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É com muita satisfação que apresen-
tamos a vigésima primeira edição do 
NOTA TRIBUTÁRIA, o informativo pelo 
qual pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 

 
Superior Tribunal de Justiça – IR – 

Juros Moratórios – Não incidência 

 
A Segunda Turma do STJ alterou seu 
posicionamento a respeito da incidência 
do IR sobre valores recebidos a título de 
juros moratórios. 
 
Antes, referida Turma compreendia que 
a natureza dos juros moratórios (e a 
incidência do IR) dependia da natureza 
jurídica do principal: se o principal era 
indenização, os juros, então, como aces-
sórios que são, também se caracteri-
zariam como recomposição patrimonial, 
não sendo alcançados pelo IR; por outro 
lado, se o principal fosse rendimento 
tributável, os juros, ainda que morató-

rios, também serviriam de base para a 
repercussão do imposto. 
 
Agora, em função do julgamento do 
REsp. nº 1.037.452-SC (Relatoria da 
Min. Eliana Calmon), entendimento que 
foi corroborado no REsp. nº 1.050.643 
(Relatoria do Min. Mauro Campbell 
Marques), a Segunda Turma firmou a 
compreensão segundo a qual, após o 
Novo Código Civil, os juros moratórios 
passaram a ter natureza inequivocamente 
indenizatória, independentemente da 
natureza do principal, escapando da 
incidência do imposto sobre a renda. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção para esclarecer qualquer dúvida a 
respeito do tema, podendo disponibilizar 
o inteiro teor do acórdão aos clientes 
interessados. 
 
 
Legislação e Normativos 
 
Instrução Normativa RFB nº 900 – 

Novas Regras de Compensação e 

Restituição de Tributos Federais 
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Em 31 de dezembro de 2008, foi 
publicada a Instrução Normativa n° 900 
da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“IN RFB nº 900/2008”), que trata 
da compensação, restituição e 
ressarcimento de tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”), bem como a restituição 
e a compensação de outras receitas da 
União. 
 
Referida Instrução Normativa, em 
atenção às modificações legislativas 
introduzidas pela Medida Provisória nº 
449/2008, estendeu os procedimentos 
aplicáveis à restituição e à compensação 
de tributos federais para as contribuições 
previdenciárias, revogando expressa-
mente as disposições contidas na Instru-
ção Normativa MPS/SRP nº 3/2005 que 
regulavam a matéria.  
 
Contrariando a expectativa dos contri-
buintes, a IN RFB n° 900/2008 não 
trouxe autorização para a compensação 
de débitos de contribuições previden-
ciárias com créditos de outros tributos 
federais. Pelo contrário, vedou expres-
samente essa possibilidade, atribuindo 
regras próprias de compensação para as 
contribuições previdenciárias (arts. 44 a 
48). 
 
Embora as disposições veiculadas pela 
IN RFB nº 900/2008 não tenham 
promovido significativas alterações nos 
procedimentos até então vigentes, 
algumas disposições merecem destaque: 
 

• o procedimento de compensação 
de contribuições previdenciárias 
continua a ser formalizado 

somente por declaração em GFIP 
na competência de sua efetivação 
(art. 44, §7º), observando-se que 
a compensação somente poderá 
ser realizada com débitos de 
períodos subseqüentes àqueles a 
que se referem os valores pagos 
indevidamente ou a maior; 
 

• extinto o limite de 30% para a 
compensação de contribuições 
previdenciárias, por competência 
(art. 100); 
 

• permanecem vedadas a compen-
sação entre contribuições previ-
denciárias e outros tributos fede-
rais (art. 44), a compensação de 
contribuições destinadas a outras 
entidades ou fundos (art. 47), 
assim como a compensação 
decorrente de créditos da reten-
ção de 11% de um estabele-
cimento com débitos previden-
ciários de estabelecimento diver-
so, ainda que da mesma empresa 
(art. 48); 
 

• impossibilidade de apresentação 
de Manifestação de Inconfor-
midade contra o indeferimento 
do pedido de compensação de 
contribuição previdenciária, dife-
rentemente do que ocorre em 
relação aos demais tributos (art. 
66, §1º); 
 

