
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 69ª edição, estamos tratando de 8 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida
 
 • Imposição de multa de ofício – indeferimento de pedidos de ressarcimento ou compensação  
   perante a Fazenda Nacional

TRF1 – pena de perdimento de mercadoria importada – medida excepcional – ausência de má-fé e dano 
ao erário

TRF1 – desembaraço aduaneiro de mercadorias – demora na conclusão do procedimento fiscal – prejuízo 
para o usuário.

TRF1 – exigibilidade de notificação prévia para exclusão do REFIS

TRF3 – IRRF – remessa de valores para a remuneração de serviços técnicos sem transferência de             
tecnologia – prevalência dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação

Legislação e Soluções de Consulta

Conversão da MP nº 627/2013 – Lei nº 12.973/2014 – Alterações na legislação tributária federal

Solução de Consulta nº 111/14 COSIT – COFINS – conceito de receita, prestação de serviços e vendas 
canceladas

Solução de Consulta nº 113/14 COSIT – COFINS - tomada de créditos na importação de produtos
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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 tenham uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida
 
 • Imposição de multa de ofício – indeferimento de pedidos de ressarcimento ou compensação  
   perante a Fazenda Nacional

No dia 30/05/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, reconheceu a existência de 
Repercussão Geral na discussão suscitada no Recurso Extraordinário nº 796.939/SC, que trata da                      
constitucionalidade da imposição de multa de ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou 
compensação perante a Fazenda Nacional. O recurso foi interposto pela União contra acórdão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no qual se firmou o entendimento de que, nos casos em que não 
há evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé, as multas isoladas previstas nos parágrafos 15 e 
17 do art. 74 da Lei 9.430/96, conflitam com o disposto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a da Constituição 
Federal – o qual, em suma, assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de seus 
direitos. O acórdão recorrido consignou, nesse sentido, que a imposição de tais multas tende a inibir a 
iniciativa dos contribuintes de buscarem junto ao Fisco a restituição de valores indevidamente recolhidos, 
afrontando também o princípio da proporcionalidade.

TRF1 – pena de perdimento de mercadoria importada – medida excepcional – ausência de má-fé e dano 
ao erário.

No dia 13/05/2014, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no                                                      
julgamento da Apelação Reexame Necessário nº 0016811-49.2009.4.01.3300, por unanimidade,                      
entendeu que a pena de perdimento de mercadoria é medida excepcional, aplicável apenas quando se 
constatar, no caso concreto, o dolo do contribuinte em lesar o Fisco ou fraudar a importação, devendo 
as normas que regem a matéria ser interpretadas de maneira sistêmica, levando-se em consideração os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o da boa-fé.

No caso concreto, o contribuinte, assim que tomou conhecimento do não cumprimento de requisitos do 
regime especial REPETRO (situação que impedia o desembarque das mercadorias no Rio de Janeiro/RJ), 
prontamente pediu para devolver os bens ao exterior, como permite a legislação de regência (Portaria/MF 
nº 306/1995), por intermédio de pedido de retificação do Conhecimento Eletrônico.

Ocorre que referido pedido foi respondido apenas quando a embarcação que transportava os bens já havia 
partido para seu próximo destino (Salvador/BA), o que resultou na lavratura auto de infração e termo de 
apreensão das mercadorias por falta de registro de transporte.

O Desembargador Relator, Luciano Tolentino Amaral, afirmou que não houve a intenção da autora em 
deixar os bens desamparados de registro de transporte, tanto que se dispôs a pagar os tributos e multas, 
bem como prontamente solicitou a retificação do Conhecimento Eletrônico, sendo, portanto, totalmente 
excessiva e desproporcional a pena de perdimento dos bens.
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TRF1 – desembaraço aduaneiro de mercadorias – demora na conclusão do procedimento fiscal – prejuízo 
para o usuário

No dia 20/05/2014, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no julgamento 
da Apelação Reexame Necessário nº 0035319-05.2007.4.01.3400, por unanimidade, entendeu que o              
pronunciamento da Administração Pública acerca de eventual questão de liberação de mercadorias deve 
ser dada em tempo razoável, em atenção aos princípios da legalidade e eficiência.

