
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 84ª edição, estamos tratando de 9 diferentes questões,’ dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida

 • Compensação de ofício – Receita Federal - créditos de contribuintes com débitos não parcelados  
 ou parcelados sem garantia
 
STJ -  Prevalência dos tratados internacionais tributários sobre a norma de direito interno
 
TRF1 - IPI - Não incidência sobre a saída dos produtos do estabelecimento de distribuidoras de cosméticos, 
higiene pessoal e perfumaria

TRF3 – A Execução Fiscal apenas poderá ser redirecionada aos sócios se houver atuação com excesso de 
poderes ou infração legal

Legislação e Soluções de Consulta

Lei n° 13.241/2015 – Contribuição ao PIS e COFINS - Produtos da Indústria Eletrônica e Informática

Lei n° 7.175/2015 – ITCMD – Estado do Rio de Janeiro

Solução de Consulta COSIT nº 230/2016 – Créditos de CIDE-Royalties – Limite Temporal

Instrução Normativa nº 1.609/2016 – IOF – Operações de Crédito – Dispensa de Cobrança

ADI n° 1/2016 – IRRF - Aplicações Financeiras de Pessoas Físicas que Adquirem a Condição de Não                  
Residentes
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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
 
 • Compensação de ofício – Receita Federal - créditos de contribuintes com débitos não parcelados  
 ou parcelados sem garantia

Em 18/12/2015, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou pela existência de 
repercussão geral da controvérsia acerca da constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei 
9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a possibilidade de o Fisco, aproveitando 
o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia, em 
face do disposto no art. 146, inciso III, alínea “b” da CF/88. A referida questão será debatida no Recurso 
Extraordinário (RE) n. 917285/SC, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli.

STJ - Prevalência dos tratados internacionais tributários sobre a norma de direito interno

Em 19/11/2015, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as disposições 
dos Tratados Internacionais prevalecem sobre as normas jurídicas de direito interno para aplicar o                                  
Tratado Brasil-Espanha, objeto do Decreto 76.975/76, e afastar a retenção de Imposto de Renda sobre a                           
remuneração recebida por empresa estrangeira.

No caso em tela, a empresa espanhola não estabelecida no Brasil prestou serviços à empresa brasileira, 
o que levou a Receita Federal do Brasil a exigir o pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nas 
remessas feitas para remuneração pelo serviço prestado. Para a RFB, essa verba caracterizava lucro tribu-
tável pelo IRRF, não se confundindo com a hipótese prevista no artigo 7º do Tratado, que se aproximaria 
do lucro real.

No entanto, a Primeira Turma, na linha de outros precedentes do STJ, entendeu que os rendimentos 
devem ser tributados apenas no país de origem da empresa (Espanha), confirmando que a previsão do 
Tratado não se limita ao lucro real, mas abrange também o lucro operacional.

TRF1 – IPI – Não incidência sobre a saída dos produtos do estabelecimento de distribuidoras de cosméticos, 
higiene pessoal e perfumaria

Em 17/11/2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por unanimi-
dade, deu provimento à Agravo de Instrumento para suspender a exigibilidade do Imposto sobre                                                        
P rodutosIndustrializados cobrados sobre as operações de estabelecimento atacadista que comercializam                                              
produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfumaria, adquiridos de distribuidora, por equiparação a es-
tabelecimentos industriais, nos termos da Lei n. 8.393/2015.

No entendimento do Desembargador Federal Hercules Fajoses, a cobrança de IPI sobre a operação 
do estabelecimento atacadista de cosmético, higiene pessoal e perfumaria seria ilegal antes mesmo da                     
promulgação do Decreto n. 8.393/2015, vez que a equiparação desses estabelecimentos com  estabeleci-
mentos industriais, criando um novo contribuinte do IPI,  foi perpetrada pela Lei Ordinária n. 7.789/1989, 
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quando somente poderia ocorrer por intermédio de veículo normativo específico, qual seja: Lei Comple-
mentar, conforme previsão Constitucional.

Assim, aduzindo que a Fazenda Pública não apresentou argumentos suficientes para invalidar esse en-
tendimento jurídico, o Desembargador, acompanhado pela Turma, confirmou a antecipação de tutela re-
cursal e suspendeu a exigibilidade do tributo.

TRF3 – A Execução Fiscal apenas poderá ser redirecionada aos sócios se houver atuação com excesso de 
poderes ou infração legal

Em 18/11/2015, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), por unanimidade, 
negou provimento ao Agravo Regimental da Fazenda para confirmar a decisão proferida no sentido de 
afastar a responsabilidade solidária dos sócios perante a execução fiscal. Segundo entendimento do De-
sembargador Marcelo Saraiva, acompanhado pela Turma, a execução fiscal apenas poderá ser redirecio-
nada ao patrimônio dos sócios gerentes quando esses agirem com excesso de poderes ou cometerem 
infração legal (art. 135 do Código Tributário Nacional).