• regulamentado o procedimento 
da compensação de ofício, por 
meio do qual o deferimento do 
pedido de restituição ou ressar-
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cimento de tributo está condi-
cionado à verificação da inexis-
tência de débitos tributários fede-
rais (mesmo que relativos a 
outros tributos federais) perante a 
Receita Federal do Brasil e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (arts. 49 a 54); 
 

• introduzida permissão para o 
contribuinte retificar Declaração 
de Compensação para inclusão 
de novo débito a ser compensado 
ou aumento do valor original-
mente informado, desde que a 
Declaração de Compensação reti-
ficadora seja transmitida no 
mesmo dia da Declaração retifi-
cada ou até a data de vencimento 
do débito compensado, observa-
do o encerramento de seu perío-
do de apuração (art. 79, § 3º, 
incisos I e II); e 
 

• na esteira da Medida Provisória 
nº 449/2008, foram vedadas a 
compensação de débitos relativos 
a tributos de valor original 
inferior a R$ 500,00 e a 
compensação de débitos relativos 
ao pagamento mensal por 
estimativa do IRPJ e da CSLL 
(art. 34, § 3º, incisos VII e IX). 
 

Referida Instrução Normativa passou a 
produzir efeitos em 1º de janeiro de 
2009, revogando-se a Instrução Norma-
tiva SRF nº 600/2005 e suas alterações. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-

ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
MP 449/08 – Multas Regulamentares – 

Entrega de GFIP  

 
Mais um passo foi dado pelo Governo 
Federal em direção à uniformização do 
tratamento das Contribuições Previden-
ciárias e dos demais tributos federais, 
iniciado com a criação da Receita 
Federal do Brasil. Em 04 de dezembro 
de 2008, foi publicada a Medida 
Provisória nº 449 (com retificação em 12 
de dezembro de 2008), que, dentre 
outros assuntos, tratou das multas a 
serem aplicadas em relação à falta de 
apresentação, apresentação em atraso ou 
apresentação com incorreções ou 
omissões da GFIP. 
 
Tal como já ocorria com relação à DIPJ, 
DCTF e demais declarações federais, a 
não apresentação ou apresentação em 
atraso de GFIP implicará, como regra, 
em multa de dois por cento ao mês-
calendário ou fração, incidente sobre o 
montante das contribuições informadas, 
ainda que integralmente pagas. Por outro 
lado, a apresentação de GFIP com 
incorreções ou omissões acarretará a 
aplicação de multa de R$ 20,00 para 
cada grupo de dez informações apresen-
tadas com alguma das duas deficiências 
previstas. 
 
Mencione-se que, não só as novas 
autuações deverão levar em conta as 
alterações promovidas pela MP 449/08, 
mas também, e principalmente, aquelas 
que se encontrem pendentes de julga-
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mento, de acordo com o princípio da 
retroatividade benigna esculpido no 
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do 
Código Tributário Nacional. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Solução de Consulta nº 5/2009 – SRRF 

– PIS e COFINS 

 
Foi publicada, no último dia 2 de 
fevereiro, a Solução de Consulta nº 5, da 
Superintendência Regional da Receita 
Federal da 3ª Região Fiscal (“SRRF”), 
que externou a posição da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“RFB”) de 
não permitir, no cômputo dos créditos a 
serem considerados para fins de 
apuração da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”) e Contribuição para o 
Programa de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (“PIS/Pasep”), a inclusão dos 
valores pagos às administradoras de 
cartão de crédito a título de “taxa de 
administração”, sob a rubrica de 
despesas financeiras decorrentes de 
empréstimos e financiamentos. 
 
O creditamento da COFINS e da 
Contribuição ao PIS/Pasep relativos aos 
valores referentes a estas despesas era 
permitido pelo artigo 3º, inciso V, da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, na redação vigente até a 
promulgação da Lei nº 10.865, de 30 de 

abril de 2004, que passou a permitir 
apenas o creditamento das despesas de 
arrendamento mercantil. 
 
