
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 76ª 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

 • Contribuição ao SENAR – Receita Bruta da comercialização rural

 • Imunidade Tributária – ITBI – Imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica

STF – Súmula Vinculante (SV) nº 41

 • Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 98 – Serviço de iluminação pública

STJ – COFINS – Locação de vagas em estacionamento de shopping center

TRF1 – CSLL – Não incidência – Atos cooperativos praticados por cooperativa de crédito rural

TRF1 – Recolhimento de Contribuição Previdenciária pelas operadoras de plano de saúde

TRF1 – Regime Aduaneiro Especial de Drawback “Interno” – Possibilidade de concessão do benefício fis-
cal quando o valor da importação é inferior ao valor do financiamento internacional

TRF4 – REFIS – Erro de cálculo na apuração das parcelas – Valor irrisório – Quitação posterior do valor 
em aberto – Impossibilidade de exclusão

Legislação e Soluções de Consulta

Ato Declaratório Interpretativo nº 1/2015 – IRPJ/CSLL – Lucro Presumido – Industrialização

Solução de Consulta COSIT nº 15/2015 – EIRELI – Tributação como Pessoa Jurídica

Solução de Consulta COSIT n° 17/2015 – Filial de Sociedade Estrangeira - Atestado de Residência Fiscal 
no Brasil e Tributação com Base na Renda Mundial
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Solução de Consulta COSIT nº 21/2015 – Contratos de Rateio de Custos e Despesas – Registro no SIS-
COSERV

Solução de Consulta COSIT nº 50/2015 – IOF-Crédito – Incidência em Operações de Mútuo de Recursos 
Financeiros por meio de Conta Corrente

Solução de Consulta COSIT nº 68/2015 – Inclusão das Receitas de Vendas para a ZFM na Base de Cál-
culo da CPRB

Solução de Consulta DISIT – 3ª RF – Compensação de Imposto Pago no Exterior em Prestação Direta de 
Serviços – Pessoas Jurídicas Optantes pelo Lucro Presumido
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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 tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

 • Contribuição ao SENAR – Receita Bruta da comercialização rural

Em 27/03/2015, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de                       
Repercussão Geral em discussão relativa à constitucionalidade da Contribuição ao SENAR incidente              
sobre a receita bruta de comercialização rural, em face dos artigos 62 do ADCT e 150, inciso II e 240 da                          
Constituição Federal de 1988. A referida questão constitucional será debatida no Recurso Extraordinário 
(RE) nº 816.830/SC, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli.

 • Imunidade tributária – ITBI – Imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica

Em 20/03/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão relativa ao alcance da imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, sobre os imóveis incorporados 
ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a 
ser integralizado. A referida questão constitucional será analisada no RE nº 796.376/SC, de Relatoria do 
Ministro Marco Aurélio.

STF – Súmula Vinculante (SV) nº 41

 • Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 98 – Serviço de Iluminação Pública

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, aprovou a 
Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 98 em 11/04/2015, de modo a determinar a conversão da Súmula 
Ordinária nº 670/STF (“O Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”) na 
Súmula Vinculante nº 41, de acordo com os termos orginalmente propostos. Dessa forma, em razão da 
referida conversão, o enunciado sumular terá força normativa e deverá ser observado/aplicado por todos 
os órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 
e municipal.

STJ – COFINS – Incidência sobre receita decorrente de locação de vagas em estacionamento de shopping 
center

No dia 10/02/2015, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.301.956/RJ, 
decidiu, à unanimidade, que a receita decorrente de locação de vagas em estacionamento de shopping                  
centers – ainda que estejam estruturados na forma de condomínio – compõem a base de cálculo da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), por força do art. 2º da Lei Complementar n.º 70/1991.

Segundo o Relator do caso, Ministro Benedito Gonçalves, (i) os shopping centers são sociedades empresári-
as, mesmo que constituídas sob forma de condomínio, desse modo, formam uma unidade econômica e                
autônoma, nos termos do artigo 126, III, do CTN, tendo finalidade e receitas próprias, inclusive com inscrição 
no CNPJ (ii) se o empreendimento gera renda/receita por meio de locação de bens e/ou prestação de serviços1,
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então os valores recebidos fazem parte do faturamento e, desse modo, compõem a base de cálculo              
decontribuições sociais.

Nesta linha, o STJ tem entendido em diversos casos pela legalidade da incidência da COFINS sobre 
receitas provenientes da administração e da locação realizadas por shopping centers seja dos espaços 
comerciais, seja das vagas das garagens.

TRF1 – CSLL – Não incidência – Atos cooperativos praticados por cooperativa de crédito rural

Em 10/03/2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu, à                                       
unanimidade, pela não incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os atos 
das cooperativas de crédito rural, nos termos dos arts. 79 da Lei 5.764/1971 e 39 da Lei 10.865/2004,                      
ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 5.764/19712.

O Desembargador Relator, Reynaldo da Fonseca, considerou os argumentos da sentença no sentido de 
que os atos cooperativos constituem resultado para o cooperado (sobras), e não lucro para a sociedade 
cooperativa; não havendo a possibilidade de incidência da CSLL.

