
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 81ª edição, estamos tratando de 15 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

	 •	Multa	Fiscal	Confiscatória	–	Limites	da	multa	fiscal	qualificada	em	razão	de	sonegação,	fraude		
 ou conluio

 • Sanção Política – Constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de 
atividade	 econômica	 ou	 profissional,	 quando	 aquelas	 forem	utilizadas	 como	meio	 de	 cobrança	
indireta de tributos

STJ – Recurso Repetitivo – PIS e COFINS – Regime Cumulativo – Incidência sobre os juros decorrentes 
de	capital	próprio	(JCP)

STJ – Recurso Repetitivo – Incidência de IPI na comercialização de produtos importados –                                             
Desnecessidade de novo processo de industrialização

STJ – Recurso Repetitivo – COFINS – Isenção das receitas decorrentes de mensalidades de instituições 
sem	fins	lucrativos

STJ – Contribuição Previdenciária – Incidência sobre a verba “quebra de caixa”

STJ – Inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Substitutiva instituída pelos arts. 7º e 8º da 
Lei 12.546/2011

Legislação e Soluções de Consulta

Lei n° 13.169/2015 – CSLL – Majoração da Alíquota para Instituições Financeiras e Assemelhadas

Parecer Normativo COSIT nº 2/2015 – PER/DCOMP

Portaria Conjunta n° 1.427/2015 – Fornecimento de Informações no Contexto da Assistência Mútua                
Administrativa Internacional em Matéria Tributária e Aduaneira
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Portaria PGFN nº 667/2015 – Débitos Rurais – Prorrogação do prazo para adesão dos benefícios previstos 
na Lei nº 11.775/08

Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015 – Imposto de Renda – Mercado Financeiro e de Capitais

Solução de Consulta COSIT nº 188/2015 – Créditos presumidos de ICMS são considerados benefícios 
fiscais	e	não	subvenção	para	investimento

Solução de Consulta nº 7.044/2015 – Lucro Presumido – Cessão de Direitos Adquiridos de Terceiros

Solução de Consulta nº 9.014/2015 – IPI – Zona Franca de Manaus - Isenção

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

	 •	Multa	Fiscal	Confiscatória	–	Limites	da	multa	fiscal	qualificada	em	razão	de	sonegação,	fraude		
 ou conluio

Em	29/10/2015,	o	Supremo	Tribunal	Federal	 (STF)	 reconheceu	a	existência	de	Repercussão	Geral	em	
discussão	acerca	da	razoabilidade	da	multa	fiscal	qualificada	em	razão	de	sonegação,	fraude	ou	conluio,	
no	percentual	de	150%	(cento	e	cinquenta	por	cento)	sobre	a	totalidade	ou	diferença	do	imposto	ou	con-
tribuição	não	paga,	não	recolhida,	não	declarada	ou	declarada	de	forma	inexata	(atual	§	1º	c/c	o	inciso	I	
do	caput	do	artigo	44	da	Lei	federal	nº	9.430/1996),	tendo	em	vista	a	vedação	constitucional	ao	efeito	con-
fiscatório	na	seara	tributária.	A	referida	questão	será	debatida	no	Recurso	Extraordinário	(RE)	nº	736.090/
PR, de Relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux.

 • Sanção Política – Inconstitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício 
de	atividade	econômica	ou	profissional,	quando	aquelas	forem	utilizadas	como	meio	de	cobrança	
indireta de tributos

Em	15/10/2015,	o	Supremo	Tribunal	Federal	 (STF)	 reconheceu	a	existência	de	Repercussão	Geral	da											
discussão acerca da impossibilidade de imposição de restrições pelo Estado ao livre exercício de atividade 
econômica	ou	profissional,	quando	o	contribuinte	se	encontra	em	débito	com	o	Fisco.	No	caso	concreto,	
a	Administração	Fazendária	de	Betim	(MG),	indeferiu	pedido	de	inscrição	de	Produtor	Rural	por	causa	da	
existência	de	dois	processos	administrativos	fiscais	em	aberto.	O	Pleno	do	STF	reafirmou	a	jurisprudên-
cia da Corte pela impossibilidade de imposição das referidas restrições, com objetivo de consolidar o 
entendimento já existente na Corte acerca da discussão. A questão constitucional mencionada restou 
analisada	pelo	Agravo	em	Recurso	Extraordinário	(ARE)	nº	914.045/RS,	de	Relatoria	do	Exmo.	Ministro	
Edson Fachin.