O teor da decisão evidencia a 
interpretação restritiva que a RFB dá ao 
aproveitamento dos valores despendidos 
pelas pessoas jurídicas, no exercício de 
suas atividades sociais, para fins da 
realização do princípio da não-
cumulatividade da COFINS e da 
Contribuição ao PIS/Pasep. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
Deliberação CVM nº 565/2008 
 
Foi editada, no dia 17 de dezembro de 
2008, a Deliberação CVM nº 565, que 
aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 
13 (“Pronunciamento”), do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) 
que trata da adoção inicial das 
disposições da Lei nº 11.637, de 28 de 
dezembro de 2007 e da Medida 
Provisória (“MP”) nº 449, de 3 de 
dezembro de 2008, pelas pessoas 
jurídicas listadas na Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 
 
O Pronunciamento deverá ser observado 
quando da elaboração de suas primeiras 
demonstrações contábeis de acordo com 
as novas práticas, e tem como objetivo 
assegurar que as primeiras demonstra-
ções contábeis elaboradas de acordo com 
as novas práticas adotadas no Brasil 
contenham informações que proporcio-
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nem um ponto de partida adequado para 
a contabilidade a ser realizada de acordo 
com as novas práticas, sejam transpa-
rentes aos usuários e possam ser geradas 
a um custo que não supere os benefícios 
pretendidos. 
 
Desta forma, ele permite dispensas para 
situações específicas, em que o custo de 
cumpri-las supere os benefícios para os 
usuários das demonstrações contábeis, 
ou ainda, em áreas nas quais a aplicação 
das exigências seja impraticável. 
 
Tendo em vista que as exigências de 
ajustes trazidas pela Lei nº 11.638/2007 
e MP 449/2008 não caracterizam 
mudança de circunstâncias, estimativas 
ou evento econômico subseqüente, eles 
devem ser contabilizados de acordo com 
as disposições aplicáveis à mudança de 
critério ou prática contábil. 
 
No entanto, não é exigido pelo 
Pronunciamento que as entidades sigam 
a norma sobre “Práticas Contábeis, 
Mudanças nas Estimativas Contábeis e 
Correção de Erros”, aprovado pela 
Deliberação CVM nº 506/2006, bastando 
que os ajustes sejam contabilizados na 
conta de lucros ou prejuízos acumulados, 
conforme a disposição do artigo 186 da 
Lei das S/A. 
 
Neste caso, a entidade deverá elaborar 
balanço patrimonial inicial na 
denominada “data de transição” para as 
novas práticas contábeis, adotando como 
data de abertura o dia 1º de janeiro de 
2008. Na hipótese de ser adotada a 
norma sobre “Práticas Contábeis, 
Mudanças nas Estimativas Contábeis e 

Correção de Erros”, deverá ser 
considerada como data de transição a 
abertura no dia 1º de janeiro de 2007.  
  
Cumpre informar, ainda, que deverão ser 
divulgadas as seguintes informações, 
quando da adoção inicial das novas 
práticas; a) declaração, nas notas 
explicativas que descrevem a 
apresentação das demonstrações e/ou a 
seleção das práticas contábeis, sobre o 
atendimento integral da Lei nº 
11.638/2007 e MP nº 449/2008; b) apre-
sentação do sumário das práticas 
contábeis modificadas, acompanhado de 
demonstração dos efeitos no resultado e 
no patrimônio líquido da adoção inicial 
da Lei nº. 11.638/2007 e MP nº 
449/2008, com a finalidade de suprir 
informações quanto à comparabilidade 
do resultado e do patrimônio líquido 
com os valores que seriam obtidos caso 
não tivessem existido essas modifi-
cações; e, c) divulgação, em notas 
explicativas, das opções relevantes 
efetuadas pela administração, previstas 
no Pronunciamento.  
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 

Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
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Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Pedro Miguel Ferreira Custódio 
(pedro@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(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) 
 
Bruno Baruel Rocha 
(bruno@ssplaw.com.br) 
 
Ana Victória de Paula e Silva 
(anavictoria@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Beliza Dias de Farias 
(beliza@ssplaw.com.br) 
 
Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 
91 – Consolação – São Paulo (SP). 
Tel. (55 11) 3201-7550. 


