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informativo tributário 

 

 

 

 

 

www.ssplaw.com.br 

 

“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

 

Informativo n° 61 – ano VI – Julho e Agosto de 2013 

 

É com satisfação que apresentamos a 

sexagésima primeira edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 

pretendemos levar aos clientes e interessados 

notícias atuais sobre questões tributárias. 

 

Boa leitura. 

 

Jurisprudência 

 

STF – Declarado inconstitucional o 

aumento da base de cálculo do IPTU sem lei 

em sentido formal 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

dia 02 de agosto do presente ano, julgou o 

Recurso Extraordinário nº 648.245/MG, em 

que se discutia a possibilidade da majoração 

do preço venal, base de cálculo do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), acima 

dos índices oficiais de correção monetária, 

por meio de Decreto do Executivo.  

 

O Plenário, à unanimidade, negou 

provimento ao Recurso do Município de 

Minas Gerais, entendendo que a definição de 

base de cálculo de tributos exige 

obrigatoriamente a atuação do legislativo, 

sendo impossível sua fixação por meio de 

Decreto oriundo do Poder Executivo. No 

julgamento, o STF também ressaltou que a 

competência do Executivo deveria se 

restringir à atualização do valor dos imóveis, 

com base nos índices anuais de inflação, pois 

não altera a base de cálculo do IPTU.  

 

Tal posição do Plenário da Corte Magna 

reafirma, perante o Poder Estatal, a 

necessidade de que o art. 97 do Código 

Tributário Nacional seja inteiramente 

observado nas exigências tributárias, de modo 

que somente a Lei tenha autoridade para 

interferir no cálculo dos tributos. 

_________________________________ 

 

STJ – Redirecionamento de Execução 

Fiscal – Inexistência de indício de 

dissolução irregular 

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), no julgamento do AgRg no 

REsp nº 1.368.377 (PB), por unanimidade, 

entendeu que o redirecionamento da 

Execução Fiscal para o sócio-gerente da 

empresa só é possível quando este agir com 

excesso de poderes ou infração à lei ou 

estatuto social . 

 

O Relator, Ministro Humberto Martins, 

destacou que não há dissolução irregular da 

empresa quando ocorre simples devolução de 

carta por Aviso de Recebimento (AR).  

 

Interessante notar que referido precedente, 

embora repita posição já bem clara do Poder 

Judiciário quanto às situações em que se pode 
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atingir patrimônio pessoal do sócio-gerente 

de empresa, explicita que não é qualquer 

situação que pode gerar presunção de 

dissolução irregular, deixando evidente a 

necessidade de provas ou indícios reais de tal 

dissolução antes do redirecionamento de 

execução, por parte das autoridades 

competentes. 

_________________________________ 

 

TRF da 3ª Região – Execução Fiscal – 

Dívida da Matriz – Impossibilidade do 

bloqueio via BACENJUD alcançar os 

estabelecimentos filiais 

 

A Terceira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, por decisão unânime, 

proferida nos autos do Agravo de Instrumento 

nº 0029768-29.2012.4.03.0000, entendeu não 

ser plausível que o bloqueio eletrônico de 

valores, por intermédio do sistema 

BACENJUD, como forma de garantir 

execução fiscal, recaia sobre os 

estabelecimentos filiais da empresa matriz 

responsável pela dívida. 

 

Tal bloqueio foi requerido pela União com 

fundamento no artigo 45 do Código Civil, 

cuja interpretação conduziria ao 

entendimento de que apenas a inscrição dos 

atos constitutivos na Junta Comercial ou no 

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas 

atribuiria personalidade jurídica à Empresa, 

razão pela qual a existência de diversas 

inscrições perante o CNPJ para a mesma 

empresa (matriz e filiais) não outorga 

personalidades jurídicas distintas. 

 

Na decisão, o Relator do caso, 

Desembargador Carlos Muta, entendeu que, 

por possuírem inscrições próprias no CNPJ, a 

empresa matriz e as respectivas filiais devem 

ser tratadas como pessoas jurídicas distintas, 

e, portanto, respondem com o respectivo 

patrimônio a suas obrigações tributárias.  

