
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 73ª edição, estamos tratando de 12 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Contribuição Previdenciária – incidência sobre PLR no período entre a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e a entrada em vigor da Medida Provisória nº 74/1994

STJ – Recursos Repetitivos selecionados

	 •	 IPVA	–	Momento	de	lançamento	e	notificação	para	fins	de	prescrição

STJ	–	Definição	dos	requisitos	para	decretação	de	indisponibilidade	de	bens	em	execução	fiscal

STJ – A utilização do sistema BACEN-JUD deve obedecer o critério da razoabilidade, de modo que o 
Poder Judiciário não é obrigado a consultar o sistema diariamente

TRF1	 –	 Imposto	 de	 Importação	 –	 drawback	 suspensão	 -	 incentivo	 fiscal	 –	 competência	 exclusiva	 da							
Secretaria do Comércio Exterior - SECEX

TRF3 – Ausência de regularidade no CNPJ da empresa não gera óbice para permanência no programa 
REFIS.

TRF4	–	Em	regra,	apenas	o	contribuinte	recorrer	ao	Poder	Judiciário	de	decisões	administrativas	definitivas

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto nº 8.335 de 12 de novembro de 2014 – Convenção entre Brasil e Trinidad e Tobago

Decreto nº 8.336 de 12 de novembro de 2014 – Convenção entre Brasil e Venezuela

Solução de Consulta nº 237/14 COSIT – Contribuições Sociais Previdenciárias – Acordo Internacional de 
Previdência entre Brasil e Japão
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Solução de Consulta nº 261/14 COSIT – IOF – Conversão de empréstimo externo em investimento direto

Solução de Consulta nº 298/14 COSIT – Móveis planejados para contabilização de ganho de capital em 
imóveis

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 tenham uma boa leitura!
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Jurisprudência

Supremo Tribunal Federal permite incidência de contribuição previdenciária sobre PLR no período entre a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e a entrada em vigor da Medida Provisória nº 74/1994
 
Em	 30/10/2014,	 O	 Plenário	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 (STF)	 finalizou	 o	 julgamento	 do	 Recurso																									
Extraordinário nº 569.441, com repercussão geral, no qual se discutiu a incidência de Contribuição Previ-
denciária sobre as parcelas pagas aos trabalhadores a título de participação nos lucros e resultados 
(PLR), referente ao período previsto entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a entrada em 
vigor da Medida Provisória (MP) nº 74/1994, que regulamentou a matéria.

Por 7 (sete) votos desfavoráveis aos contribuintes e somente 1 (um) a favor (Min. Dias Toffoli), impedido o 
Ministro Roberto Barroso, o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi provido e declarou-se 
a possibilidade de incidência do tributo sobre a PLR no referido período.

Para	a	maioria	dos	julgadores,	a	MP	nº	74/1994	é	uma	isenção	fiscal	a	fim	de	estimular	os	empregadores,	
razão pela qual não poderia abranger período pretérito, mas apenas gerar efeitos prospectivos e desde 
que o pagamento da PLR seja realizado em conformidade com as regras da aludida MP, posteriormente 
convertida na Lei 10.101/2000.

Superior Tribunal de Justiça – Repercussão Geral Reconhecida

	 •	 IPVA	-	momento	de	lançamento	e	notificação	para	fins	de	prescrição

No dia 06/11/2014, a Desembargadora Convocada Marga Barth Tessler, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), selecionou o Recurso Especial nº 1.320.825/RJ para submissão ao rito dos recursos repetitivos. A 
controvérsia	refere-se	à	definição	do	momento	em	que	é	verificado	o	lançamento	e	a	notificação	quanto	ao	
crédito	tributário	do	Imposto	sobre	a	Propriedade	de	Veículos	Automotores	(IPVA),	com	o	objetivo	de	fixar	
o início da contagem do prazo prescricional.

Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 define	 os	 requisitos	 para	 a	 decretação	 de	 indisponibilidade	 de	 bens	 em													
execução	fiscal

No dia 26/11/2014, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.377.507/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, interpretou o art. 185-A da Lei nº 
5.172/1966	(Código	Tributário	Nacional	–	CTN)	fixando	o	entendimento	de	que	a	indisponibilidade	de	bens	
e direitos dos contribuintes depende da observância dos seguintes requisitos: (1º) a citação do executado; 
(2º)	a	inexistência	de	pagamento	ou	de	oferecimento	de	bens	à	penhora	no	prazo	legal;	e,	por	fim,	(3º)	a	
não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pelo Fisco. 

Com	efeito,	em	atenção	à	razoabilidade	e	à	finalidade	do	art.	185-A	do	CTN	de	aumentar	a	probabilidade	
de	satisfação	do	crédito	tributário,	a	Primeira	Seção	firmou	ainda	o	entendimento	de	que	a	configuração	
do terceiro requisito se dá com a existência de (i) pedido de acionamento do BACEN-JUD e consequente 
determinação do magistrado; e (ii) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado
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e ao DENATRAN ou DETRAN.

Referida	decisão	 tem	extrema	 importância	para	os	contribuintes,	pois	define	as	diligências	e	 requisitos	
necessários para a decretação de indisponibilidade de bens, sendo plenamente cabível medida judicial no 
caso de tais requisitos não terem sido observados pelo Magistrado ou pela Fazenda Nacional.

Superior Tribunal de Justiça determina que a utilização do sistema BACEN-JUD deve obedecer ao critério 
da razoabilidade, de modo que o Poder Judiciário não é obrigado a consultar o sistema diariamente

No dia 18/11/2014, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade,                              
compreendeu que a utilização do BACEN-JUD deve obedecer ao critério de razoabilidade quanto à                    
reiteração da diligência, de modo que o poder judiciário não é obrigado a, diariamente, consultar o referido 
programa informatizado.

Segundo o Ministro Relator, Herman Benjamin, a reiteração da medida torna-se possível quando decorrido 
tempo	suficiente	sem	que	tenham	sido	localizados	bens	capazes	para	saldar	o	débito	do	contribuinte	ou	
pela indicação concreta de algum recurso novo capaz de ser penhorado.

Portanto, caso já tenha ocorrido pedido de bloqueio de bens via BACEN-JUD pela Fazenda Nacional e 
este tenha restado infrutífero, a realização de novo pedido deve obedecer à razoabilidade de tempo ou 
estar atrelado a uma indicação concreta do exequente no sentido da existência de algum recurso novo do 
contribuinte.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a competência exclusiva da Secretaria do Comércio 
Exterior	–	SECEX	para	decidir	definitivamente	sobre	o	regime	de	drawback	suspensão

Em	04/11/2014,	a	Sétima	Turma	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região	 (TRF	1)	firmou	o	entendi-
mento	de	que	compete	exclusivamente	à	Secretaria	do	Comércio	Exterior	–	SECEX	decidir	definitivamente									
sobre	a	concessão	e	cumprimento	do	incentivo	fiscal	à	exportação	conhecido	como	regime	de	drawback													
suspensão, nos termos do art. 338 do Decreto nº 4.543/2000 (regulamento aduaneiro).

Além	 disso	 a	 Turma	 afirmou	 que	 a	 exigência	 de	 vinculação	 física	 das	 mercadorias	 –	 	 segundo	 a	
qual  as mercadorias admitidas no regime de drawback, na modalidade de suspensão, deverão ser                                              
integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação 
das mercadorias a serem exportadas – não se aplica ao drawback genérico, concedido exclusivamente 
na modalidade suspensão, que  se  caracteriza exatamente  pela discriminação genérica  da mercadoria 
nacional ou estrangeira a ser adquirida e seu valor.

Assim, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não possui atribuição para revisar as decisões 
da SECEX quanto a tais pontos, sendo nulos e questionáveis judicialmente os autos de infração que                                        
pretendem realizar tal revisão.
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Tribunal Regional Federal da 3ª Região decide que a ausência de regularidade no CNPJ da empresa não 
gera óbice para permanência no programa REFIS.

