afirmou que a parte final 
do artigo 7º, inciso IV, da 
Constituição, proíbe 
expressamente a vinculação do 
salário mínimo para qualquer fim.  
 
 
REFLEXO DA DECISÃO NO TST 
 
 
A decisão do STF surtiu efeitos 
imediatos nos demais tribunais do 
País, inclusive, no Tribunal 
Superior do Trabalho, que diante 
do entendimento do Pretório 
Excelso firmou o seguinte 
posicionamento: 
 
Súmula 228 do TST: ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. BASE DE 
CALCULO. A partir de nove de 
maio de 2008, data da publicação 
do enunciado da Súmula 
Vinculante número 4 do Supremo 
Tribunal Federal, o adicional de 
insalubridade será calculado sobre 
o salário básico, salvo critério 
mais vantajoso fixado em 
instrumento coletivo. 
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As discussões sobre o tema 
irão certamente se acirrar e 
a questão quanto à 
implantação ou não da 
nova base de cálculo em 
folha de pagamento das 
empresas deverá ser 
repensada, face à grande 
possibilidade de 
interpelações judiciais 
baseadas na nova redação 
da súmula 228 do TST. 
 
Com efeito, as despesas 
com o adicional de 
insalubridade devem ficar 
mais pesadas às empresas. 
O adicional passará a ter 
como base de cálculo o 
salário profissional do 
trabalhador, a não ser em 
caso de um critério mais 
vantajoso fixado por um 
instrumento coletivo. Insta 
ressaltar que o adicional de 
insalubridade é base de 
cálculo de benefícios como 
horas extras, contribuições 
previdenciárias e o 13º 
salário. 

 

Sítio das Videiras – Barra Mansa  
Rio de Janeiro  



 
Vila Velha – Espírito Santo 

 
 
 

PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE DEPÓSITO PARA 
QUESTIONAMENTO DE TRIBUTOS É INCONSTITUCIONAL 

 
 
 
 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nº. 75 de 2003, apresentado 
pelo Deputado Federal Eduardo Cunha, o qual altera o artigo 151 do Código Tributário Nacional, 
que dispõe acerca das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Este projeto tem 
o condão de alterar o art. 151 do CTN, nos seguintes moldes: 

 
Art. 151 ... 
IV – A concessão de medida liminar em mandado de segurança com a exigência obrigatória do depósito em 
montante integral até o trânsito em julgado da decisão do mérito. 
V – A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, com a exigência 
obrigatória do depósito em montante integral até o trânsito em julgado da decisão do mérito. 

 
Portanto, segundo o Projeto, as tutelas emergenciais, que asseguram ao contribuinte a suspensão 
da exigibilidade do seu crédito tributário, passariam a ser condicionadas pela "exigência obrigatória 
do depósito em montante integral até o trânsito em julgado da decisão do mérito", nos exatos 
termos da proposta legislativa. 
 
Na medida em que o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o livre acesso ao 
Poder Judiciário para preservar um direito ameaçado, estabelecendo que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, referido projeto nos parece 
absolutamente inconstitucional. 
 
Desta forma, nosso Escritório está atento à tramitação do Projeto, com a finalidade de adotar todas 
as medidas cabíveis em face das eventuais mudanças que venham prejudicar os contribuintes. 
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ENTENDIMENTO SOBRE O SAT – SEGURO DE ACIDENTES 
DO TRABALHO PODE BENEFICIAR EMPRESAS 
 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
editou o enunciado da Súmula nº 351, por meio 
da qual firmou o entendimento de que a alíquota 
da Contribuição ao SAT pode ser definida 
segundo o grau de risco de cada estabelecimento 
da empresa, ou seja, de forma individualizada, e 
não de acordo com uma atividade única conforme 
a atividade preponderante exercida pelo 
Contribuinte. 
 
E acordo com o entendimento, as normas 
afastadas determinavam que a alíquota da 
Contribuição ao SAT deveria ser única e definida 
segundo o grau de risco decorrente da atividade 
econômica preponderante exercida por toda a 
empresa, pouco importando o fato de 
determinados estabelecimentos da mesma 
empresa terem seus graus de risco diferenciados 
em razão de outras atividades exercidas em cada 
estabelecimento individual. 

Agora, a alíquota desse tributo deve refletir o grau 
de risco de cada estabelecimento empresarial de 
forma individualizada, desde que cada 
estabelecimento possua a sua própria inscrição 
perante o CNPJ (inscrição enquanto 
estabelecimento filial). 
 
Prevaleceu o entendimento de que a alíquota da 
contribuição deve refletir o efetivo risco de 
exposição dos empregados aos acidentes do 
trabalho, doenças profissionais ou doenças do 
trabalho do estabelecimento onde o trabalhador 
de fato presta seus serviços. 
 
Destaca-se, entretanto, a necessidade de 
propositura de ação judicial para impedir que a 
forma estabelecida pelo Governo para a cobrança 
do referido tributo seja afastada, uma vez que a 
decisão proferida não atinge a todos os 
contribuintes, mas serve como subsídio para 
questionamentos. 
 

 
 

                                                                   Vila Velha – Espírito Santo 
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MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% DA COFINS 
PODE TER NOVO JULGAMENTO NO STF 
 
A alíquota de 3% da COFINS foi anteriormente julgada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em vista do entendimento de que 
inexistiria ofensa ao Princípio da Hierarquia das Normas, uma vez que a 
alíquota de 2%, estabelecida por Lei Complementar foi majorada por 
meio de Lei Ordinária. 
 
No entanto, o STF apreciará novo recurso sobre a matéria, envolvendo 
embasamento diferente do acima ventilado. Referido tributo, instituído 
sobre a totalidade das receitas foi declarado neste aspecto 
inconstitucional pelo próprio STF. Desta feita, a alíquota da exação 
tributária também deve ser afastada, uma vez que a regra-matriz é 
absolutamente a mesma.  
 
O julgamento do recurso extraordinário n° 527.602, que aguarda 
julgamento, decidirá definitivamente a questão. 

 
 
 
 

 
 
 

Berlim – Alemanha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
COBRANÇA DO ICMS SOBRE ENERGIA FORNECIDA 
ATRAVÉS DE DEMANDA CONTRATADA DEVERÁ SER 
DECIDA PELO STJ 

 
O STF proferiu decisão no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica 
fornecida através de contratos de demanda deverá ser decida pelo STJ. 
 
Esta decisão pode beneficiar milhares de consumidores, em virtude da jurisprudência do 
STJ, na linha de que tem incidência o ICMS somente sobre a energia elétrica efetivamente 
consumida, e não sobre a inicialmente contratada ou reservada.  
 
Ou seja, segundo o STJ, não se admite, para o efeito de cálculo de ICMS sobre 
transmissão de energia elétrica, o critério de Demanda Reservada ou Contratada (o ICMS 
aplicado sobre o quantum contratado ou disponibilizado, independentemente do efetivo 
consumo), uma vez que esse tributo somente deve incidir sobre o valor correspondente à 
energia efetivamente consumida.  
 
Precedentes: AgRg no Resp 855.929/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16/10/06; Resp 
840.285/MT, Rel. Min. José Delgado, DJ 16/10/2006. 

 
 
 
 

                                     Roma – Itália 
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