
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 85ª edição, estamos tratando de 9 diferentes questões envolvendo Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta. 

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF - Confirma a constitucionalidade do acesso direto do Fisco às movimentações de contribuintes sem 
prévia autorização judicial

STF - Decisão liminar do STF suspende clausula de convenio do Confaz sobre ICMS em comércio eletrônico
 
STF - Plenário decide que IPI é devido sobre importação de automóveis por pessoa física

STF - Declarada constitucional a incidência de IOF sobre transmissão de ações pelo Plenário do STF

TRF4 – Erro formal quanto ao preenchimento da guia DARF não impede a concessão do parcelamento fiscal 
e emissão de certidão de regularidade fiscal

TRF4 – Declarada a inconstitucionalidade da aplicação da multa de 50% prevista pelos §§ 15 e 17 do artigo 
74 da lei nº 9.430/96, em casos de indeferimento dos pedidos de PER/DECOMP’s

TJGO - Inconstitucionalidade de Leis do Estado de Goiás que versam sobre o fundo estadual de combate à 
pobreza

Legislação e Soluções de Consulta

Solução de Consulta DISIT/SRRF05 nº 5001 – Contribuição Previdenciária Substitutiva com base no CNAE

Solução de Consulta COSIT nº 02/2016 – Controle Aduaneiro das Importações – Multa de Natureza                      
Administrativa Tributária

Lei nº 13.256/2016 – Alterações no Novo Código de Processo Civil

Solução de Consulta COSIT nº 3/2016 – IRPJ/CSLL – Ágio

Solução de Divergência n° 06/15 – IRRF e Cide – Integralização de Capital Social em Sociedade Brasileira 
por Não-Residente por meio da Cessão de Direitos (Know How)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.613/2016 – IRPF – Declaração de Ajuste Anual

Decreto nº 8.660/2016 – Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos             
Públicos Estrangeiros

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 - Confirma a constitucionalidade do acesso direto do Fisco às movimentações de contribuintes sem 
prévia autorização judicial

Em 24/02/2015, o STF finalizou o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) n. 601314 (com 
Repercussão Geral reconhecida) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nºs 2390, 2386, 
2397 e 2859, e, por maioria, se posicionou pela constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 
(LC) 105/2001 que permitem o acesso direto do Fisco às informações bancárias de contribuintes sem                      
necessidade de prévia autorização judicial.

Em suma, prevaleceu o entendimento de que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, de modo que 
as informações bancárias são necessárias para a atividade de fiscalização e de recolhimento de tributos, 
existindo diversas regras que impõem a manutenção do sigilo das informações pelo Fisco.

Destaca-se que o entendimento firmado pela Suprema Corte ao final do julgamento também 
poderá ser aplicado para as demais autoridades responsáveis pela cobrança de tributos em âmbito                                                          
Estadual e Municipal. Assim, todos os ministros que se posicionaram pela constitucionalidade da Lei Com-
plementar ressaltaram necessidade de Estados e Municípios estabelecerem um regulamento específico 
para o acesso aos dados bancários dos contribuintes, em parâmetros semelhantes àqueles estabelecidos 
pelo Decreto-Lei n. 3.724/2001.

STF - Decisão liminar do STF suspende clausula de convenio do Confaz sobre ICMS em comércio eletrônico

Em 17/02/2016, o Ministro Dias Toffoli, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5464, 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) em face da cláusula nona do 
Convênio ICMS nº 93/2015, editada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), concedeu 
medida liminar para suspender a eficácia da referida cláusula que trata da incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de comércio eletrônico.

De acordo com o posicionamento adotado pelo Ministro, a norma editada pelo CONFAZ cria obrigações 
que, além de impactar diretamente tais operações, ameaçam o funcionamento das empresas optantes 
pelo simples e invade área reservada a disciplina de Lei Complementar (LC),  haja vista que o Simples é 
regulado pela LC n. 123/2006.

Por fim, destaca-se que o Ministro ainda observou que todo o Convenio ICMS 93/2015 é objeto da ADI 
5469, ajuizada pela Associação Brasileira de Comercio Eletrônico (Abcomm), a qual também é de sua 
relatoria, motivo pelo qual, devemos aguardar novas decisões como essa que impactam diretamente no 
Comércio Eletrônico.