Em 13/11/2014, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) reconheceu o direito do contribuinte  
permanecer no Programa de Parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/2009, apesar do CNPJ da                     
empresa estar em situação cadastral irregular na Receita Federal.

A Relatora da Apelação nº 0006660-23.2011.4.03.6105, Desembargadora Federal Mônica Nobre,                
entendeu que, apesar de não terem sido observados todos os requisitos descritos no art. 8º da IN RFB nº 
1005/2010, deve-se priorizar a intenção do contribuinte em adimplir a obrigação tributária, circunstância 
que, inclusive, coaduna com o objetivo precípuo da administração de receber o que lhe é devido.

Esse precedente demonstra que o fato da pessoa jurídica estar com seu CNPJ inapto não deve impedir 
a	adesão	ao	parcelamento	fiscal	previsto	na	Lei	nº	11.941/2009,	em	atenção	ao	princípio	da	 razoabili-
dade,	evitando-se	formalidades	excessivas	que	desnaturem	o	objetivo	final	do	parcelamento	tributário:	o									
adimplemento de obrigações e regularização processual dos contribuintes.

Tribunal	Regional	Federal	da	4ª	Região	confirma	que,	em	regra,	apenas	o	contribuinte	pode	recorrer	ao	
Poder	Judiciário	de	decisões	administrativas	definitivas

Em 12/11/2014, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), ao julgar a Apelação 
nº	 5006973-93.2013.404.7108,	 confirmou	 que,	 em	 regra,	 apenas	 os	 contribuintes	 estão	 legitimados	 a								
recorrer	ao	Poder	Judiciário	das	decisões	definitivas	proferidas	em	Processo	Administrativo	Fiscal	(PAD).

A turma, por maioria, compreendeu que as decisões proferidas em PAD são vinculantes e imutáveis para a 
Administração Pública, pois derivam do seu próprio exercício de revisão do lançamento tributário, de modo 
que a Fazenda Nacional ou Ministério Público Federal não podem ingressar no judiciário requerendo a sua 
anulação.

Nesse sentido, restou reiterado que apenas aos contribuintes é possível a rediscussão, no Poder                         
Judiciária, de questão já decidida no PAD, em atenção à garantia constitucional de acesso à justiça.

Referido entendimento demonstra a importância das decisões favoráveis aos contribuintes proferidas no 
Processo Administrativo Fiscal, regulado pela Lei nº 9.784/1999 e Decreto nº 70.235/1972, de modo a 
impedir que a Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal tentem protelar o litígio no Poder Judiciário, 
sob pena de tornar o procedimento administrativo inútil e desnecessário.

Legislação e Soluções de Consulta

Decreto nº 8.335 de 12 de novembro de 2014 - Convenção entre Brasil e Trinidad e Tobago

O Decreto n° 8.335, publicado em 14/11/2014, promulgou o Acordo para evitar a dupla tributação, prevenir 
a	evasão	fiscal	em	matéria	de	Imposto	sobre	a	Renda	e	incentivar	o	comércio	e	investimentos	bilaterais,	
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firmado	entre	o	Brasil	e	Trinidad	e	Tobago,	em	23/07/2008.

Decreto nº 8.336 de 12 de novembro de 2014 – Convenção entre Brasil e Venezuela

Em	14/11/2014,	foi	publicado	o	Acordo,	firmado	entre	o	Brasil	e	a	Venezuela,	para	evitar	a	dupla	tributação	
e	prevenir	a	evasão	fiscal	em	matéria	de	 Imposto	sobre	a	Renda,	promulgado	por	meio	do	Decreto	n°	
8.336/2014.

