
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 83ª edição, estamos tratando de 16 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida

 • Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de De  
                 claração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) – Art. 7º, II, da Lei 10.426/2002
 
STJ – Recursos Repetitivos selecionados
 
 • Redirecionamento – execução fiscal – dissolução irregular – responsável à época do fato gerador  
    ou do encerramento ilícito das atividades

STF - ICMS – impossibilidade de creditamento proporcional concomitante com redução da base de cálculo

STJ – PIS/COFINS – suspensão do pagamento – incidência exclusiva do crédito presumido

Legislação e Soluções de Consulta

Ato Declaratório Executivo nº 3/2015 – Regime Fiscal Privilegiado – Holding Companies sem Atividade 
Econômica Substantiva

Portaria RFB nº 1.754/2015 – Acompanhamento Econômico-tributário Diferenciado – Pessoas Físicas 

Portaria RFB nº 1.755/2015 – Acompanhamento Econômico-tributário Diferenciado e Especial – Pessoas 
Jurídicas 

Instrução Normativa RFB nº 1.598/2015 – Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado

Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015 – Nova Regulamentação da DCTF

Instrução Normativa RFB 1.600/2015 – Regimes aduaneiros especiais

Instrução Normativa RFB nº 1.603/2015 – Zona Franca de Manaus – Procedimentos de Habilitação
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Solução de Consulta nº 206/2015 – Momento de Reconhecimento de Receita – Securitização – Lucro          
Presumido e Regime de Caixa

Solução de Consulta nº 207/2015 – REINTEGRA – IRPJ e CSLL

Solução de Consulta COSIT nº 225/15 – IRRF – Remessas ao Exterior – Pagamento de Tributos – Cláusula 
DDP

Solução de Consulta nº 232/2015 – IRRF e IRPF – Multas

Solução de Divergência nº 07/2015 – Direitos Antidumping – Competência
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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
 
 • Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de   
    Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) – Art. 7º, II, da Lei 10.426/2002

Em 10/12/2015, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou pela existência de  
Repercussão Geral da discussão relativa a constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou 
atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 7º, 
II, da Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos tributos 
a serem informados. A referida questão será debatida no Recurso Extraordinário (RE) n. 606.010/PR, de 
relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio. 

STJ – Recursos Repetitivos selecionados
	 •	Redirecionamento	–	execução	fiscal	–	dissolução	irregular	–	responsável	à	época	do	fato	gera	
   dor ou do encerramento ilícito das atividades

Em 14/12/2015, o Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), selecionou o Recurso 
Especial n. 1.564.340/SP para processamento sob o rito dos recursos repetitivos, o que tornará as con-
clusões adotadas em tal processo aplicáveis aos demais casos em trâmite que versem sobre a mesma 
matéria.	A	controvérsia	cinge-se	em	definir	a	identificação	do	sócio-gerente	contra	quem	pode	ser	redire-
cionada	a	execução	fiscal	em	caso	de	dissolução	irregular,	isto	é,	se	contra	o	responsável	à	época	do	fato	
gerador ou à época do encerramento ilícito das atividades empresariais.

STF - ICMS – impossibilidade de creditamento proporcional concomitante com redução de base de cálculo

Em 01/12/2015, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário n. 572.824/RS, entendeu por declarar a constitucionalidade de legislação estadual 
que prevê a vedação ao aproveitamento de créditos de ICMS estabelecida como condição para usufruir 
benefício consistente na apuração do imposto com base de cálculo reduzida.

No entendimento do Min. Edson Fachin, se trata de uma situação peculiar representada por regime             
optativo,	 sendo	 indevido	 o	 registro	 de	 créditos	 de	 ICMS	 quando	 se	 tratar	 de	 benefício	 fiscal	 concedi-
do pelo Fisco e livremente aceito pelo contribuinte que, em contrapartida, consentiu com a vedação do                         
mencionado creditamento.

Por	fim,	invocou	o	julgamento	da	ADI	n.	1.502-MC/DF,	de	relatoria	do	Min.	Ilmar	Galvão,	para	afirmar	que	
a autorização, pelo Judiciário, da manutenção do crédito, levaria o STF a atuar como legislador positivo, o 
que contraria sua jurisprudência tradicional sobre a matéria.

STJ – PIS/COFINS – suspensão do pagamento – incidência exclusiva do crédito presumido

Em 1º/12/2015, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), à unanimidade, concluiu que uma 
empresa adquirente de carne bovina, de frango e suína para revenda não possui direito ao creditamento 
integral do PIS e da COFINS previsto nos arts. 3º, § 2º, da Lei n. 10.833/2003  e da Lei n. 10.637/2002, 
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mas apenas ao direito ao crédito presumido previsto nos arts. 34 da Lei n. 12.058/2009 e 56 da Lei n. 
12.350/2010.