STF - Declarado constitucional a incidência de IOF sobre transmissão de ações pelo Plenário do STF

Em 04/02/2016, o Plenário do STF julgou o Recurso Extraordinário (RE) n. 583.712/SP, com repercussão 
geral reconhecida, e se posicionou, à unanimidade, pela constitucionalidade do art. 1º, inciso IV da Lei n.
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. 8.033/90, norma esta que instituiu a cobrança do Imposto sobre Operações Financeira (IOF) na                       
transmissão de ações e bonificações de companhias abertas.

De acordo com o Relator, Ministro Edson Fachin, a incidência do imposto sobre a transmissão das ações 
e bonificações não ofende a anterioridade, a retroatividade ou a reserva de lei complementar e encontra 
respaldo no artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, dispositivo que também prevê a competência da 
União para instituir impostos sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários.

Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese, para fins de aplicação da repercussão geral: “É                                          
constitucional o artigo 1º, inciso IV, da Lei 8.033/1990, uma vez que incidente o IOF sobre o negócio               
jurídico de transmissão de títulos e valores das companhias abertas”. Destaca-se que com a decisão        
tomada pelo STF, serão solucionados ao menos 75 (setenta e cinco) casos que tratam sobre o mesmo 
tema e que tramitam em demais instâncias do Poder Judiciário.

STF - Plenário decide que IPI é devido sobre importação de automóveis por pessoa física

Em 03/02/2015, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 723.651, com repercussão geral conhecida, 
no qual o contribuinte questionou decisão proferida pelo TRF4, o plenário do Supremo Tribunal federal 
(STF), por maioria, entendeu pela incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na impor-
tação de automóveis de pessoa física.

De acordo com entendimento adotado pela maioria dos ministros (9 a 2), cobrança do IPI não afronta o 
princípio da não cumulatividade nem implica bitributação. Por outro lado, a manutenção de sua incidência, 
respeita o princípio da isonomia, vez que promove igualdade de condições tributárias entre o fabricante 
nacional, já sujeito ao imposto em território nacional, e o fornecedor estrangeiro.

Ademais, após a sessão ser suspensa, os ministros retornaram no dia seguinte para decidir sobre a           
modulação da decisão. Ao restar superada a discussão acerca do quórum necessário para decidir pela 
modulação, o Plenário, por maioria (7 a 4), rejeitou a proposta de modulação do Ministro Luís Roberto 
Barroso.

TRF4 – Erro formal quanto ao preenchimento da guia DARF não impede a concessão do parcelamento fiscal 
e emissão de certidão de regularidade fiscal

Em 17/02/2016, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF4), ao julgar a 
apelação com reexame necessário n. 5064913-06.2014.4.04.7100/RS, concluiu que o mero equívoco 
quanto ao número do código na guia DARF, não impede o parcelamento fiscal e emissão da certidão        
positiva com efeitos de negativa.

No caso em apreço, o Contribuinte aderiu ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 e, ao invés de 
indicar a modalidade do código de n. 4750, que se refere a receitas de “Demais Débitos - Parcelamen-
to”, equivocadamente, optou pelo código n. 4743, referente a “Débitos Previdenciários - Parcelamento”.          
Segundo a Relatora, Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, trata-se de mero erro 
formal, insuficiente para impedir a concessão do parcelamento fiscal.
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Em complemento, destaca a Desembargadora que a finalidade do parcelamento fiscal é estimular o adim-
plemento dos débitos fiscais e, por decorrência, gerar a regularidade fiscal das empresas Contribuintes, 
por isso, deve a Receita Federal retificar o equívoco formal ocorrido.

TRF4 – Declarada inconstitucionalidade a aplicação da multa de 50% prevista pelos §§ 15 e 17 do artigo 74 
da lei nº 9.430/96, em casos de indeferimento dos pedidos de PER/DECOMP’s

Em 17/02/2016, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF4), ao julgar a 
apelação cível n. 5006398-69.2014.4.04.7005/PR, concluiu que é inconstitucional a aplicação da multa de 
50% em casos de indeferimento dos pedidos de PER/DECOMP’s.