STJ – Recurso Repetitivo – PIS e COFINS – Regime Cumulativo – Incidência sobre os juros decorrentes 
de	capital	próprio	(JCP)

Em	14/10/2015,	a	Primeira	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ),	nos	autos	do	Recurso	Especial	nº	
1.200.492/RS,	sob	a	sistemática	dos	recursos	repetitivos	(art.	543-C	do	Código	de	Processo	Civil	-	CPC),	
compreendeu que as contribuições ao PIS e COFINS, sob o regime não-cumulativo, devem incidir sobre 
os	juros	decorrentes	de	capital	próprio,	intitulados	de	JCP.

Por maioria, os ministros que compõem a Primeira Seção seguiram o entendimento do ministro Mauro 
Campbell	Marques,	no	sentido	de	que	os	juros	sobre	capital	próprio	não	estão	previstos	como	numerário	
passível de exclusão nas Leis nº 10.637/2003 e 10.833/2003, as quais inauguraram o regime não cumula-
tivo das contribuições ao PIS e COFINS. Para a maioria, a benesse é permitida apenas sob a égide da Lei 
nº 9.718/1998, à época do regime cumulativo dessas contribuições.

Em divergência, restaram vencidos os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves, bem 
como	a	ministra	Regina	Helena	Costa.	Para	eles,	os	JCP	possuem	natureza	de	receita	financeira	ou	lucros	
distribuíveis e, portanto, não seriam passíveis de incidência de PIS e COFINS, pois tais valores não se

03

81Informativo tributário n° 81 • ano VI • Setembro e Outubro de 2015



consubstanciam em faturamento, base de cálculo dessas contribuições.

STJ – Recurso Repetitivo – Incidência de IPI na comercialização de produtos importados –                                            
Desnecessidade de novo processo de industrialização

Em	14/10/2015,	 a	Primeira	Seção	do	Superior	Tribunal	 de	 Justiça	 (STJ),	 nos	autos	dos	Embargos	de	
Divergência	no	Recurso	Especial	n.	1.403.532/SC,	sob	a	sistemática	dos	recursos	repetitivos	(art.	543-C	
do	Código	de	Processo	Civil	-	CPC),	decidiu	que	o	IPI	deve	incidir	na	mera	comercialização	de	produtos	
importantes, independentemente de terem sofrido processo de industrialização posteriormente à entrada 
no país.

O relator do caso, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acompanhado pelo ministro Benedito Gonçalves 
e	ministra	Regina	Helena	Costa,	compreendeu	que	a	dupla	tributação	do	IPI	(desembaraço	aduaneiro	e	
saída	do	produto	do	estabelecimento	importador)	violaria	o	Acordo	Geral	de	Tarifas	e	Comércio	(GATT),	
que	prevê	tratamento	igual	para	produtos	nacionais	e	importados,	sobretudo	após	a	nacionalização.

No entanto, o voto vencedor foi o proferido pelo ministro Mauro Campbell Marques, no sentido de que 
o	Código	Tributário	Nacional	e	demais	normas	de	 regência	permitem	a	 incidência	do	 IPI	na	saída	dos															
produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, pois subsistiriam dois fatos              
geradores do IPI absolutamente distintos: um relacionado ao desembaraço aduaneiro; e outro decorrente 
da saída do produto do estabelecimento importador equiparado ao industrial. 

A	 despeito	 do	 posicionamento	 firmado	 em	 sede	 de	 recurso	 repetitivo,	 o	 tema	 ainda	 poderá	 ser																															
analisado	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	 (STF),	 tendo	em	vista	que	diversos	Recursos	Extraordinários	
foram interpostos pela Fazenda Nacional nos Embargos de Divergências julgados em 2014, em que havia 
sido reconhecida a impossibilidade de incidência da referida exação na mera revenda do produto impor-
tado, sem que fosse realizada nova industrialização1.