Solução de Consulta nº 237/14 COSIT – Contribuições Sociais Previdenciárias – Acordo Internacional de 
Previdência entre Brasil e Japão

Foi publicada, em 12/09/2014, a Solução de Consulta nº 237, por meio da qual, a                                                                                       
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT), esclareceu que, em virtude de Acordo Internacional de Previ-
dência,	firmado	entre	o	Brasil	e	o	Japão,	quando	houver	deslocamento	temporário	de	trabalhador	japonês	
para o Brasil, o trabalhador japonês, desde que observadas as formalidades constantes no referido           
Acordo,	não	será					filiado	à	Previdência	Social	brasileira,	permanecendo	vinculado	à	Previdência	Social	
do Japão, ainda que a sua remuneração seja paga no Brasil.

Dessa forma, como a legislação em vigor estabelece que a contribuição patronal incidirá somente sobre 
os rendimentos pagos a segurados da Previdência Social brasileira, tal contribuição não será devida, 
nem pelo trabalhador japonês, nem pela empresa empregadora. Portanto, caso a remuneração seja paga 
pela empresa brasileira, ela não deverá ser informada na GFIP, pois não constitui base de cálculo da                 
contribuição previdenciária.

Solução de Consulta nº 261/14 COSIT – IOF – Conversão de empréstimo externo em investimento direto

Em 14.10.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 261, da Coordenação-Geral de Tributação               
(COSIT), que versa acerca da tributação, pelo Imposto sobre Operações de Câmbio (IO/Câmbio), de              
operação de conversão de empréstimo externo, contratado em moeda estrangeira com sociedade no       
exterior, em investimento direto em sociedade controlada, situada no Brasil.

Apesar de a referida conversão estar sujeita à realização de operações simultâneas de câmbio, a remessa 
de moedas é feita de forma simbólica, sem qualquer movimentação dos recursos. No entanto, para todos 
os	fins,	inclusive	fiscal,	considera-se	que	foram	efetuadas	duas	operações	cambiais.

Segundo a COSIT, na hipótese acima mencionada haverá incidência do IO/Câmbio à alíquota zero nas 
duas operações, desde que a conversão observe o prazo médio mínimo exigido pelo Decreto nº 6.306/07. 
Caso	contrário,	ficará	caracterizada	a	liquidação	antecipada	do	empréstimo	externo,	estando	o	contribuinte	
sujeito ao pagamento do IO/Câmbio sobre o valor do empréstimo antecipadamente liquidado, à alíquota de 
6%, acrescido de juros moratórios e multa, a partir da data da operação original, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas.
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Solução de Consulta nº 298/14 COSIT – Móveis planejados para contabilização de ganho de capital em 
imóveis

A Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT), por meio da Solução de Consulta nº 298,          
publicada em 16/10/2014, consignou o entendimento de que os dispêndios com móveis planejados e        
embutidos,	que	 integrem	fisicamente	o	 imóvel,	podem	ser	acrescidos	ao	custo	de	aquisição	do	 imóvel,	
para	fins	de	apuração	do	ganho	de	capital	em	eventual	alienação	do	referido	imóvel.

De acordo com o entendimento da COSIT, é possível que os móveis planejados e embutidos sejam          
equiparados	 a	 obras	 e	 ações	 de	 conservação	 do	 imóvel,	 uma	 vez	 que	 	 eles	 se	 integram	 fisicamente	
ao	imóvel,	sendo	projetados	especificamente	para	determinado	espaço,	com	instalação	permanente	ou,									
havendo	possibilidade	de	remoção,	esta	não	se	dá	sem	modificação,	dano	ou	mesmo	destruição.	Além	
disso, eles valorizam o imóvel.

Para tanto, os dispêndios em questão deverão ser comprovados com documentação hábil e idônea pelo 
contribuinte.

Segundo a COSIT, na hipótese acima mencionada haverá incidência do IO/Câmbio à alíquota zero nas 
duas operações, desde que a conversão observe o prazo médio mínimo exigido pelo Decreto nº 6.306/07. 
Caso	contrário,	ficará	caracterizada	a	liquidação	antecipada	do	empréstimo	externo,	estando	o	contribuinte	
sujeito ao pagamento do IO/Câmbio sobre o valor do empréstimo antecipadamente liquidado, à alíquota de 
6%, acrescido de juros moratórios e multa, a partir da data da operação original, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas.
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