No caso concreto, conforme entendimento exarado pela relatora do caso, Desembargadora Federal         
Maria de Fátima Labarrère, a aplicação da multa isolada prevista pelos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da 
Lei nº 9.430/96, por motivo único de indeferimento do pedido ou da não homologação da declaração de           
compensação, conflita com o previsto pelo artigo 5ª, XXXIV, da Constituição Federal e, além disso, afronta 
o princípio da proporcionalidade, devendo ser afastada. 

TJGO – Declaração de inconstitucionalidade de Leis do Estado de Goiás que versam sobre o fundo estadual 
de combate à pobreza (PROTEGE-GOIÁS)

A Corte Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade das 
Leis Estaduais nºs 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006 que tratam sobre a criação do Fundo de            
Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), incidente sobre operações internas envolvendo 
os seguintes produtos e serviços: (i) serviços de comunicação; (ii) álcool carburante; (iii) gasolina; (iv)          
energia elétrica; e (v) mercadorias descritas no Anexo da Lei (tais como tabaco, bebidas alcóolicas, bebi-
das em geral, perfumes e cosméticos, armas e munições).

Em síntese, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade das leis, vez que, no entendimento dos magistra-
dos, a criação de fundo depende da aprovação de lei complementar e não lei ordinária em respeito a pre-
visão contida na Constituição Federal e artigos 82 e 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal. 

Legislação e Soluções de Consulta

Solução de Consulta DISIT/SRRF05 nº 5001 – Contribuição Previdenciária Substitutiva com base no CNAE                          

Em 05.02.16, foi publicada a Solução de Consulta nº 5001, proferida pela Divisão de Tributação da 05ª 
Região Fiscal, que dispõe sobre a identificação da atividade principal da empresa para fins de cálculo da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“Contribuição Substitutiva”). 

Tratando especificamente das empresas para as quais a substituição da Contribuição Previdenciária sobre 
a Folha de Pagamento pela Contribuição Substitutiva está vinculada ao seu enquadramento no CNAE, a 
Solução de Consulta estabeleceu que a atividade principal da empresa, para fins de eleição daquele CNAE,
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, é aquela de maior receita auferida ou esperada. Nesse contexto, esclarece a Solução de Consulta, 
quando a empresa tiver auferido receita no ano-calendário anterior, esta deverá ser necessariamente               
considerada para a definição do CNAE. Quando, porém, a empresa não tiver auferido receita no ano-
calendário anterior, deverá ser considerado o CNAE da atividade que se espera que gere a maior parte da 
receita a ser auferida no ano-calendário de início (ou de reinício) de atividades da empresa.

Solução de Consulta COSIT nº 02/2016 – Controle Aduaneiro das Importações – Multa de Natureza Admin-
istrativa Tributária

Em 05.02.2016, foi publicada a Solução de Consulta Interna nº 02/2016, proferida pela Coordenação Geral 
de Tributação (“Cosit”), que versa sobre a multa de R$ 5.000,00 aplicável nos casos de não prestação 
de informações por parte de empresas de transporte internacional, agentes de carga e depositários ou 
operadores portuários em relação às atividades por eles desenvolvidas no contexto do comércio exterior.

Em resposta à Consulta formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (“Coana”), a 
COSIT, interpretando o texto do artigo 107, do Decreto-lei nº 37/96, define que a multa pela não prestação 
de informações deve ser aplicada para cada informação não prestada no prazo e na forma estabelecidos 
pelas normas infralegais proferidas no âmbito da Receita Federal do Brasil (“RFB”).

No entanto, por outro lado, a Cosit reconhece que a alteração ou a retificação de informações já prestadas 
não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa em comento 
nestes casos.

Lei nº 13.256/2016 – Alterações no Novo Código de Processo Civil

Em 05.02.2016, foi publicada a Lei nº 13.256/16, que alterou alguns dispositivos do texto original da Lei nº 
13.105/2015, que institui o novo Código de Processo Civil (“novo CPC”). Dentre as principais mudanças, 
destacam-se: 

(i) A alteração do artigo 12 do novo CPC, para dispensar a obrigatoriedade dos julgamentos em ordem 
cronológica, que passa a ser preferencial; 

(ii) A alteração do §3º do artigo 537 do novo CPC, para limitar ao trânsito em julgado da ação o levanta-
mento, pela parte contrária, dos valores pagos a título de multa; 

(iii) A inclusão dos §§ 5º e 6º no artigo 966 do novo CPC para acrescentar, às hipóteses de cabimento de 
ação rescisória por violação de manifesta norma jurídica, a decisão baseada em enunciado de súmula ou 
acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenham considerado a existência de distin-
ção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento; 