STJ – Recurso Repetitivo – COFINS – Isenção das receitas decorrentes de mensalidades de instituições 
sem	fins	lucrativos

Em	23/09/2015,	a	Primeira	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ),	ao	julgar	o	Recurso	Especial	n.	
1.353.111/RS,	sob	o	rito	dos	recursos	repetitivos	(art.	543-C	do	Código	de	Processo	Civil	-	CPC),	negou	
provimento ao recurso da Fazenda Nacional de modo a estabelecer o entendimento no sentido de que 
a	 receita	 das	mensalidades	 pagas	 pelos	 alunos	 de	 instituições	 de	 ensino	 sem	 fins	 lucrativos,	 por	 ser																
decorrente	de	atividades	próprias	da	entidade,	desfrutam	da	isenção	fiscal	estabelecida	no	artigo	14,	X,	
da	Medida	Provisória	n.	2.158-35/01.

De acordo com o posicionamento do Relator do recurso, ministro Mauro Campbell Marques, a                                    
finalidade	principal	de	uma	entidade	de	ensino	é	a	prestação	de	serviços	educacionais,	razão	pela	qual	
não	 há	 como	 compreender	 que	 as	 receitas	 auferidas	 nessa	 condição	 (mensalidades	 dos	 alunos)	 não																																														
sejam	aquelas	decorrentes	de	atividades	próprias	da	entidade,	conforme	exige	a	isenção	estabelecida	na	
medida	provisória.

_____________________________
1 EREsp n. 1.411.749/PR, 1.384.179/SC, 1.393.102/SC, 1.398.721/SC e 1.400.759/RS.
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Diante do posicionamento emitido pela Primeira Seção do STJ, restou consolidado o entendimento de 
que o artigo 47 da Instrução Normativa n. 247/02 da Secretaria da Receita Federal, questionado no                      
referido	recurso,	ofende	frontalmente	o	artigo	14,	inciso	X,	da	Medida	Provisória	n.	2.158-35/01,	pois	exclui																					
ilegalmente as contraprestações pelos serviços de educação, que são as mensalidades recebidas dos 
alunos,	do	conceito	de	receitas	relativas	às	atividades	próprias	das	entidades.

Em	atenção	à	sistemática	do	art.	543-C	do	CPC	(recurso	repetitivos),	bem	como	Resolução	STJ	n.	08/2008,	
aludido entendimento deverá ser seguida pela Segunda Instância.

STJ – Contribuição Previdenciária – Incidência sobre a verba “quebra de caixa”

Em	01/10/2015,	a	Segunda	Turma	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	 (STJ),	ao	 julgar	o	Recurso	Especial	
n. 1.434.082/RS, compreendeu que a verba paga pelo empregador a título de “quebra de caixa” – pagos 
mensalmente aos operadores que podem sofrer descontos em sua remuneração quando há diferença  
entre a quantia existente em caixa e a que deveria existir – possui natureza salarial e, portanto, está sujeita 
a incidência de contribuição previdenciária.

Segundo o Relator, Min. Humberto Martins, trata-se de verba paga mês a mês por liberalidade do                       
empregador	(decorrente	de	acordo	coletivo	e	não	de	previsão	legal),	ainda	que	não	haja	diferenças	no	
caixa. À vista disso, destacou que a Turma, ao apreciar o REsp nº 1.443.271/RS, assentou a natureza  
não-indenizatória	das	gratificações	feitas	por	liberalidade	do	empregador.

Com base no supracitado julgado, o Relator concluiu que a verba “quebra de caixa” possui nítida natureza 
salarial e integra a remuneração, razões pelas quais votou pela incidência da contribuição previdenciária 
sobre ela.

A questão referente à validade da inclusão da verba paga a título quebra de caixa na base da contribuição 
previdenciária	não	é	pacífica	no	STJ.	Justamente	por	esse	motivo,	o	tema	ainda	poderá	ser	dirimido	pela	
Primeira Seção, que congrega ambas as Turmas de Direito do Tribunal.
 
STJ – Inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Substitutiva instituída pelos arts. 7º e 8º da 
Lei 12.546/2011

Em	08/09/2015,	a	Segunda	Turma	do	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ),	ao	julgar	o	Recurso	Especial	n.	
1.528.604/SC, conheceu parcialmente do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, na parte conhecida, 
lhe deu provimento para determinar a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Substitutiva 
instituída pelos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011.