Nesse sentido, ainda adotou o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)3 
, no sentido de que os atos tipicamente cooperativos4 não ensejam operação de mercado nem                                               
contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias, desse modo, não geram faturamento para as                                              
cooperativas. Assim, o resultado positivo decorrente dos referidos atos pertence exclusivamente a cada 
um dos cooperados, não produzindo lucro para a sociedade cooperativa.

TRF1 – Recolhimento de Contribuição Previdenciária pelas operadoras de plano de saúde

Em 24/02/2015, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou                                                     
provimento a Recurso de Apelação da Fazenda Nacional por entender que as operadoras de plano de 
saúde não são obrigadas a realizar o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos 
aos profissionais que prestam serviços aos beneficiários do plano.

O Relator, Desembargador Reynaldo Fonseca, proferiu voto, seguido por todos os demais membros da 
turma, afastando a incidência da contribuição uma vez que os valores são pagos aos prestadores de 
serviços, sendo destes o ônus pelo recolhimento da Contribuição.

Tal posicionamento da 7ª Turma é extremamente relevante para todas as operadoras de plano de 
saúde que encontram jurisprudência favorável reconhecendo o seu direito de não recolher Contribuição                              
Previdenciária (INSS) sobre valores que, de fato, se destinam somente aos prestadores de serviço. 

_____________________
1Ainda que seja em benefício de sua infraestrutura ou a favor dos condôminos.
 2 Isto é, quando as cooperativas oferecerem bens e serviços a não associados, pois terão de contabilizar os resultados das operações em separado, permitindo a incidência 
de tributos.

 3 REsp 1057481/CE.

 4 Os atos cooperativos são aqueles praticados entre as próprias cooperativas e entre elas e seus associados, para a consecução dos objetivos sociais, compreendendo captação 
de cooperados, empréstimos a cooperados e aplicações financeiras de recursos de cooperados. Por sua vez, não engloba operação de mercado e nem contrato de compra e 

venda de produto ou mercadoria, conforme dispõem o art. 79 da Lei n.º 5.764/71.

05

76Informativo tributário n° 76 • ano VI • Março 2015



TRF1 – Regime Aduaneiro Especial de Drawback “Interno” – Possibilidade de concessão do benefício             
fiscal quando o valor da importação é inferior ao valor do financiamento internacional

Em 06/03/2015, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu, por                                 
unanimidade, pela possibilidade da concessão do benefício do Regime Aduaneiro Especial de Drawback 
“Interno”, mesmo quando o valor das matérias-primas importadas for inferior ao valor do contrato de finan-
ciamento internacional firmado pelo contribuinte-importador.

No caso concreto, o contribuinte havia vencido uma licitação internacional de empreendimento para              
modernização do metrô de São Paulo e teve seu pedido de ato concessório de drawback “interno” negado 
pela autoridade fiscal sob o fundamento de que o financiamento internacional tomado pelo Estado de São 
Paulo para realizar a referida licitação seria inferior ao contrato celebrado com o contribuinte, o que não 
seria permitido nos termos do art. 5º da Lei nº 8.032/1990.

Após o juízo de primeira instância denegar a segurança, a Oitava Turma do TRF1, seguindo o voto 
da  Relatora, Juíza Federal Convocada Lana Lígia Galati, se posicionou no sentido de que “a lei não                             
exige expressamente a correspondência entre o financiamento internacional e o contrato celebrado com a               
impetrante/vitoriosa na licitação internacional”.

Destaca-se, ainda, o entendimento da Desembargadora Federal Maria do Carmo, no sentido de que 
para o Drawback “Interno” o importante é que os valores financiados sejam suficientes para o pagamento             
daqueles produtos que deverão participar efetivamente da construção do bem no Brasil.

TRF4 – REFIS – erro de cálculo na apuração das parcelas – valor irrisório – quitação posterior do valor em 
aberto – impossibilidade de exclusão

No dia 18/03/2015, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade,                 
confirmou o entendimento da primeira instância para declarar o direito de reinclusão de contribuinte ao 
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), instituído pela Lei nº 9.964/2000.

O contribuinte, por erro ao aferir a receita bruta mensal, deixou de recolher pequenas diferenças que 
totalizaram R$ 128,79 em mais de 110 parcelas pagas desde a adesão ao programa de parcelamento, 
situação que ensejou a sua exclusão do REFIS.

O Desembargador Relator do caso, Joel Ilan Pacionik, compreendeu não restar configurada a má-fé do 
contribuinte, mas tão somente mero erro de cálculo ao quantificar a parcela mensal, ressaltando que, ao 
final, o valor em aberto foi quitado, confirmando o bom propósito do contribuinte em manter a pontualidade 
no parcelamento, mesmo após a sua exclusão do REFIS.

