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Nota à imprensa 

 

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) é uma empresa pública de 

interesse privado, com autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, que tem por 

finalidade executar a política estadual de transporte aquaviário, abrangendo a implantação, 

construção, manutenção e melhorias de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer 

a administração e exploração de toda a infraestrutura aquaviária do interior. Está vinculada ao 

Governo do Estado de Rondônia e assim como as demais pastas do poder executivo, a 

composição da diretoria é facultativa à escolha do Governador de Estado Cel Marcos Rocha e 

aprovada pelo Conselho Superior (CONSUP). 

A lei de criação da SOPH, n° 729, de 14 de julho de 1997, determina a natureza jurídica como de 

empresa pública estadual e em função dessa classificação goza dos preceitos constitucionais 

específicos e os da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016. 

É oportuno esclarecer que, a partir desta condição ganhou na Justiça Federal de Rondônia o 

direito a imunidade tributária do imposto de renda da empresa pública. Na ocasião, no processo 

n. 0000855-42.2014.4.01.4100, a Juíza Federal, Drª Lais Durval Leite, decidiu:  

DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária entre a 
parte autora e a União no que tange ao Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica, bem como para CONDENAR a União a restituir 
à parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de 
IRPJ, respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da 
fundamentação, e com incidência da taxa SELIC, que já abrange 
juros e correção monetária. 

 

No que tange ao imposto de renda das empresas que prestam serviço à SOPH, a cobrança da 

União é indevida, uma vez que todos os tributos foram devidamente recolhidos e repassados à 

esfera federal.  

No que se refere a desoneração da Taxa FUNDAF, o Tribunal Regional da 1ª Região, no processo 

n. 0001539-24.2014.8.22.0001, por voto lavrado pelo Desembargador Federal Hércules Fajies 

assim decidiu, verbis: 

A exação em comento tem natureza tributária, razão pela qual 
a sua instituição está sujeita ao princípio da legalidade 
tributária. Não é, pois, preço público, mas taxa propriamente 
dita, que decorre do exercício do poder de polícia – fiscalização 
aduaneira. 

 

Acerca dos valores já pagos à União proveniente desses tributos (IRPJ Porto Público de Porto 

Velho e FUNDAF), a SOPH solicitou a suspensão da execução e penhora, bem como a devolução 

de cerca de R$ 600 mil.  
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Da mesma forma, a SOPH garantiu a imunidade tributária do ISSQN no processo n. 0001539-

24.2014.8.22.0001 quando o voto da lavra do Desembargador Roosevelt Queiroz Costa do 

Tribunal de Justiça decidiu:  

Assim, com relação aos serviços portuários prestados, há 
imunidade recíproca, conforme previsão no art.150, inciso VI, 
alínea a, da Constituição Federal, porquanto, muito embora 
empresa pública, é exercente de atividades consideradas 
essenciais. 
 
Em face do exposto, diante da firme e pacífica jurisprudência 
sobre o tema, confirmo a decisão examinada de forma 
monocrática, nos termos do art. 557 do CPC e Súmula 253 do 
STJ, para anular os créditos de ISSQN oriundos dos termos de 
parcelamento n. 21238513 e 21238514 constituídos em 
desfavor da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 
Rondônia SOPH, em razão da imunidade recíproca, prevista no 
art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. 

 

Quanto ao PIS/COFINS, nos processos 952-71.0216.4.01.4100 e 0007558-18.2016.4.01.4100, a 

SOPH obteve a desoneração do tributo devido a exclusão do ISS e Insumos da base de cálculo 

das mencionadas contribuições. 

Quanto às contribuições previdenciárias, no processo n. 2170-08.2014.4.01.4100, obteve 

decisão judicial favorável no sentido de excluir a contribuição social previdenciária incidente 

sobre os valores pagos relativos aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados 

doentes ou acidentados, bem como sobre o aviso prévio indenizado e respectiva parcela (avo) 

do 13º salário, adicional de férias de 1/3 (um terço) e auxílio-alimentação.  

Desse modo, a SOPH esclarece que eventuais débitos existentes (IRPF) serão devidamente e 

oportunamente respondidos em juízo e que o Porto Público de Porto Velho tem a função 

estratégica no desenvolvimento das políticas públicas concernentes à rede de logística estadual 

para o fomento e ampliação das oportunidades econômicas relacionadas ao escoamento da 

produção agrícola e pecuária do Estado de Rondônia.  

 
Assessoria de Comunicação –  
Rafaela Schuindt 
Jornalista MTB 977/RO 


