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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima quarta 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 – Reper-
cussão Geral nos Recursos Extraor-
dinários nºs. 582.525-SP E 574.706-PR 
 
Em recente decisão, o Supremo Tribunal 
Federal posicionou-se pela ocorrência da 
Repercussão Geral nos Recursos 
Extraordinários n° 582.525-SP e 574. 
706-PR, nos quais se pretende, em 
síntese, (i) a dedução do valor 
equivalente a Contribuição Social sobre 
o Lucro da base de cálculo da mesma 
contribuição e do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica e (ii) a exclusão do 
ICMS da base de cálculo da COFINS. 
 

O reconhecimento de existência de 
Repercussão Geral acarreta, nos termos 
do artigo 543-A e 543-B do Código de 
Processo Civil, o sobrestamento do curso 
dos demais processos que tratam sobre a 
mesma matéria, até que o STF profira 
decisão de mérito nos casos em tela. 
 
Posteriormente às decisões de mérito 
proferidas nos Recursos Extraordinário 
n° 582.525-SP e 574.706-PR, os 
Tribunais apreciarão os demais casos 
semelhantes, sendo certo que deverão se 
atentar à decisão da Corte Suprema.  
 
Importante destacar que o Ministro 
Gilmar Mendes, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, vem posicionando-se 
no sentido de transformar casos de 
repercussão geral em súmulas 
vinculados, tornando ainda mais 
importante a decisão do Tribunal sobre 
as matérias levadas a seu crivo. 
 
Destarte, nosso escritório entende que as 
discussões judiciais sobre o tema em 
questão deverão continuar a ser 
promovidas, uma vez que seu 
sobrestamento somente dar-se-á em sede 
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de eventuais apelos extremos. Ou seja, a 
proposição de ações, ainda que 
posteriormente sejam sobrestadas, 
garantirá a devolução integral dos 
valores recolhidos a título de IRPJ e 
CSLL e da inclusão do ICMS na base de 
cálculo da COFINS, caso os julgamentos 
dos “leading cases” sejam favoráveis aos 
contribuintes. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos Acórdãos, podendo disponibilizá-los 
aos clientes interessados. 
 
 
 
Superior Tribunal de Justiça - 
Execução fiscal - Embargos – Efeito 
suspensivo – Aplicação do artigo 739-A, 
§ 1º , do CPC 
 
Recentes decisões do Superior Tribunal 
de Justiça e de primeira instância vêm 
aumentando a polêmica quanto à 
possível aplicação do artigo 739-A do 
Código de Processo Civil às Execuções 
Fiscais. 
 
A Lei que rege o procedimento sobre a 
cobrança judicial de Dívida Ativa da 
Fazenda Pública é a de n° 6.830/80 que, 
em seu artigo 1°, preleciona: “a 
execução judicial para a cobrança da 

dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias será regida por 

esta lei e, subsidiariamente, pelo Código 

de Processo Civil”. 
 

A polêmica tange justamente sobre a 
questão de aplicação subsidiária do 
Código de Processo Civil. Isso porque, 
com as recentes inovações legislativas, 
foram introduzidas normas que 
pretendem conferir maior agilidade e 
força ao processo executivo.  
 
Daí advém a redação do artigo 739-A, 
parágrafo primeiro, “Os embargos do 
executado não terão efeito suspensivo. § 

1° O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando, sendo relevantes 

seus fundamentos, o prosseguimento da 

execução manifestamente possa causar 

ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a 

execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução 

suficientes”. 

 

Ocorre que, alguns defendem que 
aludido artigo não seria aplicável ao 
feito executivo regido pela Lei n° 
6.830/80, entendimento adotado pelo 
juiz substituto da 6ª Vara Federal de 
Belém, Sérgio de Norões Milfont Júnior, 
que manteve suspensa a execução fiscal 
de uma cooperativa a partir da 
apresentação dos embargos à execução, 
entendendo ser aplicável apenas e tão 
somente as regras da Lei n° 6.830/80, 
sob o argumento de que não vislumbra 
lacuna na Lei de Execução Fiscal para a 
aplicação subsidiária do artigo 739-A do 
CPC. 
 
