
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 80ª edição, estamos tratando de 11 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

	 •		IRPF	–	Depósitos	bancários	–	Origem	não	comprovada	–	Autuação	fiscal	com	base	apenas	em		
 demonstrativos de movimentação bancária

 • Contribuições Previdenciárias – Inconstitucionalidade da expressão “não cumulativa” – Art. 20 da 
Lei n. 8.212/91 – Sistemática de cálculo da contribuição devida pelo segurado empregado e pelo 
trabalhador avulso.

 • Contribuição ao FGTS – Art. 1º da LC 110/01 – Inconstitucionalidade da manutenção de                      
contribuição	social	após	atingida	a	finalidade	que	motivou	a	sua	instituição

	•	 PIS	 e	 Cofins	 –	 Base	 de	 Cálculo	 –	 Exclusão	 do	 crédito	 presumido	 de	 ICMS	 decorrente	 de																								
incentivo	fiscal	concedido	pelos	Estados	e	Distrito	Federal

	•	IPI	–	Não	Cumulatividade	–	Crédito	presumido	–	Impossibilidade	de	crédito	presumido	de	IPI	pela	
aquisição de insumos não tributados e sujeitos à alíquota 0% (zero por cento)

 • Precatórios – Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores 
devidos pela Fazenda Pública entre a data da ido mandado de segurança e a implementação da 
ordem concessiva

TRF1	–	ICMS	e	IPI	–	Não	incidência	sobre	a	prestação	de	serviço	de	composição	gráfica,	personalizada	
e sob encomenda

TRF1 – PIS e COFINS – Não incidência nas operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de 
Manaus

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto n° 8.506/2015 – Promulgação do Acordo para Implementação do FATCA
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Solução de Consulta COSIT nº 190/2015 – IRRF – Conversão de Dívida em Capital Social

Solução	de	Consulta	COSIT	nº	205/2015	–	IRRF	–	Mútuo	de	Recursos	Financeiros	com	Pagamento	em	
Parcelas

Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

	 •		IRPF	–	Depósitos	bancários	–	Origem	não	comprovada	–	Autuação	fiscal	com	base	apenas	em		
 demonstrativos de movimentação bancária

Em 27/08/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da incidência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre os depósitos bancários 
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei n. 
9.430/1996. A referida questão constitucional será debatida no Recurso Extraordinário (RE) nº 855.649/
RS,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Marco	Aurélio.

 • Contribuições Previdenciárias – Inconstitucionalidade da expressão “não cumulativa” – Art. 20 da 
Lei n. 8.212/91 – Sistemática de cálculo da contribuição devida pelo segurado empregado e pelo 
trabalhador avulso.

Em 14/08/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da constitucionalidade da expressão “de forma não cumulativa” constante no caput do 
art. 20 da Lei n. 8.212/1991,o qual prevê a sistemática de cálculo da contribuição previdenciária devida 
pelo segurado empregado e pelo trabalhador avulso. A referida questão constitucional será debatida no 
Recurso	Extraordinário	(RE)	nº	852.796/RS,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Dias	Toffoli.

 • Contribuição ao FGTS – Art. 1º da LC 110/01 – Inconstitucionalidade da manutenção de                     
contribuição	social	após	atingida	a	finalidade	que	motivou	a	sua	instituição

Em 04/09/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da constitucionalidade da manutenção da contribuição de 10% (dez por cento) ao 
FGTS,	instituída	pelo	art.	1º	da	Lei	Complementar	n.	110/2001,	em	face	do	esgotamento	da	finalidade	que																
motivou a sua instituição. A referida questão constitucional será debatida no Recurso Extraordinário (RE) 
nº	878.313/SC,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Marco	Aurélio.