Em síntese, a Segunda Turma do STJ seguiu o posicionamento do Relator, ministro Mauro Campbell 
Marques, que sustentou que o ICMS devido pela empresa na condição de contribuinte de direito faz 
parte	de	sua	receita	bruta,	nos	 termos	do	art.	12	e	§1º,	do	Decreto-Lei	n.	1.598/1977	e	do	art.	280	do	
RIR/1999 e, portanto, deve sofrer a incidência da contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei 
n. 12.546/2011. 

Pontuou, ainda, que a aludida legislação da contribuição previdenciária substitutiva adotou conceito amplo 
de receita bruta, coerente com aquele adotado para a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS
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(Leis	 n.	 10.637/2002	 e	 10.833/2003),	 situação	 que	 afastaria	 a	 aplicação	 do	 precedente	 firmado	 pelo												
Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	no	Recurso	Extraordinário	n.	240.785/MG,	eis	que	referido	julgado	tratou	
sob a sistemática cumulativa do PIS e da COFINS.

Com intuito de corroborar seus argumentos, o ministro mencionou o precedente do Recurso Especial         
representativo de controvérsia n. 1.330.737/SP, no qual a Primeira Seção do STJ se posicionou pela          
inclusão do ISSQN no conceito maior de receita bruta, base de cálculo do PIS da COFINS.

Segundo	o	Relator,	as	únicas	hipóteses	que	demandariam	a	exclusão	do	ICMS	da	base	de	cálculo	da	
Contribuição	Substitutiva	estariam	relacionadas	com	os	casos	de	ICMS-Substituição	Tributária	(ICMS-ST),	
e demais deduções previstas em lei, uma vez que em tais situações a empresa não é a contribuinte, o con-
tribuinte	é	o	próximo	na	cadeia,	o	substituído.	Destacou	que,	nesse	caso,	há	previsão	normativa	expressa	
no sentido de que tais valores são meros ingressos na contabilidade da empresa, a qual se torna apenas 
depositária	do	tributo	(responsável	tributário	por	substituição	ou	agente	arrecadador)	que,	ao	final,	será	
entregue ao Fisco.

Apesar	 do	 entendimento	 firmado	 pela	 Segunda	Turma	 do	STJ,	 cumpre	 ressaltar	 que	 a	 jurisprudência	
no	STJ	sobre	a	questão	ainda	não	foi	definida,	tendo	em	vista	a	ausência	de	enfretamento	da	tese	pela	
Primeira	Turma	 e	 pela	 Primeira	 Seção	 do	Tribunal.	 Por	 fim,	 observa-se	 o	 nítido	 caráter	 constitucional	
da	matéria	 discutida,	 sendo	que,	 certamente,	 a	 questão	ainda	 será	 analisada	de	 forma	definitiva	 pelo																															
Supremo	Tribunal	Federal	(STF).

Legislação e Soluções de Consulta

Lei n° 13.169/2015 – CSLL – Majoração da Alíquota para Instituições Financeiras e Assemelhadas

Em	06/10/2015,	 foi	 editada	a	Lei	n°	13.169	 (“Lei	n°	13.169/2015”),	 resultado	da	conversão	da	Medida	
Provisória	n°	675,	de	21	de	maio	de	2015	(“MP	n°	675/2015”),	que,	dentre	outras	disposições,	prevê	a	
majoração	de	alíquota	da	Contribuição	Social	 sobre	o	Lucro	Líquido	 (“CSLL”),	 aplicável	 às	 instituições	
financeiras	e	determinados	tipos	de	entidades	assemelhadas.

De	acordo	com	a	Lei	n°	13.169/2015,	a	alíquota	de	CSLL	aplicável	às	 instituições	financeiras	e	outras														
entidades assemelhadas será de 20%, no período compreendido entre 01/09/2015 e 31/12/2018,                   
passando a 15%, a partir de 01/01/2019. Por outro lado, as cooperativas de crédito estarão sujeitas à              
alíquota de 17%, entre 01/10/2015 e 31/12/2015, a qual passará a 15%, a partir de 01/01/2019.

É	importante	destacar	que	a	alíquota	de	CSLL	aplicável	às	pessoas	jurídicas	em	geral	permanece	fixada	
em 9%.