Contudo, recentemente, o Superior 
Tribunal de Justiça manifestou 
entendimento contrário ao acima 
exposto, determinado a aplicação do 
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artigo 739-A do Código de Processo 
Civil aos feitos executivos da Fazenda 
Pública, conforme decisão proferida nos 
autos do Recurso Especial n° 
1.024.128/PR, caso não estejam 
presentes os requisitos para a suspensão, 
quais sejam (i) garantia integral do valor 
da execução e (ii) relevantes 
fundamentos de direito. No caso em que 
foi proferida a decisão, o feito executivo 
não estava integralmente garantido. 
 
A conseqüência da não concessão do 
efeito suspensivo será a continuidade da 
execução fiscal, até mesmo com a 
realização de leilão dos bens oferecidos 
como garantia, antes de decisão final, o 
que causaria grandes danos ao 
patrimônio do executado. 
 
A pacificação sobre o tema ainda levará 
algum tempo, o importante é que haja 
atenção para a garantia do valor integral 
da execução e fundamentação relevantes 
nas razões de embargos, para que haja 
seu recebimento no efeito suspensivo e 
nenhum prejuízo seja causado aos bens 
do executado. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
dos votos do Acórdão, podendo 
disponibilizá-lo para os clientes interes-
sados. 
 
 
 
Superior Tribunal de Justiça – IR E 
CSLL – Empresas Controladas e 
coligadas no exterior – Legalidade da 
IN-SRF nº 213/2002 

 
Recentemente o Superior Tribunal de 
Justiça, nos autos do Recurso Especial 
n° 983.134, sob a relatoria do Ministro 
Castro Meira, reiterou seu posicio-
namento quanto à legalidade da exigên-
cia do Imposto sobre a Renda – IR e da 
Contribuição Social sobre o Lucro – 
CSLL de empresa que possua coligada 
ou controlada no exterior, quando da 
divulgação do balanço por essas últimas. 
 
A inovação no caso em questão está no 
fato do Ministro relator alegar que a 
controvérsia nos autos era pautada na 
suposta ilegalidade da Instrução Norma-
tiva n° 213/02. 
 
Com efeito, foi afirmado que a referida 
IN n° 213/02 tem respaldo no artigo 43, 
§2° do CTN e na MP n° 2.158-35/01. 
Ademais, ressaltou que, a despeito da 
constitucionalidade desses dispositivos 
ser questionada em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADIN n° 2.588, 
nenhum posicionamento definitivo foi 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal, 
tanto que as normas infraconstitucionais 
em questão permanecem vigentes no 
ordenamento pátrio. 
 
Sendo assim, o STJ concluiu pela 
legalidade do artigo 7°, §1° da IN n° 
213/02, o que implica a possibilidade de 
exigência do IR e CSLL na situação 
mencionada. 
 
Diante do posicionamento do STJ, nosso 
escritório ressalta que é possível haver o 
questionamento judicial nessa hipótese, 
eis que o pleno do STF não se 
posicionou sobre o assunto, sendo 
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possível ajuizamento de Medida 
Cautelar perante a Corte Suprema para a 
atribuição de efeito suspensivo ao 
Recurso Extraordinário eventualmente 
interposto pelo contribuinte. 
 
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 
 
Áreas de Livre Comércio – Fim do 
prazo de validade da isenção em São 
Paulo. 
 
A isenção de ICMS nas saídas de 
produtos para as Áreas de Livre 
Comércio era sujeita a prazo de validade, 
que antes de se expirar, era renovado de 
tempos em tempos. 
 
O Decreto nº 53.000, de 16.05.2008, 
introduziu alteração no Regulamento do 
ICMS para revogar o § 2º do artigo 5º do 
Anexo I, que estabelecia prazo de 
vigência para fruição da isenção do 
imposto incidente na saída de produto 
industrializado ou semi-elaborado de 
origem nacional para comercialização ou 
industrialização nas Áreas de Livre 
Comércio de Macapá e Santana, no 
Estado do Amapá, Bonfim e Pacaraima, 
no Estado de Roraima, Guajaramirim, no 
Estado de Rondônia, Tabatinga, no 
Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul 
e Brasiléia, com extensão para o 

município de Epitaciolândia, no Estado 
do Acre, exceto açúcar de cana, armas e 
munições, perfume, fumo, bebida 
alcoólica e automóvel de passageiros. 
 
A proposta de revogação do prazo de 
vigência foi uma adequação da redação 
da legislação paulista aos Convênios 
ICMS-37/97 e 52/92 que estendem às 
Áreas de Livre Comércio, a isenção 
prevista no Convênio ICM-65/88 
relativo à remessa de produtos 
industrializados de origem nacional para 
comercialização ou industrialização na 
Zona Franca de Manaus, uma vez que 
estes convênios não estabelecem prazo 
final para fruição da isenção do ICMS, 
conforme dispõe o Convênio ICMS-
73/07, de 6 de julho de 2007. 
 