	•	 PIS	 e	 Cofins	 –	 Base	 de	 Cálculo	 –	 Exclusão	 do	 crédito	 presumido	 de	 ICMS	 decorrente	 de																																																														
incentivo	fiscal	concedido	pelos	Estados	e	Distrito	Federal

Em 27/08/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores cor-
respondentes	a	créditos	presumidos	de	ICMS	decorrentes	de	incentivos	fiscais	concedidos	pelos	Estados	
e pelo Distrito Federal. A referida questão constitucional será analisada no bojo do Recurso Extraordinário 
(RE)	nº	835.818/PR,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Marco	Aurélio.

	•	IPI	–	Não	Cumulatividade	–	Crédito	presumido	–	Impossibilidade	de	crédito	presumido	de	IPI	pela	
aquisição de insumos não tributados e sujeitos à alíquota 0% (zero por cento)

Em 27/08/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em dis-
cussão acerca da impossibilidade de Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributa-
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dos	ou	sujeitos	à	alíquota	0%.	O	Pleno	do	STF,	ainda,	reafirmou	a	jurisprudência	da	Corte	pelo	afastamen-
to	do	creditamento	do	IPI	em	tais	hipóteses,	com	o	objetivo	de	pacificar,	de	forma	definitiva,	a	discussão.	
A referida questão constitucional restou analisada pelo Recurso Extraordinário (RE) nº 398.365/RS, de 
Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Gilmar	Mendes.

 • Precatórios – Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores 
devidos pela Fazenda Pública entre a data da ido mandado de segurança e a implementação da 
ordem concessiva

Em 07/08/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da obrigatoriedade de pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos 
pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação 
da	ordem	concessiva.	O	Pleno	do	STF,	ainda,	reafirmou	a	jurisprudência	da	Corte	pela	necessidade	de	
observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para o pagamento dos 
valores devidos pela Fazenda Pública. A referida questão constitucional restou analisada pelo Recurso 
Extraordinário	(RE)	nº	889.173/MS,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	Luiz	Fux.

TRF1	–	ICMS	e	IPI	–	Não	incidência	sobre	a	prestação	de	serviço	de	composição	gráfica,	personalizada	
e sob encomenda

Em	21/07/2015,	a	Sétima	Turma	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região	(TRF1),	ao	analisar	a	Ap.	nº	
0063587-91.2011.4.01.3800,	decidiu,	à	unanimidade,	que	a	prestação	de	serviço	de	composição	gráfica,	
personalizada	e	sob	encomenda,	está	sujeita	apenas	ao	ISSQN,	não	se	submetendo	ao	ICMS	ou	ao	IPI.

Tal entendimento está de acordo com a aplicação analógica da Súmula n. 156 do STJ  e com a jurisprudên-
cia pátria do Superior Tribunal de Justiça, encontrando importante precedente (AgRg no REsp 1308633/
SP),	julgado	sob	o	rito	do	art.	543-C	do	CPC,	por	meio	do	qual	definiu-se	que	as	operações	de	composição	
gráfica	por	encomenda	possuem	natureza	mista	e,	desse	modo,	os	serviços	a	elas	agregados	estão	incluí-
dos na Lista Anexa à LC nº 116/03 (item 13.05). Por conseguinte, reconheceu-se que tais operações estão 
sujeitas unicamente à incidência de ISSQN.

De	qualquer	 forma,	 importante	 ressaltar	 que	a	 questão	ainda	não	está	 pacificada.	Encontram-se	pen-
dentes	de	julgamento	as	ADIs	n.	4.389/DF	e	4.413/DF,	nas	quais	será	definido	o	tributo	que	deve	incidir	so-
bre	a	operação	de	composição	gráfica	de	embalagens,	personalizada	e	sob	encomenda:	ISS,	ICMS	ou	IPI.

