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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima sexta 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 – ADC nº 
18 – Exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS – Medida 
cautelar deferida para suspender os 
processos em curso por 180 dias 
 
O STF retomou o julgamento de Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 
18 proposta pelo Presidente da Repú-
blica, tendo por objeto validar a inclusão 
do ICMS na base de cálculo do PIS e da 
COFINS. 
 
O Pleno, após rejeitar todas as 
preliminares suscitadas, deferiu, por 
maioria, a medida cautelar para 

determinar que juízos e tribunais 
suspendam o julgamento dos processos 
em trâmite, aí não incluídos os processos 
em andamento nesta Corte, que 
envolvam a aplicação do art. 3º, § 2º, I, 
da Lei 9.718/98, nos termos do artigo 21, 
§ único, da Lei nº 9.868/99. 
 
Reconheceu-se haver clara divergência 
de interpretação quanto ao dispositivo 
em questão em todo o território nacional, 
o que recomendaria, por uma questão de 
segurança jurídica, a paralisação das 
demandas em curso que tratam do tema. 
 
Vencidos os Ministros Marco Aurélio e 
Celso de Mello que indeferiam a 
cautelar. 
 
Ressalte-se que o mérito da questão não 
foi discutido. Se em 180 dias o Pleno 
não voltar a reunir-se para decidir a 
questão, os processos nas instâncias 
inferiores retomarão o curso normal. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema, mantendo os 
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clientes e interessados informados a 
respeito do assunto. 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – 
Procedimento para aplicar a prescrição 
intercorrente em processos de execução 
fiscal – REsp nº 963.317 
 
A Lei n. 11.051/2004 deu nova redação 
ao art. 219, § 5º, do CPC – “o juiz 
pronunciará, de ofício, a prescrição” – e 
acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei n. 
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), 
admitindo a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente, após a prévia 
oitiva da Fazenda para se manifestar 
sobre a ocorrência ou não de tal 
prescrição. 
 
A jurisprudência firmou-se no sentido de 
que o § 4º do art. 40 da citada lei, por ser 
norma de natureza processual, tem 
aplicação imediata alcançando, inclu-
sive, os processos em curso (REsp 
853.767-RS). 
 
Por determinação expressa do art. 40, § 
4º, da Lei n. 6.830, nos termos do EREsp 
699.016-PE, a Primeira Seção, que 
analisou as duas normas em comento, 
decidiu que, antes de decidir pela 
prescrição, o magistrado deve intimar a 
Fazenda, oportunizando-lhe alegar 
qualquer fato impeditivo ou suspensivo à 
prescrição. 
 
Assim, é inviável decretar desde logo a 
prescrição sem prejuízo da aplicação da 
Lei n. 6.830/1980. Entretanto, explica a 
Min. Relatora, que, no REsp 1.016.560-
RJ, julgado em 4/3/2008, da relatoria do 

Min. Castro Meira, a Segunda Turma 
concluiu que haveria preclusão da 
nulidade quando, em apelação, a 
Fazenda não alegasse qualquer causa 
suspensiva ou interruptiva da prescrição.  
 
Tal entendimento, contudo, destoa da 
posição da Primeira Seção e, nesse 
julgamento, após meditar melhor, a Min. 
Relatora acolhe a jurisprudência já 
firmada na Primeira Seção. 
 
A Turma aderiu por unanimidade, 
apenas com a ressalva do ponto de vista 
do Min. Castro Meira. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Tribunal Regional do Trabalho – Multa 
e Juros no recolhimento das contribui-
ções previdenviárias decorrentes de 
vúnculos reconhecidos por sentença 
 
Os Juízes da 3ª Turma do TRT da 12ª 
Região decidiram que o prazo para o 
pagamento das contribuições previden-
ciárias incidentes sobre a remuneração 
de empregados reconhecida por senten-
ças condenatórias é o dia dez do mês 
seguinte ao de sua liquidação, de acordo 
com o artigo 30, I, “b”, da Lei nº 
8.212/91. 
 
Afastou-se, na espécie, o disposto na IN-
SRP nº 3/2005, que estabelece incidir as 
contribuições desde a data dos respecti-
vos serviços prestados, correndo, desde 



 
 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a sua 
reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

3

então, os juros e a multa pelo atraso no 
recolhimento das contribuições previ-
denciárias. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
Legislação e Normativos 
 
Solução de Consulta nº 23/2008 – 
Contratos de rateio de custos – 
Remessas ao exterior – Indedutibilidade 
dos valores remetidos, inaplicabilidade 
das regras de preços de transferência e 
sujeição ao IRRF e à CIDE 
 
A Solução de Consulta nº 23, de 14 de 
agosto de 2008, decidiu que as despesas 
pagas ou incorridas por uma pessoa 
jurídica domiciliada no País, à matriz, 
domiciliada no exterior, em função da 
prestação de um serviço atinente ao 
desenvolvimento de sistemas de rotinas 
a serem implementadas por todas as 
demais unidades do grupo, são 
indedutíveis para fins de constituição das 
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, 
uma vez que tais despesas competem ao 
estabelecimento permanente situado fora 
do território nacional, e, em conseqüên-
cia, não devem impactar negativamente 
as bases de cálculo destes tributos no 
Brasil. 
 