O Desembargador Relator, Reynaldo Fonseca, consignou que ser legítima a determinação do juízo de 
primeiro grau de prosseguimento do desembaraço aduaneiro das mercadorias, uma vez que se configura 
abusiva e injustificada a demora na sua realização.

Nesse sentido, o Relator mencionou precedente de relatoria do Desembargador Sérgio Schwaitzer, do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no sentido de que é direito líquido e certo do importador a 
obtenção, em tempo razoável, de pronunciamento formal da Administração Pública a respeito de eventual 
questão da liberação de mercadorias por ele importadas e pendentes de desembaraço aduaneiro, não se 
compatibilizando a demora injustificada com os princípios da legalidade e eficiência.

TRF1 – exigibilidade de notificação prévia para exclusão do REFIS

No dia 23/05/2014, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF1), no julgamento 
da Apelação Cível nº 0025142-19.2002.4.01.3800, por unanimidade, manteve o entendimento pela                        
ilegalidade da exclusão de contribuinte do REFIS sem notificação prévia, determinando, assim, a sua 
reinclusão.

Esse entendimento foi mantido pelo TRF1 mesmo depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter            
julgado o Recurso Especial nº 1.046.376/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e do verbete 
sumular nº 355/STJ, ambos pronunciamentos em que restou firmado o entendimento de ser válida a         
notificação do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet.

Entretanto, a Desembargadora Relatora, Maria do Carmo Cardoso, afirmou que a Corte Especial 
do TRF1 declarou a inconstitucionalidade da norma que prevê a possibilidade de exclusão do REFIS                                
independentemente de notificação prévia do contribuinte que aderiu ao parcelamento por entender que 
implica ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório inerentes ao 
processo judicial ou administrativo.

Desse modo, a Desembargadora manteve o julgamento que havia inicialmente proferido por entender que 
o Recurso Especial nº 1.046.376/DF e o verbete sumular nº 355/STJ tratam do tema sob enfoque diverso 
daquele em que analisado pela Corte Especial do TRF1, além do fato de que o julgado proferido pela Corte 
Especial vincula os órgãos fracionários do Tribunal, prevalecendo, assim, o julgado submetido à retratação.

Cabe frisar que o tema em questão aguarda análise pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 
repercussão geral do tema no RE nº 669.196/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
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TRF3 – IRRF – remessa de valores para a remuneração de serviços técnicos sem transferência de                 
tecnologia – prevalência dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação

No dia 08/05/2014 o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) julgou caso em que se discutia a 
tributação na fonte de remessa de valores para a remuneração de serviços técnicos sem transferência de 
tecnologia a empresas domiciliadas em países com os quais o Brasil possui tratado para evitar a dupla 
tributação. 

A discussão ganhou novos contornos com o julgamento do Recurso Especial nº 1.161.467 pelo                            
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que restou decidido que os serviços prestados sem transferência 
de tecnologia somente poderiam ser tributados no país de residência, especialmente considerando-se 
que  o  termo “lucro” contido  no art. 7º dos tratados deveria ser interpretado de forma ampla, como todos 
os   rendimentos auferidos, conforme orientação da própria OCDE. Após referido acórdão, a PGFN emitiu 
o Parecer nº 2.363/2013 reconhecendo a aplicabilidade do referido art. 7º, salvo nos casos em que os 
tratados, em seus protocolos,  contivessem dispositivo  inserindo o serviço técnico no  conceito de royal-
ties. Nesses casos, segundo entendimento da Procuradoria, os rendimentos de serviços técnicos sem  
transferência de tecnologia seriam tributados na fonte.

No caso em questão, o TRF3 analisou três tratados - Brasil-Alemanha (denunciado em 2005), Brasil-China 
e Brasil-Argentina - acolhendo a pretensão do contribuinte quanto aos dois últimos e julgando a demanda 
improcedente quanto ao primeiro. Embora os três tratados contenham disposição em seus protocolos 
equiparando as remunerações por serviços técnicos a royalties, o Tribunal entendeu serem eles distintos, 
sem mencionar as razões para tal.