Parecer Normativo COSIT nº 2/2015 – PER/DCOMP

Em	01/09/2015,	foi	publicado	o	Parecer	Normativo	nº	2,	da	Coordenação-Geral	de	Tributação	(“COSIT”),	
uniformizando o entendimento e procedimentos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB)	relativos	aos	pedidos	de	restituição,	ressarcimento	e	declarações	de	compensações	efetuados	por	
meio de PER/DCOMP que tratem de créditos tributários indevida ou equivocadamente informados em 
Declaração	de	Débitos	e	Créditos	Tributários	Federais	(DCTF).
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De	acordo	com	a	COSIT,	não	há	 impedimento	para	que	o	contribuinte	proceda	à	 retificação	da	DCTF												
depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF 
original,	mesmo	após	o	indeferimento	do	pedido	de	restituição	ou	da	não	homologação	da	compensação.	
Todavia,	neste	caso,	a	 retificação	da	DCTF	não	necessariamente	será	suficiente	para	deferir	o	crédito		
pretendido,	podendo	a	autoridade	fiscal	ou	julgadora,	ao	analisar	o	caso	concreto,	solicitar	a	comprovação	
do crédito informado no PER/DCOMP por meio de outros elementos de prova.

Ainda,	segundo	a	COSIT,	na	hipótese	de	o	direito	de	crédito	do	contribuinte	ser	objeto	de	discussão	em	
processo	administrativo	e	a	matéria	envolver	apenas	erro	de	fato	sanado	pela	retificação	da	DCTF,	o	pro-
cesso	deverá	ser	encaminhado	à	Delegacia	da	Receita	Federal	(“DRF”)	de	origem	para	realizar	a	revisão	
do	despacho	decisório,	com	possibilidade	de	se	encerrar	o	processo	nesse	momento.	Caso	haja	questão	
de direito a ser decidida ou a revisão seja apenas parcial, o processo deverá retornar à Delegacia da         
Receita	Federal	de	Julgamento	(“DRJ”)	para	que	esta	decida	a	matéria.

Portaria Conjunta n° 1.427/2015 – Fornecimento de Informações no Contexto da Assistência Mútua           
Administrativa Internacional em Matéria Tributária e Aduaneira

Em	 06/10/2015,	 foi	 editada	 a	 Portaria	 Conjunta	 PGFN/RFB	 n°	 1.427/2015	 (“Portaria	 Conjunta	 n°	
1.427/2015”)	que	dispõe	sobre	a	cooperação	estratégica	entre	a	Receita	Federal	do	Brasil	 (“RFB”)	e	a	
Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional	(“PGFN”),	no	intercâmbio	de	informações	obtidas	em	decorrên-
cia	dos	tratados	tributários	e	aduaneiros	firmados	pelo	Brasil.

De forma ampla, a Portaria Conjunta n° 1.427/2015 prevê que a PGFN poderá solicitar à RFB todo e 
qualquer dado obtido por meio de cooperação com Administrações Tributárias e Aduaneiras e que possam 
contribuir para a recuperação ou acautelamento de créditos tributários cobrados do devedor investigado 
no Brasil.

Dentre as informações listadas expressamente na referida Portaria, incluem-se as relativas a operações 
de	contribuintes	sob	investigação,	fiscalização	ou	cobrança;	movimentações	financeiras	de	pessoas	físicas	
ou jurídicas com vínculos societários ou econômicos ou interesses comuns; e devedores ou responsáveis 
tributários titulares de bens no exterior.

Portaria PGFN nº 667/15 – Débitos Rurais – Prorrogação do prazo para adesão dos benefícios previstos 
na Lei nº 11.775/08

Em	21/09/2015,	foi	publicada	a	Portaria	nº	667/15,	da	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional	(“PGFN”),	
que prorrogou, até 30/12/2015, o prazo para adesão aos benefícios da Lei nº 11.775/08, que criou um 
programa de pagamento e renegociação de débitos originários de operações de crédito rural. Nesse                
programa, o desconto na liquidação à vista pode chegar a 70% do saldo devedor; e, na renegociação, 
pode-se parcelar a dívida em até 10 anos.