TRF1 – PIS e COFINS – Não incidência nas operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de 
Manaus

Em 14/08/2015, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), ao analisar a Ap. nº 
0005925-24.2014.4.01.3200, à unanimidade, corroborou o entendimento esposado no REsp 1.276.540-
AM,	no	sentido	de	que	as	operações	com	mercadorias	destinadas	à	Zona	Franca	de	Manaus	são	eq-
uiparadas	à	exportação	para	efeitos	fiscais,	nos	termos	do	art.	4º	do	Decreto-Lei	nº	288/67,	sendo	assim,	
concluiu pela não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre elas.
__________________________

Súmula	156/STJ:	“A	prestação	de	serviço	de	composição	gráfica,	personalizada	e	sob	encomenda,	ainda	que	envolva	fornecimento	
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.”
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Em	complemento,	o	Relator	do	caso,	Desembargador	Federal	Novély	Vilanova	da	Silva	Reis,	afirmou	que	
o	aludido	benefício	fiscal	também	se	estende	as	empresas	sediadas	na	própria	Zona	Franca	de	Manaus	
que vendem seus produtos para outras na mesma localidade, haja vista que se deve observar não só a 
finalidade	da	criação	da	Zona	Franca	como	também	os	princípios	constitucionais	que	determinam	o	com-
bate às desigualdades sócio-regionais.

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto n° 8.506/2015 – Promulgação do Acordo para Implementação do FATCA

Em	21/08/2015,	 foi	publicado	o	Decreto	n°	8.506/2015,	que	promulgou	o	Acordo	para	Melhoria	da	Ob-
servância Tributária Internacional e Implementação do FATCA (“Acordo para Implementação do FATCA”), 
firmado	entre	Brasil	e	Estados	Unidos,	em	23	de	setembro	de	2014.

Referido	acordo,	celebrado	no	contexto	da	política	mundial	de	integração	de	informações	financeiras	para	
fins	fiscais,	prevê	a	cooperação	na	troca	de	informações	tributárias,	especialmente	no	que	se	refere	ao	
compartilhamento	automático	e	recíproco	dessas	informações	entre	as	autoridades	fiscais	dos	dois	países.
 
Em âmbito legislativo, o Acordo para Implementação do FATCA foi aprovado pelo Congresso Nacional em 
26/05/2015, por meio do Decreto Legislativo n° 146 (“Decreto Legislativo n° 146/2015”).  

Solução de Consulta COSIT nº 190/2015 – IRRF – Conversão de Dívida em Capital Social

Em 13/08/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 190, da Coordenação-Geral de Tributação da Re-
ceita Federal (“COSIT”), que trata da incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) na 
conversão de juros em capital social.

De	 acordo	 com	 a	 COSIT,	 a	 conversão	 dos	 juros	 decorrentes	 de	 contrato	 de	 mútuo,	 firmado	 entre	
a sociedade e o seu acionista, em capital social da sociedade devedora, deve ser considerada como                                  
pagamento, por importar extinção da obrigação do pagamento de juros. 

Desta forma, referida operação estaria sujeita à incidência do IRRF, cuja retenção e recolhimento compete 
à sociedade investida, na qualidade de pessoa jurídica mutuária.

Solução	de	Consulta	COSIT	nº	205/2015	–	IRRF	–	Mútuo	de	Recursos	Financeiros	com	Pagamento	em	
Parcelas

Em 14/08/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 205, da COSIT, na qual se consignou o entendi-
mento	de	que,	nas	operações	de	mútuo	de	recursos	financeiros	que	prevejam	pagamentos	em	parcelas,	o	
IRRF incidente sobre os juros deve ser retido e calculado sobre a quantia recebida mensalmente.

Tratando do disposto na Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (“Lei n° 8.981/1995”) e na Instrução Nor-
mativa nº 1.022, de 5 de abril de 2010 (“IN n° 1.022/2010”), a COSIT esclareceu que esses rendimentos 
financeiros	se	submetem	à	 incidência	do	 IRRF	por	ocasião	do	pagamento	de	cada	uma	das	parcelas,	
“conforme a data de início da aplicação”.
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Desta forma, a alíquota do imposto será determinada no momento do pagamento de cada uma das                
parcelas, levando em consideração o prazo decorrido entre a data em que foram entregues os recursos 
pela mutuante e a data do pagamento dos juros correspondentes.  
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