 

Em sua decisão, o Desembargador Relator 

cita o entendimento adotado pelo STJ e pela 

própria Terceira Turma do TRF 3ª Região em 

casos análogos. 

_________________________________ 

 

TRF da 3ª Região – Remessas ao Exterior – 

Prestação de Serviços – Tratado 

Internacional Brasil-Holanda – IRRF e 

CIDE – Não incidência 

 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

por sua Terceira Turma, no julgamento da 

Apelação Cível nº 0025200-

76.2007.4.03.6100/SP, decidiu que os valores 

remetidos ao exterior a título de remuneração 

por serviços prestados por empresa 

controladora não estariam sujeitos à 

tributação no Brasil. 

 

O processo envolve a aplicação do art. 7º do 

Decreto nº 355, de 02.12.1991, que traz o 

acordo internacional Brasil-Holanda, 

segundo o qual o lucro auferido por uma 

empresa situada em um dos países 

contratantes só é tributável neste estado, 

exceto se no outro país a empresa em questão 

mantiver um estabelecimento permanente. 

 

A União sustentou que os valores seriam 

receita da empresa estrangeira, pela prestação 

de serviços de assistência administrativa em 

território brasileiro. Também sustentou que 

além da tributação sobre os valores 

remetidos, seria devida a Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 

prevista na Lei 10.168/00, dada a aquisição 

de software estrangeiro pela empresa 

brasileira. 

 

A Terceira Turma do TRF-3 entendeu que o 

tratado Brasil-Holanda seria aplicável ao 

caso, de forma que os valores recebidos pela 

empresa controladora não estariam sujeitos à 
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tributação no Brasil. A despeito de haver uma 

empresa controlada no Brasil, para se 

configurar um estabelecimento permanente – 

com a consequente tributação interna dos 

valores remetidos – é necessário que “esta 

segunda empresa tenha autonomia”, 

conforme dispõe o tratado. No entanto, 

conforme o TRF, tal autonomia não ficou 

demonstrada. Assim, o Tribunal reconheceu 

que não seria aplicável a legislação brasileira. 

 

Quanto à CIDE, afirmou que, apesar da 

demanda ter se iniciado na vigência da Lei 

10.168/00, a Lei 11.452/07 trouxe a 

necessidade de haver efetiva transferência de 

tecnologia para a incidência da contribuição. 

Portanto, sem prova da transferência de 

tecnologia e limitando-se a prestação de 

serviço reconhecida pelo Tribunal à 

implementação do software, não haveria de 

se pagar a CIDE. 

_________________________________ 

 

TRF da 4ª Região – Imposto sobre Produtos 

Industrializados. Imposto de Importação. 

Associação de Assistência Social sem fins 

lucrativos - Imunidade 

 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

por sua Segunda Turma, no julgamento da 

Apelação/Reexame Necessário nº 5003115-

59.2010.404.7108, decidiu, de forma 

unânime, que a imunidade das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos, prevista na alínea "c" do inc. VI 

do art. 150 da Constituição Federal, abrange 

o Imposto sobre Produtos Industrializados e o 

Imposto de Importação. 

 

Explicitou-se no acórdão, contudo, que o 

reconhecimento da hipótese de imunidade 

mencionada está condicionado ao 

preenchimento, pelas instituições, dos 

requisitos do art. 14, incisos I a III, do Código 

Tributário Nacional, quais sejam, I) não 

distribuírem qualquer parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 

título; II) aplicarem integralmente no País os 

seus recursos na manutenção dos seus 

objetivos institucionais; e III) manterem 

escrituração de suas receitas e despesas em 

livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

 

Além disso, é necessário que os bens 

importados pela entidade sejam destinados à 

prestação de seus serviços específicos, 

relacionados às suas finalidades essenciais, na 

forma do § 4º do art. 150 da Constituição 

Federal. 