Segundo o Relator, Min. Mauro Campbell Marques, não se pode confundir os institutos da isenção e da 
suspensão do pagamento. Enquanto naquele o fato gerador tributário não ocorre em virtude de lei, nesse 
há o nascimento da obrigação tributária e a possibilidade de constituição do crédito tributário. 

À luz dessas considerações, o Relator destacou que os arts. 3º, § 2º, da Lei n. 10.833/2003 e da Lei n. 
10.637/2002 permitem o creditamento por aquisições isentas. No entanto, as aquisições em apreço se 
submetem à suspensão do pagamento do PIS e da COFINS e, desse modo, a regra geral a ser aplicada 
é a incidência exclusiva do crédito presumido, conforme arts. 34 da Lei n. 12.058/2009 e 56 da Lei n. 
12.350/2010.

Legislação e Soluções de Consulta

Ato Declaratório Executivo nº 3/2015 – Regime Fiscal Privilegiado – Holding Companies sem Atividade 
Econômica Substantiva

Em 21/12/2015, foi publicado o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) nº 3, da Receita Federal do Brasil 
(“RFB”), revogando o ADE nº 10/2010, que suspendeu os efeitos da inclusão do Reino dos Países Baixos 
na	relação	da	Instrução	Normativa	RFB	nº	1.037/2010	de	países	detentores	de	regime	fiscal	privilegiado,	
no que se refere às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam 
atividade econômica substantiva.

De acordo com o ADE nº 3/2015, a revogação decorre da não comprovação, por parte do Gover-
no	 do	Reino	 dos	 Países	 Baixos,	 de	 legislação	 tributária	 que	 justificasse	 a	 revisão	 do	 enquadramento	
desse país como detentor do referido regime. Portanto, a partir da publicação do ADE nº 3/2015, será                                                  
considerado	regime	fiscal	privilegiado	o	tratamento	conferido	pelos	Países	Baixos	a	holding	companies	
que não exerçam atividade econômica substantiva.

Portaria RFB nº 1.754/2015 – Acompanhamento Econômico-tributário Diferenciado – Pessoas Físicas 

Em 24/12/2015, foi publicada a Portaria RFB nº 1.754/2015, que estabelece parâmetro para a indicação 
das pessoas físicas a serem submetidas ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado no          
ano-calendário de 2016.

De acordo com o artigo 2º da Portaria, devem ser indicadas ao acompanhamento diferenciado as pessoas 
físicas enquadradas em alguma das seguintes hipóteses: (a) valor de rendimentos declarados na DIRPF 
relativa ao ano-calendário de 2014 superior a R$ 14.000.000,00 e, cumulativamente, montante anual de

______________________________
1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:(Regulamento)   
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004).
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando 
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela con-

tribuição. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004).
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lançamentos a crédito informados em DIMOF relativas ao mesmo período seja superior a R$ 5.200.000,00; 
(b) bens e direitos informados na DIRPF relativa ao ano-calendário de 2014 cujo valor seja superior a R$ 
73.000.000,00 e, cumulativamente, o montante anual de lançamentos a crédito em DIMOF no mesmo 
período seja superior a R$ 5.200.000,00; (c) montante anual de aluguéis informados em DIMOB relativas 
ao ano-calendário de 2014 seja superior a R$ 2.600.000,00; (d) valor dos imóveis rurais, pertencentes ao 
titular ou aos seus dependentes, declarado em DITR relativa ao ano-calendário de 2014 superior a R$ 
82.000.000,00; ou (e) critérios adicionais adotados com base operações em renda variável, fundos de 
investimento unipessoais e participação em pessoa jurídica sujeita ao acompanhamento diferenciado.

Portaria RFB nº 1.755/2015 – Acompanhamento Econômico-tributário Diferenciado e Especial – Pessoas 
Jurídicas 

Foi publicada, em 24/12/2015, a Portaria RFB nº 1.755/2015, que dispõe sobre os parâmetros para a indi-
cação das pessoas jurídicas a serem submetidas ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado 
e especial no ano-calendário de 2016.

No caso do acompanhamento diferenciado, as seguintes hipóteses ensejam a indicação de uma pes-
soa jurídica ao regime: (a) receita bruta anual superior a R$ 165.000.000,00 no ano-calendário de 2014; 
(b) montante anual de débitos declarados nas DCTF relativas ao ano-calendário de 2014 superior a R$ 
17.000.000,00; (c) montante anual de massa salarial informada nas GFIP relativas ao ano-calendário 
de 2014 superior a R$ 40.000.000,00; (d) total anual de débitos declarados nas GFIP relativas ao ano-
calendário	de	2014	superior	a	R$	14.000.000,00;	ou	(e)	outros	critérios	de	interesse	fiscal.