(iv) A alterações no instituto da reclamação previsto no artigo 988 do novo CPC, para incluir a hipótese 
de inadmissibilidade de reclamação que tenha sido proposta com o intuito de garantir a observância de 
acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou, ainda, de acórdão proferido 
em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias
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ordinárias; 

(v) O reestabelecimento do duplo juízo de admissibilidade dos recursos especiais, dirigidos ao STJ, e dos 
extraordinários, ao STF; 

(vi) As alterações nos parágrafos e respectivos incisos do artigo 1.029 do novo CPC, dentre as quais se 
destaca a revogação do § 2º, que vedava a inadmissão de recurso fundado em dissídio jurisprudencial sob 
mera alegação de incongruência das circunstâncias fáticas, e ;

(vii) O acréscimo de incisos ao artigo 1.030, trazendo hipóteses de inadmissibilidade para Recursos Espe-
ciais e Extraordinários, bem como a possibilidade de interposição de agravos contra a inadmissão;

(vii) A possibilidade de interposição de agravo interno da decisão no caso de indeferimento do pedido que 
excluir da decisão de sobrestamento e inadmitir o recurso extraordinário interposto intempestivamente, ou 
ainda, que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos 
repetitivos (alteração do §7º, artigo 1.035, do novo CPC); 

(viii) A possibilidade de interposição apenas de recurso de agravo interno da decisão que exclua a decisão 
de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto in-
tempestivamente (alteração do § 3º do artigo 1.036); 

(ix) A nova redação ao §3º do artigo 1.038 do novo CPC, prevendo que o acórdão  abrangerá a análise dos 
fundamentos relevantes da tese jurídica, suprimindo-se a necessidade de análise de todos os argumentos, 
que antes constava de seu texto; 

(x) A obrigatoriedade da remessa do recurso ao tribunal superior quando o órgão que proferiu o acórdão 
recorrido reexaminou o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anterior-
mente julgado, com acórdão que contraria a orientação do tribunal superior (alterações no § 2º do artigo 
1.041 do novo CPC); e 

(xi) A alteração do caput do artigo 1.042, para prever a possibilidade de interposição de agravo contra 
decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou 
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão 
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Solução de Consulta COSIT nº 3/2016 – IRPJ/CSLL – Ágio

Em 03.02.2016, foi publicada a Solução de Consulta nº 03, proferida pela Coordenação-Geral de                    
Tributação da Receita Federal (“Cosit”), que trata da forma de cômputo do ágio decorrente da aquisição de 
participação societária na base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”).

Inicialmente, a COSIT esclarece que, para as aquisições de participação societária ocorridas antes de 
01º.01.2015 – data de entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014 –, deve ser observada a legislação vigente em 
31.12.2007, concernente ao Regime Tributário de Transição (“RTT”), de modo que o ágio decorrente dessas 
operações seja determinado pela diferença entre o valor pago (custo de aquisição) e o valor contabilizado 
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na data da aquisição do investimento (patrimônio líquido da investida).

Segundo a Cosit, o custo de aquisição da participação societária corresponde ao valor efetivamente pago 
pelo comprador ao vendedor, o qual deverá ser necessariamente ajustado caso o seu valor se altere fu-
turamente em função de eventuais condições estipuladas pelas partes. O valor do patrimônio líquido, por 
sua vez, é aquele existente no momento da aquisição da participação societária, conforme previsto no 
artigo 385 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR/99”).

Ademais, de acordo com a Solução da COSIT, o fundamento econômico do ágio deve estar enquadrado 
nas hipóteses previstas na legislação aplicável e, também, deve estar justificado em demonstrativo a ser 
arquivado junto à escrituração contábil.

Por fim, a COSIT consignou o entendimento de que eventuais perdas ocorridas no patrimônio líquido da 
pessoa jurídica investida devem ser adicionadas ao lucro líquido da pessoa jurídica investidora, para fins 
de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Solução de Divergência n° 06/15 – IRRF e Cide – Integralização de Capital Social em Sociedade Brasileira 
por Não-Residente por meio da Cessão de Direitos (Know How)

Em 03.02.2016, foi publicada a Solução de Divergência n° 06, pela Coordenação Geral de Tributação 
(“COSIT”), que dispõe sobre a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e de Contribuição 
sobre a Intervenção no Domínio Econômico (“Cide”) na integralização de capital social de empresa domi-
ciliada no Brasil, por parte de acionista estrangeiro, que em pagamento à participação societária cede 
direitos de know how à empresa brasileira.