 

Por fim, entendeu o Tribunal que não 

procedia a alegação da União de que a 

importação do maquinário não estaria 

albergada pela imunidade porque ele seria 

utilizado para vender serviços de saúde a 

particulares e detentores de planos de saúde, 

uma vez que a cobrança junto àqueles que 

possuam recursos suficientes não impede que 

a entidade de assistência social seja 

reconhecida como beneficente e receba a 

imunidade constitucional.  

 

Embora os entendimentos firmados por tal 

acórdão não sejam inéditos, é relevante notar 

que ele confirma posições que ainda são alvo 

de controvérsias judiciais, como o de que o 

mero exercício de atividade econômica, por si 

só, não desnatura a atividade das entidades de 

assistência sem fins lucrativos nem afasta seu 

direito à imunidade constitucional – 

entendimento este que, observadas as 

condições previstas em lei, pode ser aplicado 

às demais entidades citadas na norma 

constitucional que concede a imunidade, tais 

como entidades sindicais e instituições de 

educação.  

 

Em adição, confirma-se também que a 

expressão “patrimônio, renda e serviços” 
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prevista na Constituição deve ser interpretada 

em sentido amplo, abrangendo tributos que 

não incidam diretamente sobre o patrimônio, 

renda, ou serviços das entidades imunes, mas 

possam afetar tais parcelas, de forma indireta. 

 

 

Legislação e Soluções de Consulta 

 

PIS/COFINS – Insumos utilizados na 

atividade de comércio 

 

Em 27.06.2013 foi publicada a Solução de 

Consulta nº 42/13, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 4ª Região Fiscal (“SRRF 4ª RF”), 

consignando o entendimento de que não é 

possível a tomada de créditos das 

Contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”) sobre os bens 

e serviços utilizados como insumos na 

atividade de comércio que não seja exercida 

por pessoas jurídicas industriais ou 

prestadoras de serviços. 

_________________________________ 

 

IRPJ e CSLL − Ganho de capital decorrente 

de constituição de servidão 

 

Em 01.07.2013 foi publicada a Solução de 

Consulta nº 65/13, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 6ª Região Fiscal (“SRRF 6ª RF”), 

consignando o entendimento de que eventual 

ganho de capital decorrente da constituição 

de servidão, a ser calculado pelo confronto do 

valor recebido em face da constituição de 

servidão e o valor contábil da fração dos bens 

por ela afetados, está sujeito à incidência do 

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”).  

_________________________________ 

 

IRPJ, CSLL e IRRF - Multa por rescisão de 

contrato de representação  

 

Em 01.07.2013 foi publicada a Solução de 

Consulta nº 64/13, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 6ª Região Fiscal (“SRRF 6ª RF”), 

consignando o entendimento de que a multa 

decorrente de rescisão de contrato de 

representação deverá ser adicionada ao lucro 

presumido para apuração da base de cálculo 

do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”). Ademais, referida 

multa também está sujeita ao Imposto sobre a 

Renda Retido na Fonte (“IRRF”) à alíquota 

de 15% (quinze por cento), devendo o 

imposto retido ser deduzido do imposto 

apurado no encerramento do período de 

apuração trimestral ou anual, não se 

aplicando o tratamento de tributação 

exclusiva na fonte.  

_________________________________ 

 

Res. CMN/BACEN 4.246/13 – Investidor 

qualificado – Contratações simultâneas de 

câmbio em migrações internas 

 

Em 02.07.2013, foi publicada a Resolução do 

Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 

4.246/2013, que revoga a exigência de 

contratação de operações simultâneas de 

câmbio de migração interna nas seguintes 

aplicações realizadas por investidores não 

residentes: (i) em renda variável realizadas 

em bolsa de valores ou em bolsa de 

mercadorias e futuros, excetuadas operações 

com derivativos que resultem em 

rendimentos predeterminados; (ii) na 

aquisição de ações em oferta pública 

registrada ou dispensada de registro na 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

ou na subscrição de ações, desde que, nos 

dois casos, as companhias emissoras tenham 

registro para negociação das ações em bolsa 
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de valores; (iii) na aquisição de títulos ou 

valores mobiliários emitidos na forma dos 

arts. 1º e 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho 

de 2011; e (iv) a todas as migrações internas 

de recursos em Real destinados a constituição 

de margem de garantia, inicial ou adicional, 

realizadas por investidor não residente no 

País, exigidas por bolsas de valores e de 

mercadorias e futuros. 