Instrução Normativa RFB nº 1.585/15 – Imposto de Renda – Mercado Financeiro e de Capitais

Em 02/09/2015, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31 de agosto de 
2015, consolidando e atualizando as regras do imposto de renda incidente sobre os rendimentos e ganhos 
auferidos	nos	mercados	financeiros	e	de	capitais,	em	aplicações	em	fundos	de	investimento	de	curto	e	de
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longo	prazo,	bem	como	em	aplicações	em	títulos	ou	valores	mobiliários	de	renda	fixa	ou	de	renda	variável,	
por investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, residente ou domiciliado no país e no exterior.

Solução	de	Consulta	COSIT	nº	188/15	–	Créditos	presumidos	de	ICMS	são	considerados	benefícios	fiscais	
e não subvenção para investimento

Em 14/09/2015, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 188, acerca do tratamento tributário de 
créditos presumidos de ICMS concedidos pelos estados, e de sua equiparação às subvenções para            
investimentos,	para	fins	de	exclusão	do	lucro	operacional	da	pessoa	jurídica.

Abordando	 o	 questionamento	 de	 um	 contribuinte	 que	 recebe	 incentivos	 fiscais	 estaduais,	 a	 COSIT																				
expõe o entendimento de que o crédito presumido de ICMS possui aspectos distintos da subvenção 
para investimentos. A Solução de Consulta faz menção ao Parecer Normativo CST nº 112/78, que lista                 
requisitos para a caracterização inequívoca da subvenção. Dentre esses requisitos estaria a vinculação 
plena dos recursos a um projeto pré-aprovado. Por essa razão, no entendimento da COSIT, o fato de os 
recursos serem disponibilizados direta e livremente à empresa descaracterizaria a subvenção.

Desse modo, no entender da Autoridade Tributária, uma vez que os créditos presumidos de ICMS são 
meros	benefícios	fiscais,	e	não	subvenção	para	investimentos,	eles	devem	compor	o	lucro	operacional	da	
pessoa jurídica e, por consequência, a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.

Solução de Consulta nº 7.044/2015 – Lucro Presumido – Cessão de Direitos Adquiridos de Terceiros

Em 19/10/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 7.044, da Superintendência da Receita Federal do 
Brasil da 7ª Região Fiscal, que trata da determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de 
Pessoas	Jurídicas	(“IRPJ”),	na	sistemática	do	lucro	presumido,	para	as	pessoas	jurídicas	que	possuam	
como objeto social a transação de direitos adquiridos de terceiros.

De acordo com a Superintendência, os valores auferidos por essas pessoas jurídicas nas operações de 
cessão	de	direitos	adquiridos	de	terceiros	enquadram-se	no	conceito	de	receita	bruta	para	fins	de	apuração	
do IRPJ, devendo a base de cálculo, nesse caso, ser determinada mediante a aplicação do percentual de 
presunção	de	32	%	(trinta	e	dois	por	cento)	sobre	o	valor	da	receita	obtida,	conforme	artigo	15,	§	1º,	inciso	
III,	alínea	“c”,	da	Lei	nº	9.249/95.	Tal	entendimento	reafirma	aquele	expresso	pela	Coordenação-Geral	de	
Tributação	(“COSIT”)	na	Solução	de	Consulta	nº	223/14.

Solução de Consulta nº 9.014/2015 – IPI – Zona Franca de Manaus – Isenção

Em 15/10/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 9.014, da Superintendência da Receita Federal 
do	Brasil	da	9ª	Região	Fiscal,	que	 trata	da	 isenção	do	 Imposto	sobre	Produtos	 Industrializados	 (“IPI”),	
aplicável a produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus para seu consumo interno, utilização 
ou industrialização, ou ainda, para serem remetidos à Amazônia Ocidental.

Segundo o entendimento da Superintendência, a isenção é aplicável também aos produtos estrangeiros, 
nacionalizados e revendidos para destinatários situados naquela região, quando importados de países em 
relação aos quais o Brasil garanta igualdade de tratamento para o produto importado.
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É o caso, por exemplo, das importações de países signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(“GATT”),	aos	quais	há	previsão	sobre	a	igualdade	de	tratamento	em	relação	aos	produtos	nacionais.		
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