No caso em tela, a Fazenda não identificou a empresa no endereço informado e solicitou o redireciona-
mento da execução para os sócios, no entanto, os magistrados confirmaram que a empresa ainda estava 
em funcionamento e o comportamento dos sócios não caracterizava nenhuma das hipóteses descritas no 
art. 135 do Código Tributário Nacional.

Legislação e Soluções de Consulta

Lei n° 13.241/2015 – Contribuição ao PIS e COFINS - Produtos da Indústria Eletrônica e Informática

Em 31/12/2015 foi publicada a Lei n° 13.241 (“Lei n° 13.241/2015”), que restabeleceu a incidência da 
Contribuição ao Programa de Integração Social (“Contribuição ao PIS”) e pela Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (“COFINS”) sobre a receita bruta de venda a varejo de produtos da indús-
tria eletrônica e informática, tais como unidades de processamento digital, teclados, modems, roteadores 
digitais e smartphones. Essas contribuições serão aplicáveis aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° 
de janeiro de 2016 e incidirão com alíquotas integrais, válidas até 31 de dezembro de 2016. 

A referida Lei também introduziu novo regime do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) para            
bebidas como vinhos, licores e aguardentes.

Lei n° 7.175/2015 – ITCMD – Estado do Rio de Janeiro

Em 29/12/2015, foi publicada a Lei Estadual n° 7.174 (“Lei n° 7.174/2015”), que trata do Imposto de Trans-
missão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (“ITCMD”).

Dentre outras alterações, a Lei n° 7.174/2015 elevou a alíquota do ITCMD no Estado do Rio de Janeiro, 
que passará a ser de 4,5%, para valores até 400.000 UFIR-RJ e 5%, para valores acima de 400.000 
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UFIR-RJ. Essas alíquotas serão aplicáveis a partir de 28 de março de 2016. Além disso, alterou-se a 
sistemática de recolhimento do ITCMD em casos de doações com reserva de usufruto, o qual passará a 
ser recolhido no percentual de 50% sobre o valor do bem, tanto na doação, quanto na consolidação da 
propriedade integral na figura do donatário.

Por fim, a Lei n° 7.174/2015 instituiu tributação do ITCMD sobre os planos de previdência complementar, 
como o Plano Gerador de Benefício Livre (“PGBL”) e o Vida Gerador de Benefício Livre (“VGBL”), os quais 
passarão a ser tributados na sucessão causa mortis.

Solução de Consulta COSIT nº 230/2016 – Créditos de CIDE-Royalties – Limite Temporal

Foi publicada, em 22/12/2015, a Solução de Consulta nº 230, proferida pela Coordenação-Geral do Sis-
tema de Tributação (“COSIT”), que versa sobre o limite temporal para o aproveitamento dos créditos da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”) aplicável às importâncias pagas, creditadas, 
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties referentes a contratos de ex-
ploração de patentes e de uso de marcas. 

O contribuinte informa que possui créditos de CIDE-Royalties, e que pretende utilizá-los para compensar 
débitos futuros do mesmo tributo. Em sua consulta, postula que os créditos não devem ser categoriza-
dos como direitos creditórios contra a Fazenda, hipótese em que não estariam sujeitos a qualquer prazo              
prescricional. 

Em resposta à consulta formulada, a COSIT manifestou o entendimento de que os créditos de CIDE-
Royalties, apesar de não representarem dívida passiva da União, mas sim, um benefício fiscal, oponível 
contra a Fazenda Federal, estariam sujeitos ao prazo prescricional geral de cinco anos, previsto no artigo 
1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932 (“Decreto n° 20.910/32”).

Instrução Normativa nº 1.609/2016 – IOF – Operações de Crédito – Dispensa de Cobrança

Em 20/01/2016, foi publicada a Instrução Normativa nº 1.609, da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(“IN/RFB nº 1.609/2016”), que alterou a IN/RFB nº 907/2009, que trata sobre o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (“IOF”), para incluir disposições 
relativas a operações de crédito.

A IN/RFB nº 1.609/2016 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 3º da IN/RFB nº 907/2009, que estabelece 
que a prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a confissão de dívida e os 
negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de vencimento superior a 365 dias, sem 
substituição do devedor, não ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da 
operação anteriormente tributada.

ADI n° 1/2016 – IRRF - Aplicações Financeiras de Pessoas Físicas que Adquirem a Condição de Não                              
Residentes                            

Foi publicado, em 20/01/2016, o Ato Declaratório Interpretativo nº 1 (“ADI n° 1/2016”), que dispõe sobre a 
incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) em aplicações financeiras de titularidade 
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de pessoa física que adquire a condição de não residente.

Para aplicar o regime especial de tributação ao investidor estrangeiro não residente em país com tributação 
favorecida, o responsável tributário deverá exigir do não residente a comprovação de que apresentou a 
Comunicação de Saída Definitiva do País à RFB. Ainda, o responsável tributário deverá reter ou recolher 
o Imposto sobre a Renda incidente sobre os rendimentos auferidos até o dia anterior ao da aquisição da 
condição de não residente. 

Por fim, o referido ADI reitera que a pessoa física adquirente da condição de residente no território                     
brasileiro deve informar tal fato a fonte pagadora no Brasil.
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