_________________________________ 

 

SISCOSERV – Serviços conexos ao 

comércio exterior de mercadorias 

 

Em 06.07.2013, foi publicada a Solução de 

Consulta nº 106/13, proferida pela 

Superintendência Regional da Receita 

Federal da 9ª Região Fiscal (“SRRF 9ª RF”), 

que versa sobre o registro dos serviços 

conexos ao comércio exterior de mercadorias 

no Sistema Integrado de Comércio Exterior 

de Serviços, Intangíveis e Outras Operações 

que Produzam Variações no Patrimônio 

(“SISCOSERV”).  

 

Segundo o entendimento consolidado na 

referida Solução de Consulta, os serviços 

conexos (e.g., transporte, seguro e serviços de 

agentes externos) podem ser registrados no 

SISCOSERV pelo fato de não serem 

incorporados aos bens e mercadorias.  

 

Nessas operações, a definição dos serviços 

que devem ser registrados depende do 

Incoterm utilizado na operação, que define a 

repartição das responsabilidades do 

importador e do exportador pela contratação e 

pagamento do serviço - p.ex., o momento em 

que a mercadoria é colocada a bordo do 

navio, no preço FOB.  

 

Assim, no caso de importação de 

mercadorias, devem ser registrados no 

Módulo Compra do SISCOSERV os serviços 

prestados por residentes ou domiciliados no 

exterior, a partir do ponto em que sua 

contratação e pagamento são de 

responsabilidade do importador residente ou 

domiciliado no País. E no caso de exportação 

de mercadorias, devem ser registrados no 

Módulo Venda do SISCOSERV os serviços 

prestados por residente ou domiciliado no 

País, a partir do ponto em que sua contratação 

e pagamento são de responsabilidade do 

importador residente ou domiciliado no 

exterior. 

 

Ainda, a referida Solução de Consulta define 

que a responsabilidade jurídica pelo registro 

no SISCOSERV é do residente ou 

domiciliado no País que mantém relação 

contratual com residente ou domiciliado no 

exterior para prestação do serviço. Por esse 

motivo, p.ex.: (i) no comércio exterior de 

bens e mercadorias, a responsabilidade pelo 

registro no SISCOSERV dos serviços 

conexos é do importador ou exportador, não 

do despachante aduaneiro; (ii) na importação 

de mercadorias por conta e ordem, a 

responsabilidade pelo registro no 

SISCOSERV é do adquirente e do 

importador, cada qual pelos serviços conexos 

que contratar; e (iii) na importação de 

mercadorias por encomenda, a 

responsabilidade pelo registro no 

SISCOSERV dos serviços conexos é do 

importador, não do encomendante. 

 

Por fim, a Solução de Consulta dispõe que, 

no comércio exterior de bens e mercadorias, 

havendo agenciamento de frete prestado por 

residente ou domiciliado no País para 

transportador residente ou domiciliado no 

exterior: (i) o registro do contrato de 

transporte no Módulo Compra do 

SISCOSERV é de responsabilidade do 

agenciador e o valor a registrar corresponderá 

ao do frete; e (ii) o registro do contrato de 

agenciamento no Módulo Venda do 

SISCOSERV também é de responsabilidade 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=251674#Lei12.431_11art.1o
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=251674#Lei12.431_11art.3o
http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=251674#Lei12.431_11art.3o
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do agenciador mas o valor a registrar 

corresponderá ao da comissão ou corretagem. 

