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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima terceira edição do NOTA 
TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 

Jurisprudência 
 
Supremo Tribunal Federal – Parcela-
mento Excepcional – Pessoa Física – 
Isonomia – Atuação como legislador 
positivo 
 
Em 25 de abril de 2008, foi publicada no 
Diário Oficial decisão em que o STF deu 
provimento ao Agravo de Instrumento n° 
696.443 e o converteu em Recurso 
Extraordinário a fim de analisar questão 
pertinente à inconstitucionalidade do 
artigo 1° da Medida Provisória n° 
303/2006, eis que este instituiu o 
benefício fiscal do Parcelamento Excep-
cional apenas às pessoas jurídicas. 

Segundo o Agravo de Instrumento 
interposto pelo contribuinte, referida 
Medida Provisória violou o Princípio da 
Isonomia, tolhendo direito substantivo 
do contribuinte (pessoa física), haja vista 
que tal norma apenas previu a possibi-
lidade de pessoas jurídicas aderirem ao 
Parcelamento Excepcional, obstruindo 
tal possibilidade às pessoas físicas. 
 
Assim, o STF decidiu converter o 
Agravo em Recurso Extraordinário para 
que a matéria possa ser submetida ao 
crivo da repercussão geral e, após, ser 
decidida no mérito pelo referido Órgão. 
 
Na hipótese de o STF compreender pela 
inconstitucionalidade da MP 303, deter-
minando a inclusão de pessoas físicas 
em referido Programa, em virtude do 
princípio da isonomia, haverá uma 
reviravolta no entendimento do Supremo 
no que concerne à atuação da Corte 
como legislador positivo, abrindo espaço 
para muitas discussões envolvendo o 
princípio da igualdade tributária. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
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desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – 
Descontos e bonificações integram a 
base de cálculo do ICMS na 
substituição tributária.
 
Em decisão proferida em Abril de 2008 
para uma empresa fabricante de material 
elétrico do Rio de Janeiro, a 2ª Turma do 
STJ decidiu que o valor dos descontos 
incondicionais e das bonificações inte-
gram a base de cálculo do ICMS no 
regime de substituição tributária.
 
A substituição tributária é um regime no 
qual o fabricante, importador ou 
arrematante (chamado de contribuinte 
substituto) é responsável pela anteci-
pação do pagamento do ICMS, incidente 
sobre todas as etapas de circulação da 
mercadoria na cadeia produtiva, até o 
consumidor final. 
 
Apesar de haver duas operações de 
circulação distintas e que não se 
confundem ou se inter-relacionem, ou 
seja, da bonificação ser concedida do 
fabricante ao atacadista, mas este não 
necessariamente repassar a bonificação 
ao consumidor, o Ministro Herman 
Benjamim, 2ª Turma, entendeu que a 
base de cálculo do ICMS na substituição 
tributária é o preço final da mercadoria 
ao consumidor final, sem a dedução da 
bonificação. 
 
 

Para o Ministro, o ICMS incide porque 
apesar de haver bonificação, há cobrança 
do valor dos produtos, uma vez que as 
indústrias não fazem, efetivamente, 
doação das mercadorias na bonificação. 
 
O Relator chegou a atribuir à bonifi-
cação o tratamento dado aos descontos 
por entender que não se trata de uma 
operação gratuita, motivo pelo qual 
votou no sentido de não excluir as 
bonificações e descontos da base de 
cálculo do ICMS  
 
Com esta decisão, a 2ª Turma divergiu 
da 1ª, que havia decidido anteriormente 
que a base de cálculo do imposto é o 
valor da mercadoria da qual decorre a 
saída da mercadoria, excluídos os des-
contos e bonificações. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos votos dos Acórdãos, podendo 
disponibilizá-lo para os clientes interes-
sados. 
 