Com relação ao acompanhamento especial, são as seguintes as hipóteses que resultam na indicação 
de uma pessoa jurídica à sua submissão: (a) receita bruta anual superior a R$ 1.000.000.000,00 no ano-
calendário de 2014; (b) montante anual de débitos declarados nas DCTF relativas ao ano-calendário de 
2014 superior a R$ 100.000.000,00; (c) montante anual de massa salarial informada nas GFIP relativas 
ao ano-calendário de 2014 superior a R$ 135.000.000,00; (d) total anual de débitos declarados nas GFIP 
relativas ao ano-calendário de 2014 superior a R$ 45.000.000,00.

Instrução Normativa RFB nº 1.598/2015 – Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado

Em 11/12/2015, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1.598 (“IN nº 1.598/2015”), 
fixando	as	regras	para	a	participação	dos	intervenientes	em	operações	de	comércio	exterior	no	Programa	
Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (“Programa OEA”).

Além das regras sobre o Programa OEA, a IN RFB nº 1.598/2015 prevê que aqueles habilitados ao Despa-
cho Aduaneiro Expresso (Linha Azul) que manifestarem interesse na participação do Programa OEA rece-
berão	certificados	provisórios.	Aqueles	que	não	tiverem	interesse	em	se	certificar	provisoriamente	poderão	
usufruir dos benefícios da Linha Azul até 1º de março de 2016.

Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015 – Nova Regulamentação da DCTF

Em 14/2/2015, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015, que dispõe sobre as regras para 
apresentação da DCTF e revoga a Instrução Normativa RFB nº 1.110/2010, que regulava o assunto até 
então. A Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015 contém, em síntese: as hipóteses de obrigatoriedade 
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e dispensa de apresentação da DCTF; forma e prazo para apresentação; tributos declarados em DCTF; 
penalidades	aplicáveis;	tratamento	dado	aos	dados	informados	em	DCTF;	e	regras	relativas	à	retificação	
da DCTF.

Instrução Normativa RFB 1.600/2015 – Regimes aduaneiros especiais

Em 15/12/15, foi publicada a instrução normativa n° 1600, de 14 de dezembro de 2015, que dispõe so-
bre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão e exportação temporárias. Em síntese, a 
Instrução Normativa estabeleceu sobre as condições e prazos para a concessão e aplicação do regime; 
os	procedimentos	gerais;	os	procedimentos	simplificados;	os	bens	destinados	a	projetos	ou	eventos	de	
caráter	cultural;	os	bens	destinados	a	pesquisa	científica	e	desenvolvimento	tecnológico.

Instrução Normativa RFB nº 1.603/2015 – Zona Franca de Manaus – Procedimentos de Habilitação

Foi publicada, em 16/12/2015, a Instrução Normativa nº 1.603, da Receita Federal do Brasil, que esta-
belece procedimentos de habilitação de importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de 
Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de 
seus representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro.

Solução de Consulta nº 206/2015 – Momento de Reconhecimento de Receita – Securitização – Lucro         
Presumido e Regime de Caixa

Foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 206, que versa sobre o momento de reconhecimento da 
receita decorrente do recebimento, por incorporador imobiliário, de momento pago por empresa securitiza-
dora em operação de alienação de recebíveis mobiliários relativos às unidades vendidas. 

No caso concreto, a Consulente era incorporadora imobiliária sujeita ao Lucro Presumido que reconhecia 
suas receitas e as oferecia à tributação com base no regime de caixa. Ela pretendia securitizar parte de 
sua carteira para antecipar, com deságio, o adiantamento de seus recebíveis. Para realização da operação, 
questionou a SRFB sobre a correta base de cálculo dos tributos: se o valor recebido com deságio ou o 
valor original dos recebíveis de seus clientes.

Em resposta à Consulta formulada, a COSIT manifestou o entendimento de que a Consulente deve                     
reconhecer a receita no momento em que a empresa securitizadora lhe efetuar o pagamento pela                         
alienação dos recebíveis. Com relação à base de cálculo, a COSIT entende que a sistemática de tributação 
com base no lucro presumido não permite qualquer dedução relativa a deságio decorrente da cessão de 
créditos, devendo a Consulente reconhecer como receita o valor original do crédito, segundo a COSIT.