Uma vez que tais montantes são 
indedutíveis para fins de constituição das 
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, as 

operações que as motivaram não se 
submetem aos controles de preços de 
transferência, que têm a precípua função 
de determinar, para as operações de 
importação efetuadas junto a vinculadas, 
o limite de dedutibilidade de despesas 
nas bases de cálculo dos referidos 
tributos. 
 
Os valores pagos, creditados, remetidos 
ou empregados pela empresa brasileira, 
no contexto em questão, submetem-se à 
tributação do IRRF e da CIDE, às 
respectivas alíquotas de 15% e 10%, na 
medida em que revelam a natureza de 
receitas advindas da prestação de um 
serviço técnico, auferidas, no País, por 
um não residente. 
 
Os valores pagos, creditados, remetidos, 
entregues ou empregados pela empresa 
brasileira não possuem, para a benefi-
ciária, a natureza de reembolsos, na 
medida em que constituem recuperações 
de despesas anteriormente computadas. 
 
Assim, as apropriações das referidas 
despesas nos resultados da empresa 
brasileira são indevidas e, portanto, 
indedutíveis, para fins de constituição do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
na medida em que competem à 
beneficiária, domiciliada no exterior. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de Consulta nº 108/08 – IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS – Depósitos 
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Judiciais – Apropriação como Receita e 
efeitos tributários 
 
Em 20 de agosto de 2008, foi publicada 
a ementa da Solução de Consulta nº 108, 
de 21 de julho de 2008, que trata da 
incidência de IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS sobre os rendimentos produ-
zidos pelos depósitos judiciais e extra-
judiciais. 
 
De forma bastante acertada, a Solução de 
Consulta admitiu que os valores 
referentes à atualização dos depósitos 
devem ser reconhecidos, para fins de 
incidência dos tributos acima citados, 
somente no momento em que ocorrer a 
solução da lide, caso esta seja favorável 
ao contribuinte e na proporção em que o 
for. 
 
O mérito da decisão foi reconhecer que 
não ocorre o fato gerador enquanto 
perdurar a falta de disponibilidade sobre 
os acréscimos ao depósito judicial, uma 
vez que a mera atualização do depósito 
não representa efetiva renda para o 
contribuinte, dada a existência de uma 
condição suspensiva. 
 
Espera-se que esta interpretação seja 
disseminada, de forma a pacificar o 
procedimento das Autoridades Fiscais a 
respeito do tema, cessando-se a 
imposição de constantes autuações a 
respeito desta matéria. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 
PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 

 
Parcelamento Incentivado do ICMS – 
PPI – Prorrogação do prazo para 
adesão 
 
O prazo para adesão ao Programa de 
Parcelamento Incentivado do ICMS (PPI 
do ICMS) foi prorrogado para até o dia 
30 de setembro de 2008.  
 
O benefício do PPI abrangerá débitos 
correspondentes a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2006.  
 
Os contribuintes paulistas do ICMS em 
débito com o Fisco estadual vão poder 
pagar suas dívidas com descontos de até 
75% na multa e de até 60% nos juros e 
ainda parcelar em até 15 anos. 
 
O interessado também poderá optar pelo 
pagamento em até 15 anos (180 parcelas 
mensais), com redução de 50% na multa 
e de 40% nos juros incorridos até o 
momento do ingresso no programa. 
 
Para parcelar em mais de 10 anos (120 
meses), o valor mensal das prestações 
será fixado com base no faturamento do 
interessado, sendo a primeira parcela 
correspondente a, no mínimo, 1% da 
receita bruta mensal média do 
estabelecimento em 2006. 
 
Os juros para o parcelamento em até 12 
vezes será de 1% ao mês calculados de 
acordo com a tabela Price. 
 
Para quem optar pelo parcelamento entre 
13 meses e 180 meses será usada a taxa 
Selic. 
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O ingresso no programa será por meio 
de sistema disponibilizado na internet no 
endereço www.ppidoicms.sp.gov.br, 
acessado com a senha que todo 
contribuinte do ICMS já possui. 
 
No sistema será possível fazer 
simulações para escolher qual débito 
deseja pagar e a melhor forma de 
pagamento. 
 
Caso o contribuinte decida pelo 
parcelamento, ele deverá informar uma 
conta corrente para débito que ocorrerá a 
partir da segunda parcela. O sistema 
emitirá um boleto para pagamento da 
primeira parcela ou da parcela única. 
 
Estarão excluídos do PPI do ICMS os 
contribuintes que atrasarem o pagamento 
de qualquer parcela por mais de 90 dias 
e os que deixarem de pagar o ICMS 
relativo a fatos geradores posteriores ao 
ingresso no programa. O objetivo não é 
apenas receber o imposto em atraso, mas 
incentivar o contribuinte a pagar em dia 
suas obrigações com o Fisco paulista. 
 
O escritório Souza, Schneider e 
Pugliese Advogados encontra-se à 
disposição de seus clientes para 
quaisquer esclarecimentos adicionais 
acerca do tema.  
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