Pelas regras do artigo 685 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR/99”) e do artigo 72 da Lei nº 
9.430/96, os rendimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior são tributáveis no Brasil quando 
aqui forem produzidos e pagos, a qualquer título, por fonte nacional. Considerada a regra que deriva da 
interpretação conjunta dos dispositivos acima mencionados, concluiu a COSIT pela incidência do IRRF 
(15%) no caso objeto da consulta, entendendo que na operação ocorreu o pagamento de remuneração 
pela empresa brasileira – por meio de emissão de quotas ou ações representativas de seu próprio capital 
social –, pela aquisição de ativo intangível (conhecimento técnico; know how) do qual antes era titular a 
empresa estrangeira.

Adicionalmente, concluiu a COSIT que também há neste caso a incidência da Cide-royalties (10%) sobre 
o valor do direito, porquanto é o seu fato gerador o pagamento pela aquisição de “conhecimento tecnológi-
cos”, conforme disposições da Lei nº 10.168/00.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.613/2016 – IRPF – Declaração de Ajuste Anual

Em 02.02.2016, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil n° 1613 (“IN RFB 
n°1.613/2016), por meio da qual foram estabelecidas as normas e procedimentos para a apresentação da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (“DIRPF”) referente ao exercício 
de 2016, ano-calendário de 2015.
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Dentre as disposições reguladas por meio da referida norma, destacam-se a obrigatoriedade de                            
apresentação de DIRPF pelas pessoas físicas residentes no Brasil que, no ano de 2015, receberam              
rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.123,91 ou rendimentos não tributáveis ou tributados 
somente na fonte superiores a R$ 40.000,00. 

Também devem declarar aqueles que, no ano-calendário de 2015, (i) apuraram ganho de capital na            
alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto; (ii) realizaram operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados; (iii) auferiram, relativamente à atividade rural, receita 
bruta superior a R$ 140.619,55 ou pretendam compensar (agora ou futuramente) prejuízos acumulados; 
(iv) obtinham, em 31.12.2015, a posse ou propriedade de bens ou direitos em valor total superior a R$ 
300.000,00; dentre outros.

A DIRPF dever ser entregue no período de 01.03.2016 a 29.04.2016, exclusivamente pela internet,              
mediante a utilização do Programa Gerador da Declaração (“PGD”), ou do serviço “Declaração IRPF 2016 
on-line” disponível no Centro Virtual de Atendimento (“e-CAC”), com o uso de certificado digital, ou do 
serviço “Fazer Declaração” por meio do aplicativo para dispositivos móveis (“APP IRPF”).

Decreto nº 8.660/2016 – Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos           
Públicos Estrangeiros.

Em 01º.02.2016, foi publicado o Decreto n° 8.660, que promulgou a Convenção que elimina a exigência de 
legalização consular da documentação pública estrangeira entre os países signatários, firmada em Haia 
em 5 de outubro de 1961 – a denominada Convenção da Apostila.

A Apostila consiste em documento padronizado em âmbito internacional para facilitar operações de            
natureza jurídica e comercial envolvendo documentos públicos. 

Para fins da Convenção, são considerados documentos públicos aqueles provenientes de uma autoridade 
pública, ou por ela certificados; os documentos administrativos; os atos notariais e as declarações oficiais 
em documentos de natureza privada.

Por outro lado, a Convenção de Haia não se aplica a documentos emitidos por agentes diplomáticos ou 
consulares, nem aos documentos administrativos diretamente relacionados a operações comerciais ou 
aduaneiras.

A Apostila será acostada ao documento que vise a representar, prestando-se a atestar a autenticidade da 
assinatura aposta naquele documento, a autenticidade de eventual selo ou carimbo que dele conste e a 
função ou o cargo exercido pelo signatário.

A Convenção entrará em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 
14.08.2016 e terá vigência de cinco anos, e havendo denúncia, a Convenção será renovada tacitamente 
a cada cinco anos.
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