 
 

Legislação e Normativos 
 
Portaria PGFN n° 320/2008 – Projeto 
“Grandes Devedores” 
 
No dia 02 de maio de 2008 a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional public-
cou a Portaria n° 320 que dispõe sobre o 
Projeto “Grandes Devedores”, o qual 
institui um tratamento prioritário para 
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aqueles considerados devedores de 
valores vultosos perante a Fisco. 
 
Referido tratamento prioritário, em 
síntese, aloca determinados Procuradores 
da Fazenda Nacional para acompanhar 
de perto os considerados grandes 
devedores, devendo sugerir medidas 
para agilizar a constrição patrimonial, 
ajuizar ações cautelares fiscais e 
inominadas para racionalização do 
trabalho, relatar à Coordenação Geral do 
Grupo os êxitos obtidos em suas ações, 
dentre outras medidas. 
 
Nos termos do artigo 2° da aludida 
Portaria, são grandes devedores aqueles 
cujos débitos inscritos em dívida ativa da 
União, de natureza tributária ou não, 
tenham “(i) unitária ou agrupadamente, 
em função do mesmo devedor, valor 
igual ou superior a R$ 10.000.000,00 ou 
(ii) presentes circunstâncias indicativas 
de crime contra a ordem tributária”. 
 
Ainda, nos termos do artigo 8°, § 2°, 
poderá ser considerado como devedor 
único um grupo econômico, definido 
como “(i) conjunto de empresas que, 
ainda quando juridicamente indepen-
dentes, estejam interligadas por relações 
contratuais ou pelo capital, e cuja 
propriedade de ativos específicos, em 
especial, do capital, pertença a indiví-
duos ou instituições que exercem o 
controle efetivo do conjunto de empresa; 
ou (ii) pessoas jurídicas que estejam de 
alguma forma relacionadas, implicando 
em responsabilidade de direito ou de 
fato; ou (iii) as pessoas jurídicas que 
tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação 

principal, considerada a responsabili-
dade solidária em forma prevista no art. 
124, inc. I do Código Tributário 
Nacional”. Mencionado artigo do 
Código Tributário Nacional preleciona 
que “Art. 124 Serão solidariamente 
responsáveis. Inciso I: as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação 
principal”. 
 
Ademais, cabe ressaltar que, nos termos 
do artigo 8°, § 3° da Portaria acima, 
“somente será aproveitada como 
pertencente a grupo econômico a 
empresa que possuir patrimônio passível 
de constrição”.  
 
Por fim, entendemos que a norma em 
questão apenas ratifica atos que vêm 
sendo praticados pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional com o intuito 
de obter maior efetividade na constrição 
patrimonial do contribuinte, ou de 
empresas coligadas/controladas, para o 
recebimento dos débitos tributários de 
grandes valores.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 
25, de 14 de abril de 2008, que dispõe 
sobre as alíquotas do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF) incidente 
nas operações de seguro que especifica. 
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Em 14.04.2008, a Receita Federal do 
Brasil editou o Ato Declaratório 
Interpretativo (ADI) RFB nº 25/08, que 
dispôs sobre algumas alterações de 
alíquotas do IOF Seguros. 
 
Por meio de referido ADI, foi 
explicitado o entendimento da Receita 
Federal do Brasil de que a alíquota 
aplicável no caso de seguro de dano 
contratado até 03.01.2008 é de 7% (sete 
por cento), incidente sobre o 
recebimento de parcelas do prêmio 
vincendas após referida data. Isto sob a 
condição de que não ocorra, mediante 
averbações e endossos, a troca da coisa 
segurada ou o aumento do capital 
segurado, por caracterizar nova 
operação. Nestes casos, será aplicada a 
nova alíquota geral, de 7,38% (sete 
inteiros e trinta e oito centésimos por 
cento). 
 