_________________________________ 

 

IRPF e Contribuições Sociais 

Previdenciárias – Sócio de serviço 

Em 15.07.2013, a Coordenação-Geral de 

Tributação da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (“COSIT”) publicou a Solução de 

Consulta Interna nº 12, que trata da 

incidência do Imposto sobre a Renda das 

Pessoas Físicas (“IRPF”) e das Contribuições 

Previdenciárias sobre os valores pagos a 

sócio de serviço. 

Segundo o entendimento da COSIT, os 

valores pagos a sócio de serviço a título de 

pró labore estão sujeitos ao Imposto de 

Renda, devendo este ser retido na fonte e 

discriminado na Declaração de Ajuste Anual, 

além da incidência de Contribuições 

Previdenciárias, em razão desse sócio ser 

segurado contribuinte individual.  

Todavia, se parte dos rendimentos for 

decorrente de distribuição de lucros, o que é 

admitido também nos casos de sócios de 

serviço, não haverá retenção de Imposto de 

Renda na fonte, tampouco de Contribuições 

Previdenciárias, contanto que tal distribuição 

observe o disposto na legislação e no contrato 

social.  

_________________________________ 

 

REINTEGRA – Exclusão da base de cálculo 

da Contribuição ao PIS e da COFINS – 

Prazo de aplicação 

 

Em 19.07.2013, foi publicada a Lei nº 

12.844, a qual é conversão da Medida 

Provisória nº 610, de 2013, e que traz 

diversas alterações na legislação tributária 

brasileira.  

 

Dentre elas, a citada Lei dispõe que os 

valores ressarcidos no âmbito do Regime 

Especial de Reintegração de Valores 

Tributários para as Empresas Exportadoras 

(“Reintegra”), não deverão ser computados 

na apuração da base de cálculo das 

Contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) e ao Financiamento da 

Seguridade Social (“COFINS”). 

 

Além disso, a Lei nº 12.844/13 determina que 

o Reintegra aplicar-se-á às exportações 

realizadas de 4 de junho de 2013 até 31 de 

dezembro de 2013. 

_________________________________ 

 

Contribuições Previdenciárias - 

Trabalhadores Estrangeiros Temporários  

 

Em 22.07.2013 a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 6ª Região Fiscal 

(“SRRF 6ª Região”) publicou a Solução de 

Consulta nº 77/13, consignando o 

entendimento de que, havendo contratação de 

empregado estrangeiro, por período não 

superior a cinco anos, não serão devidas as 

contribuições previdenciárias relativas a este 

empregado, desde que reste confirmado, por 

meio de documentação hábil e idônea, que o 

mesmo está sendo amparado pela Previdência 

Social de seu país de origem.  

_________________________________ 

 

IPI – Isenção para helicópteros de uso 

exclusivo do Corpo de Bombeiros  

 

Em 22.07.2013 a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 6ª Região Fiscal 

(“SRRF 6ª Região”), publicada a Solução de 

Consulta nº 77/13, consignando o 

entendimento de que são isentas do 

pagamento de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (“IPI”) os helicópteros, 

assim como suas partes e peças em separado, 

quando estes forem ser exclusivamente 
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utilizados pelo Corpo de Bombeiros em 

território brasileiro.  

 

Referida solução estabeleceu ainda que 

quando houver a importação, e posterior 

revenda, de helicópteros para utilização 

exclusiva pelo Corpo de Bombeiros, o 

estabelecimento importador deverá realizar o 

estorno do crédito de IPI pago à aduana, haja 

vista a inexistência de título legal que 

sustente seu recolhimento.   

_________________________________ 

 

COFINS Importação – Tomada de crédito  

 

Em 25.07.2013 a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 10ª Região Fiscal 

(“SRRF 10ª Região”) publicou a Solução de 

Consulta nº 48/13, consignando o 

entendimento de que, o acréscimo de alíquota 

de 1% (um por cento) da Contribuição ao 

Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS/Importação”) nos casos de 

importação de bens classificados na Tabela 

de Impostos sobre Produtos Industrializados 

(“TIPI”) não dá direito a tomada de crédito.  