Assim, por mais que o Tribunal tenha afastado a necessidade de retenção para as remessas à China e à 
Argentina (o que seria aplicável aos países com tratado de redação similar), a questão ainda não parece 
livre de dúvidas, pois é sustentável que deveria ser dado o mesmo tratamento aos três tratados, já que os 
três possuem protocolos com disposições análogas, equiparando as remunerações de serviços técnicos 
a royalties.

Legislação e Soluções de Consulta

Conversão da MP nº 627/2013 – Lei nº 12.973/2014 – Alterações na legislação tributária federal

Em 15.05.2014, a Medida Provisória nº 627/2013 foi convertida na Lei nº 12.973/2014, que promoveu 
importantes alterações na legislação tributária federal relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoas 
Jurídicas (“IRPJ”), ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (“IRPF”), à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”), à Contribuição para Programa de Integração Social (“PIS”), à Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), com destaque à alterações nas regras de tributação de 
lucros das coligadas e controladas no exterior, de ágio na aquisição de participação societária, etc.

Dentre as principais mudanças presentes na lei em relação à Medida Provisória, destacamos a                             
exclusão dos dispositivos que introduziam regras CFC para pessoas físicas residentes no Brasil, que foram                    
rejeitados pelo Congresso Nacional.
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Solução de Consulta nº 111/14 COSIT – COFINS – conceito de receita, prestação de serviços e vendas 
canceladas

Foi publicada, em 26.05.2014, a Solução de Consulta nº 111, da Coordenação-Geral de Tributação                
(“COSIT”), que trata da tributação pela Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                
(“COFINS”) sobre vendas canceladas.

Segundo a COSIT, a materialidade da COFINS é o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas,  
apuradas mensalmente, nas quais não se incluem as vendas canceladas. Quanto ao momento do                       
registro contábil, entende a COSIT que, em razão do princípio da competência, as receitas devem ser                             
reconhecidas e contabilizadas nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou 
pagamento da contraprestação. Embasando-se na Norma Brasileira de Contabilidade TG 30, a COSIT 
entende que o reconhecimento deve ocorrer quando “for provável que benefícios econômicos futuros fluam 
para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados”.

Apoiada nesse entendimento, aquela Coordenação esclarece que a receita somente é considerada             
auferida quando realizada, o que, no caso da prestação de serviços, ocorre “quando um serviço é prestado 
com a anuência do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, sendo       
irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação”. Nesse caso, pelo regime de competência, 
terá ocorrido o fato gerado da COFINS e os recursos eventualmente não recebidos não podem ser tratados 
como se fossem vendas canceladas.

Por outro lado, quando o contratante dos serviços não concorda com o valor cobrado (no todo ou em 
parte) – seja porque os serviços não foram prestados de acordo com o contrato, seja porque os serviços 
prestados, sem a sua anuência, não foram contratados, ou seja porque o valor cobrado não tem previsão 
contratual – a COSIT entende que o prestador dos serviços não é detentor de um direito de receber o 
pagamento (no todo ou em parte) pelos serviços prestados. Assim, ainda que o prestador registre esses 
valores como receita, “eles não passam a assumir tal condição, já que não se consideram como receitas 
realizadas e, por conseguinte, como receitas auferidas”, sendo, portanto, vendas canceladas.

Solução de Consulta nº 113/14 COSIT – COFINS - tomada de créditos na importação de produtos

Em 26/05/2014, foi publicada a Solução de Consulta n.º 113, proferida pela Coordenação Geral de                  
Tributação (“COSIT”), consignando o entendimento de que, para o cálculo dos créditos da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) a serem tomados das operações de importação 
de produtos, deve ser utilizada a alíquota de 7,6 %, como determina o art. 8º da Lei n.º 10.865, de 30 de 
abril de 2004.

Assim se entendeu, pois, apesar de haver, no § 21 do art. 8º da citada Lei n.º 10.865, mandamento para 
acréscimo de 1% à alíquota padrão da COFINS para o pagamento da COFINS-Importação referente à 
importação de determinados bens, não há mandamento que autorize a tomada de créditos com este 
acréscimo na alíquota, devendo prevalecer a alíquota de 7,6 %, por força das disposições do art. 15 da 
supramencionada lei.
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