Com a publicação do Decreto nº 
53.000/08, o benefício da isenção nas 
remessas de mercadorias para a Área de 
Livre Comércio vigora indefinidamente.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
IN-SRF nº 845/2008 – Drawback verde-
amarelo. 
 
A publicação da Instrução Normativa nº 
845, de 13.05.2008, regulamentou o 
artigo 59 da Lei nº 10.833/03, que trata 
da suspensão de tributos federais (PIS, 
COFINS e IPI) incidentes na aquisição, 
no mercado interno, de matérias-primas, 
material de embalagem e produtos 
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intermediários (insumos) destinados à 
incorporação no processo produtivo de 
produtos industrializados a serem 
posteriormente exportados, o famoso 
drawback verde-amarelo.  
O drawback verde-amarelo dificilmente 
era utilizado pelos exportadores porque 
requeria aprovação de um plano de 
exportação detalhado num cenário 
econômico obscuro, que impossibilitava 
o alcance de metas concretas por parte 
das empresas, além da excessiva 
burocracia na análise desta 
documentação.   
Agora, as empresas interessadas 
precisam solicitar junto ao Ministério do 
Desenvolvimento a expedição de ato 
concessório para se beneficiarem do 
regime aduaneiro do drawback verde-
amarelo.  
Uma vantagem é que o exportador pode 
operar o sistema em qualquer 
computador, 24 horas por dia e também 
pela rede “wireless”.  
Nas saídas de insumos para o 
beneficiário do regime aduaneiro de 
drawback verde-amarelo, o fornecedor 
nacional deixará de destacar os tributos 
federais no documento fiscal que emitir, 
mas deverá necessariamente informar no 
campo de Informações Complementares 
a seguinte expressão "Saída com 
suspensão do IPI, da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, para 
estabelecimento habilitado ao Regime 
Aduaneiro Especial de Drawback - 
Ato Concessório Drawback no xxx, de 
xx/xx/xxxx". 
 
Cabe lembrar que o drawback verde-
amarelo não é aplicável ao ICMS, pois 
os Estados ainda não deliberaram sobre 

este assunto no âmbito do Confaz e, 
portanto, o fornecedor deverá destacar o 
ICMS na saída de insumos para o 
beneficiário do regime aduaneiro.  
 
Somente há regulamentação do ICMS 
para o drawback normal, por meio do 
Convênio ICMS nº 27/90, ou seja, 
aquele por meio do qual se importam 
insumos para serem aplicados no 
processo produtivo de produtos a serem 
exportados posteriormente.  
 
Com o real forte e com o benefício da 
isenção para o ICMS aplicável somente 
para a insumos importados, não para os 
adquiridos no mercado interno, cabe às 
empresas exportadoras verificarem se 
realmente é mais vantajoso a adoção do 
drawback normal ou o drawback verde-
amarelo.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
 
Convênio ICMS 58, de 05.06.2008 – 
ICMS sobre veículos sujeitos a leasing 
 
Uma disputa antiga entre o Estado de 
São Paulo e os demais pela arrecadação 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) nas 
operações de venda direita de 
automóveis por meio de leasing poderá 
ser pacificada com a publicação do 
Convênio ICMS 58/08 (que altera a 
redação do Convênio ICMS 51/00), por 
esclarecer para onde o ICMS é devido 
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nas operações de arrendamento 
mercantil (“leasing”). 
 
No leasing, o ICMS é devido no 
momento em que o bem é vendido. 
Ocorre que até a quitação total do 
contrato, a propriedade do automóvel 
permanece com a instituição financeira e 
grande parte das instituições financeiras 
estão estabelecidas em São Paulo, mas o 
consumidor final pode estar em outro 
Estado.   
 
O Convênio ICMS 51/00 determinava a 
repartição do ICMS entre o Estado do 
produtor e o do domicílio do comprador 
do veículo. No caso de vendas do Sul e 
Sudeste para Norte, Nordeste, Centro 
Oeste e Espírito Santo, a alíquota de 
12% era partilhada da seguinte maneira: 
5% para os Estados produtores e 7% 
para os compradores (dependendo do IPI 
incidente na operação).  
Ocorre que, por não disciplinar 
expressamente a questão das vendas 
diretas via leasing, São Paulo entendia 
que o Convênio ICMS 51/00 não se 
aplicava a esta modalidade de leasing. 
Com isso, não adiantava acionar o 
Judiciário local, as montadoras só 
podiam contar com o Confaz para 
resolver a situação politicamente, pois 
eram obrigadas a pagar o ICMS para os 
Estados de origem e para os Estados de 
destino, que exigiam o ICMS dos 
caminhões “cegonha” na barreira. A Fiat 
chegou a ser autuada pela Paraíba em 10 
milhões de reais.  
 