_________________________________ 

 

PIS/COFINS – Frete pago em aquisição de 

veículo com tributação concentrada não dá 

direito a créditos 

 

Em 25.07.2013 a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 10ª Região Fiscal 

(“SRRF 10ª Região”) publicou a Solução de 

Consulta nº 50/13, consignando o 

entendimento de que o frete pago na 

aquisição de veículos para revenda que estão 

sujeitos à tributação concentrada, apesar de 

integrar o preço da mercadoria, não gera 

crédito das Contribuições ao Programa de 

Integração Social (“PIS”) e ao Financiamento 

da Seguridade Social (“COFINS”).   

_________________________________ 

 

IRPF − Omissão de Receitas – 

Contribuintes titulares de contas conjuntas  

 

Em 30.07.2013, a Coordenação-Geral de 

Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de 

Consulta Interna nº 13, consignando o 

entendimento de que, para fins de apuração 

da base de cálculo das omissões de 

rendimentos constatadas em contribuintes que 

possuem conta(s) conjunta(s), deve ser 

observado, em relação a cada titular, se os 

créditos depositados ou investidos na(s) 

conta(s) conjunta(s), perfazem o montante 

individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 

(doze mil reais), desde que o seu somatório, 

dentro do ano calendário, não ultrapasse o 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

Isso porque, uma vez ultrapassado tal limite 

por um titular, e este não comprove a origem 

dos créditos extrapolados, restará configurado 

a presunção legal de omissão de receitas, 

atribuindo a este titular o resultado da divisão 

do total da omissão presumida pela 

quantidade de titulares. 

_________________________________ 

 

Normas Gerais de Direito Tributário − 

Regras de Contagem de Prazos 

 

Em 30.07.2013, a Coordenação-Geral de 

Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de 

Consulta Interna nº 16, ratificando o 

entendimento disposto no artigo 210 do 

Código Tributário Nacional (“CTN”), de que 

quando a legislação tributária fixar prazo em 

número de dias úteis deve ser considerado 

para o cômputo apenas os dias em que 

efetivamente houver expediente normal na 

unidade local da RFB.  

_________________________________ 
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Declaração do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural – Exercício 2013 

Foi publicada, em 01.08.2013, a Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil 

(“IN/RFB”) nº 1.380, que dispõe sobre a 

apresentação da Declaração do Imposto sobre 

a Propriedade Territorial Rural (“DITR”) 

referente ao exercício de 2013.  

Referida Instrução estabelece as formas de 

elaboração e retificação da declaração, bem 

como trata do pagamento e da 

obrigatoriedade de sua apresentação, que 

deverá ser feita entre 19 de agosto e 30 de 

setembro (por meio eletrônico até às 

23h59min59s). 

Os programas necessários para o 

preenchimento e a transmissão da DITR 2013 

estão disponíveis no site da RFB para 

download. 

_________________________________ 

 

PIS e COFINS – Possibilidade de rateio de 

despesas no regime múltiplo  

Em 01.08.2013, a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 6ª Região Fiscal 

(“SRRF 6º região”) publicou a Solução de 

Consulta nº 80/2013, consignando o 

entendimento de que, para fins de 

creditamento das Contribuições ao Programa 

de Integração Social (“PIS”) e ao 

Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS”) as pessoas jurídicas que estão 

obrigadas simultaneamente ao regime 

cumulativo e não cumulativo, poderão optar 

pelo rateio proporcional de despesas, desde 

que considerem, para tanto, todas as receitas 

não cumulativas vinculadas a tais despesas, 

inclusive (i) as receitas financeiras sujeitas à 

alíquota zero no regime de tributação não 

cumulativa da COFINS e (ii) as receitas de 

revenda de produtos sujeitas à alíquota zero 

no regime de tributação monofásica 

(concentrada) não cumulativa da COFINS. 

_________________________________ 

 

Informe de Operações em Mercados 

Organizados de Valores Mobiliários – 

Alteração do prazo da primeira entrega 

Foi publicada, em 01.08.2013, a Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil 

(“IN/RFB”) nº 1.379, que altera a IN/RFB nº 

1.349/2013, que trata sobre a emissão e envio 

do Informe de Operações em Mercados 

Organizados de Valores Mobiliários.  