Além disso, sobre o valor dos prêmios 
periodicamente recebidos a partir de 
04.01.2008, referido ADI determinou 
que se aplicam as alíquotas de 0,38% 
(trinta e oito centésimos por cento), no 
caso de seguros coletivos de pessoas, e 
de 2,38% (dois inteiros e trinta e oito 
centésimos por cento), no caso de 
seguros privados de assistência à saúde, 
anteriormente de 2% (dois por cento).  
 
Vale ressaltar, por oportuno, que a 
mencionada categoria dos seguros 
coletivos de pessoas não foi a única a ser 
inserida na nova alíquota de 0,38%. 
Mais precisamente, estão nesta faixa de 
alíquota “as operações de seguro de vida 
e congêneres, de acidentes pessoais e do 

trabalho, incluídos os seguros obrigató-
rios de danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres e 
por embarcações, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não”. É o 
disposto no art. 22, parágrafo 1º, inciso 
II, do Regulamento do IOF, aprovado 
pelo Decreto n.º 6.306, de 14.12.2007. 
 
Por fim, a alteração de alíquotas em 
questão foi implementada por meio da 
edição do Decreto n.º 6.339, de 
03.01.2008, que alterou o art. 22 do 
Regulamento do IOF, e elevou, entre 
outros, algumas alíquotas do IOF 
Seguros, no contexto do fim da cobrança 
da CPMF. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
Portaria RFB nº 666, de 24.04.2008, 
que dispõe sobre formalização de 
processos relativos a tributos 
administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
Foi editada a Portaria RFB nº 666/08, 
que trata da formalização de processos 
perante a Receita Federal do Brasil, em 
especial sobre a unicidade de matérias 
tratadas em um único processo, bem 
como a formalização de autos em apenso 
(anexados fisicamente). 
 
Referida Portaria substituiu a Portaria 
SRF n.º 6.129/05, que dispunha anterior-
mente sobre o tema. 
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As principais novidades trazidas pela 
Portaria RFB nº 666/08 foram a 
obrigatoriedade de formalização de um 
único processo também para as 
exigências de crédito tributário do 
mesmo sujeito passivo, formalizadas 
com base nos mesmos elementos de 
prova, referentes à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins devidas na 
importação de bens ou serviços, 
conforme o seu art. 1º, inciso I, alínea 
“c”. 
 
Além disso, foram estipulados três casos 
em que os processos serão apensados, 
conforme o art. 2º da Portaria em 
questão. São os seguintes casos: (i) 
recurso hierárquico relativo à 
compensação considerada não declarada 
e ao lançamento de ofício de crédito 
tributário dela decorrente; (ii) recurso 
hierárquico relativo ao indeferimento de 
pedido de retificação, cancelamento ou 
desistência de Pedido de Restituição ou 
Ressarcimento e de Declaração de 
Compensação e à manifestação de 
inconformidade contra indeferimento do 
Pedido de Restituição ou Ressarcimento 
ou a não-homologação da Declaração de 
Compensação originais; e (iii) de 
exigências de crédito tributário do 
mesmo sujeito passivo, formalizadas 
com base nos mesmos elementos de 
prova, referentes às Contribuições 
Previdenciárias e àquelas relativas a 
terceiros. 
 
Desta maneira, o escritório SOUZA, 
SCHNEIDER E PUGLIESE ADVOGADOS 
está atento aos procedimentos internos 
expedidos pela Receita Federal do Brasil 

no que tange à movimentação proces-
sual, para traçar a melhor estratégia de 
defesa aos seus clientes. 
 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária: 
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Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de 
Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Angelo Tsukalas 
(angelo@ssplaw.com.br) 
 
Monique Haddad Knöchelmann 
(monique@ssplaw.com.br) 
 
Cinthya Manzano 
(cinthya@ssplaw.com.br) 
 
Ana Victória de Paula e Silva 
(anavictoria@ssplaw.com.br) 
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Beliza Dias de Farias 
(beliza@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 
91 – Consolação – São Paulo (SP). 
Tel. (55 11) 3201-7550. 
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