São Paulo, por exemplo, exigia o 
imposto com base no argumento de ser a 
financeira o real adquirente do bem, 

posteriormente vendido a consumidor 
final, além de não haver previsão do 
leasing no Convênio ICMS 51/00. Já as 
outras unidades da Federação alegavam 
que o verdadeiro adquirente era o 
consumidor final e que os carros se 
destinavam a estes Estados, poluindo e 
desgastando as estradas e que seria mais 
do que justo que o ICMS lhes fosse 
destinado.  
 
Minas Gerais foi o único Estado que 
levou a questão da falta de previsão do 
leasing no Convênio ICMS 51/00 ao 
Supremo Tribunal Federal (“STF”), 
todavia o STF entendeu por ser 
signatário do Convênio, Minas Gerais 
não poderia questioná-lo, extinguindo a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(“ADIN”) sem julgamento de mérito. 
 
Agora com a publicação do Convênio 
ICMS 58/00, fica claro que o ICMS é 
devido à unidade da Federação onde 
estiver a concessionária de veículos que 
entregar o bem ao consumidor final, ou 
seja, privilegia-se o Estado destinatário.  
 
Resta saber se os Estados produtores 
(onde estão estabelecidas as montadoras) 
irão ratificar o Convênio ICMS 58/00 
nas suas legislações internas. Somente 
assim a disputa em torno do ICMS de 
veículos sujeitos a operações de leasing 
terá um desfecho favorável às 
montadoras.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas relativas ao tema. 
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Portaria nº 665/2008 – Estabelece 
procedimentos a serem observados na 
comunicação, ao Ministério Público 
Federal, de fatos que configurem 
crimes relacionados com as atividades 
da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB). 
 
Foi editada a Portaria n.º 665/08, cuja 
ementa foi acima transcrita, por meio da 
qual a RFB determina os procedimentos 
a serem adotados pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal na 
comunicação de crimes relacionados à 
sonegação fiscal. 
 
De maneira geral, a Portaria RFB n.º 
665/08 estabelece que será remetido ao 
órgão competente do Ministério Público 
Federal (MPF), em até 10 (dez) dias 
contados da data da constituição do 
crédito tributário, a representação fiscal 
para fins penais com relação aos crimes 
conexos. 
 
Em seu art. 1º, a Portaria em tela 
determina que a representação será 
instruída com diversos documentos e 
informações, dentre as quais a 
identificação das pessoas que possam ser 
arroladas como testemunhas. 
 
A legitimidade de referido dispositivo é 
bastante questionável, na medida em que 
atribui ao Auditor-Fiscal poderes de 
investigação para fins criminais, poderes 
estes que são exclusivos das Polícias 
Civil e Federal. 
 

Além disso, a Portaria em comento 
estabelece, em seu art. 4º, que serão 
remetidos ao MPF as respectivas 
representações para fins penais a partir 
da concessão do parcelamento do crédito 
tributário, ressalvando apenas o PAES e 
o REFIS dessa obrigação. 
 
Desta maneira, para as demais espécies 
de parcelamento, não há qualquer 
ressalva, devendo a representação penal 
ter prosseguimento. 
 
No entanto, esta disposição contraria 
frontalmente a jurisprudência do STJ, 
que considera o parcelamento (de 
qualquer espécie) como fator que 
extingue a punibilidade dos crimes 
relacionados ao não recolhimento de 
tributos, quando efetuado antes do 
recebimento da denúncia. É o que restou 
decidido no Agravo Regimental no 
REsp. n.º 1.026.214-RS, julgado em 
29.04.2008. 
 
Portanto, a Portaria RFB n.º 665/08, bem 
como os atos com base nela praticados, 
poderão ser questionados perante o 
Poder Judiciário. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas acerca da referida 
Portaria. 
 
 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
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Henrique Philip Schneider 
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(eduardo@ssplaw.com.br) 
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(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) 
 
Rafael Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
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(beliza@ssplaw.com.br) 
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