Referida Instrução modifica a redação dos 

artigos 6º e 7º da IN/RFB nº 1.349/2013, no 

tocante a data de inicio de produção de 

efeitos da IN e a data de entrega do primeiro 

Informe de Operações em Mercados 

Organizados de Valores Mobiliários. Assim, 

tem-se que a IN/RFB nº 1.349/2013 passará a 

produzir efeitos apenas a partir de 01º de 

janeiro de 2014 e o Primeiro Informe deverá 

ser entregue em 2014, em até 20 dias 

contados do encerramento do período de 

apuração.   

_________________________________ 

 

IRPJ e CSLL – Dedução de JCP no Regime 

Tributário de Transição 

 

Em 02.08.2013, a Superintendência Regional 

da Receita Federal da 8ª Região Fiscal 

(“SRRF 8ª região”) publicou a Solução de 

Consulta nº 103/2013, consignando o 

entendimento de que, para fins de cálculo da 

dedução de Juros sobre Capital Próprio 

(“JCP”) no Regime Tributário de Transição 

(“RTT”), deve ser considerado a composição 

e o valor do patrimônio líquido definido 

conforme os métodos e critérios contábeis 

vigentes em 31/12/2007.  

_________________________________ 
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PIS/COFINS Importação - Royalties 

desvinculados da prestação de serviços  

 

Em 02.08.2013, a Superintendência Regional 

da Receita Federal do Brasil da 8ª Região 

Fiscal (“SRRF 8ª RF”) publicou a Solução de 

Consulta n° 121/13, consignando o 

entendimento de que a remessa de valores a 

residentes ou domiciliados no exterior, a 

título de royalties, para simples licença de uso 

de marca ou patente, não caracteriza 

contraprestação por serviço prestado, não 

ensejando, assim, a incidência das 

Contribuições ao Programa de Integração 

Social (“PIS/Importação”) e ao 

Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS/Importação”).  

______________________________ 

 

Preços de transferência – Regras sobre a 

dedutibilidade e reconhecimento de receita 

financeira de juros 

Foi publicada, em 02.08.2013, a Portaria do 

Ministro de Estado da Fazenda nº 427/2013, 

que versa sobre preços de transferência, 

especialmente no tocante à dedutibilidade e o 

reconhecimento de receita financeira de juros 

em operações com pessoas vinculadas.  

Nos termos da Portaria, a partir de 

01.01.2013, deverão ser acrescentadas às 

taxas de juros aplicáveis a operações com 

pessoas vinculadas ou residentes ou 

domiciliadas em país de tributação favorecida 

as seguintes margens a título de spread: (i) 

3,5% (três e meio por cento), quando as taxas 

de juros tiverem por finalidade a 

dedutibilidade de despesas financeiras na 

determinação do lucro real e da base de 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (“CSLL”); e (ii) 2,5% (dois e meio 

pro cento), quanto as taxas de juros visarem o 

reconhecimento de valor mínimo de receita 

financeira, na determinação do lucro real e da 

base de cálculo da CSLL.  

_________________________________ 

 

IRPJ e CSLL - Lucros Auferidos no 

Exterior  

 

Em 02.08.2013, Coordenação-Geral de 

Tributação (“COSIT”) publicou a Solução de 

Consulta Interna nº 18, consignando o 

entendimento de que a aplicação do artigo 74 

da Medida Provisória nº 2.158-35/01, que 

versa sobre a  incidência do Imposto de 

Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(“CSLL”) sobre os lucros auferidos por 

controlada ou coligada no exterior, não 

conflita com os tratados internacionais 

celebrados para evitar dupla tributação, em 

razão (i) do  princípio da territorialidade e (ii) 

da possibilidade de compensação do imposto 

pago no exterior.  

_________________________________ 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS está à disposição 

dos clientes e de interessados para 

esclarecimentos. 
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