Solução de Consulta nº 207/2015 – REINTEGRA – IRPJ e CSLL

Em 03/12/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 207, da COSIT, que dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dispensado aos créditos apurados no âmbito do Regime Especial de Reintegração de            
Valores	Tributários	(“REINTEGRA”)	para	fins	de	cálculo	do	IRPJ	e	da	CSLL.

Quando da instituição do REINTEGRA pela Lei nº 12.546/2011, não havia qualquer menção à inclusão ou 
não dos valores apurados no lucro sujeito à incidência do IRPJ e CSLL. Contudo, a Medida Provisória nº 
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651/2014, publicada em 10/07/2014 e convertida na Lei nº 13.043/2014 em 14/11/2014, previa a exclusão 
dos créditos da base de cálculo de ambos os tributos, mas vinculava sua entrada em vigor à publicação 
de um ato do Poder Executivo sobre o percentual aplicável para o cálculo dos créditos. Posteriormente, foi 
publicada, em 1º/10/2014, a Portaria MF nº 428/2014, determinando o percentual aplicável para cálculo 
dos créditos.

Ao analisar o histórico de alterações da legislação tributária relativa ao REINTEGRA, a COSIT entendeu 
que a exclusão dos créditos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é permitida apenas a partir da               
publicação da Portaria MF nº 428/2014, isto é, 1º/10/2014.

Solução de Consulta COSIT nº 225/15 – IRRF – Remessas ao Exterior – Pagamento de Tributos – Cláusula 
DDP

Em 22/12/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 225, proferida pela Coordenação-Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”), na qual se consignou o entendimento de que os valores remetidos a terceiros no 
exterior, a título de reembolso pelo pagamento de tributos incidentes sobre a importação, não estão sujei-
tos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”).

Nesta Consulta, foi questionada a incidência de IRRF sobre os valores remetidos por exportador brasileiro 
ao exterior destinados ao reembolso de impostos sobre importação, nos termos da incoterm delivery duty 
paid (“DDP”). Por força dessa cláusula, todos os tributos cobrados na importação pelo país de destino dos 
produtos são pagos pela exportadora no Brasil, que reembolsa prestadores de serviço estrangeiros após 
o recolhimento dos tributos devidos. 

Ao apreciar a questão, a COSIT, com fundamento nos artigos 153, III, da Constituição, 43, do Código 
Tributário Nacional e 682 e 685 do RIR/99, entendeu que o reembolso de tributos pagos no exterior não 
resulta em acréscimo patrimonial e, portanto, não está sujeito à incidência do IRRF. Para que a remessa 
não seja tributada, a COSIT observa que a natureza do pagamento deverá ser comprovada por documen-
tação idônea.

Solução de Consulta nº 232/2015 – IRRF e IRPF – Multas  

Em 11/12/2015, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 232/2015, que versa sobre a incidência 
de IRRF e IRPF sobre valores recebidos por pessoa física em função de infração contratual, pagos por          
pessoa jurídica. 

No entender da COSIT, as multas pagas por infração contratual têm a natureza de rendimento e devem 
sujeitar-se à incidência de IRRF e, quando do ajuste anual, ao IRPF, aplicando-lhe a tabela progressiva 
mensal. Isso porque, a legislação tributária não prevê a não incidência ou isenção desses valores. Apenas 
na hipótese de rescisão contratual, segundo a COSIT, não haveria necessidade de recolhimento dos tribu-
tos em questão.

Solução de Divergência nº 07/2015 – Direitos Antidumping – Competência

Em 03/12/2015, foi publicada a Solução de Divergência nº 07, da COSIT, consignando o entendimento de 
que não compete à Receita Federal do Brasil (“RFB”), e sim à Secretaria de Comércio Exterior (“SECEX”), 
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do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e à Câmara de Comércio Exterior 
(“CAMEX”), do Conselho de Governo da Presidência da República, solucionar questões relativas a direito 
antidumping, com base no artigo 146 do Decreto nº 8.058/2013.

Isso	 porque,	 no	 entender	 da	 COSIT,	 a	 RFB	 possui	 apenas	 a	 competência	 de	 cobrar	 e	 fiscalizar	 o																			
cumprimento das obrigações resultantes de direito antidumping, nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei nº 
9.019/95, cabendo à SECEX e à CAMEX dispor e interpretar as normas sobre tal matéria. O fundamento 
do raciocínio da COSIT reside no seu entendimento de que os direitos antidumping não têm natureza 
tributária, mas administrativo-regulatória.

Portanto, de acordo com a Solução de Divergência nº 07/2015, Consultas relativas à interpretação de         
direitos antidumping devem ser formuladas à SECEX e à CAMEX.
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