Nessas circunstâncias, salientou que deve ser privilegiado o contribuinte imbuído da intenção de resgatar 
sua credibilidade fiscal, solvendo seus débitos, mesmo diante das severas condições de permanência 
no programa, uma vez que não se deve aplicar a lei de forma irrestrita em detrimento de outros valores            
tutelados pelo ordenamento jurídico.
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Legislação e Soluções de Consulta

Ato Declaratório Interpretativo nº 1/2015 - IRPJ/CSLL – Lucro Presumido - Industrialização

O Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil nº 1 (“ADI nº 1/2015”) foi publicado em 
06/3/2015 e esclarece que, para efeitos de determinação do percentual sobre a receita bruta para apuração 
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (“CSLL”) apurados com base no lucro presumido, adota-se o conceito de industrialização 
previsto no artigo 4º do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010.

Desta forma, considera-se industrialização, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL sob o lucro presumido, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o                            
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, incluindo-se em 
tal conceito as operações de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondi-
cionamento, renovação ou recondicionamento.

Destaque-se que, por meio do ADI n° 1/2015, a Receita Federal assentou o entendimento de que a            
operação de beneficiamento de produto é hipótese de industrialização, superando, assim, posicionamen-
tos anteriores de que tal operação constituiria prestação de serviço, impactando a aplicação do percentual 
de determinação de lucro presumido e, consequentemente, o IRPJ e CSLL devidos sobre as operações 
dessa natureza.

Solução de Consulta COSIT nº 15/2015 – EIRELI – Tributação como Pessoa Jurídica

A Solução de Consulta nº 368, da Coordenação-Geral de Tributação (“COSIT”), publicada em 6/3/2015, 
trata da tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) dos serviços profissionais 
prestados por empresário individual ou por empresa individual de responsabilidade limitada (“EIRELI”). 

De acordo com a COSIT, as receitas auferidas por EIRELI estão sujeitas às regras de tributação das          
demais pessoas jurídicas, e não às regras aplicáveis às pessoas físicas. 

Isso porque, o artigo 980-A, § 5º do Código Civil, ao prever que poderá ser atribuída à EIRELI constituída 
para a prestação de serviços a remuneração decorrente de cessão de direitos patrimoniais de que seja 
detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional, possibilita que essas empresas 
tenham suas receitas tributadas como pessoas jurídicas.

Solução de Consulta COSIT n° 17/2015 – Filial de Sociedade Estrangeira - Atestado de Residência Fiscal 
no Brasil e Tributação com Base na Renda Mundial

Em 4/3/2015, foi publicada a Solução de Consulta n° 17, da Coordenação Geral de Tributação da Receita 
Federal do Brasil (“COSIT”), que trata dos efeitos decorrentes da solicitação do Atestado de Residência 
Fiscal emitido pela Receita Federal do Brasil em relação à tributação da renda de filiais de sociedade         
estrangeira no Brasil.

De maneira mais específica, a dúvida exposta na Solução de Consulta relaciona-se à interpretação do 
artigo 2°, § 2° da Instrução Normativa n° 1.226, de 23 de dezembro de 2011, que estabelece que a
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solicitação do “Atestado de Residência Fiscal no Brasil” implica concordância do interessado em                           
submeter-se à tributação no País, com base na renda mundial. Diante de tal previsão, a empresa                   
consulente indagou se a tributação brasileira alcançaria não só os rendimentos mundiais auferidos pela 
filial estabelecida no País, como também a renda global obtida pela sua matriz e demais empresas do 
grupo sediadas no exterior.

O entendimento expresso na Solução de Consulta foi no sentido de que a tributação brasileira alcançaria 
apenas a renda mundial obtida pela filial da sociedade estrangeira no Brasil. Neste sentido, a Solução 
de Consulta esclarece que a legislação brasileira equipara a filial de empresa estrangeira às pessoas                
jurídicas brasileiras, de forma que essa empresa é considerada residente no País para fins tributários, 
estando sujeita à tributação com base em sua renda mundial e podendo obter o “Atestado de Residência 
Fiscal no Brasil”.

Solução de Consulta COSIT nº 21/2015 – Contratos de Rateio de Custos e Despesas – Registro no              
SISCOSERV

Em 4/3/2015, foi publicada a Solução de Consulta n° 21, da Coordenação Geral de Tributação da Receita 
Federal do Brasil (“COSIT”), que trata da obrigação de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior 
de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (“SISCOSERV”), de 
transações internacionais relacionadas a contratos de rateio de custos e despesas.

De acordo com a Solução de Consulta, nos contratos de rateio de custos e despesas firmados                                   
entresociedades integrantes de mesmo grupo econômico, cabe à pessoa jurídica residente no Brasil         
beneficiada com o serviço, intangível ou operação que produz variações patrimoniais, efetuar o registro 
das operações no SISCOSERV, desde que estejam previstas na Nomenclatura Brasileira de Serviços 
(“NBS”), instituída pelo Decreto n° 7.708, de 2 de abril de 2012.

Tal obrigação aplica-se tanto aos casos de subcontratação dos serviços pela pessoa jurídica                                         
centralizadora no exterior em favor das demais integrantes do contrato de rateio, quanto aos casos de 
contratos de rateio de despesas em que o serviço é prestado pela própria empresa centralizadora. Em 
relação ao primeiro caso, a obrigação de registro no SISCOSERV decorre da existência de relação obriga-
cional com natureza de autêntica prestação de serviços, ao passo que, no segundo caso, tal obrigação 
decorre da existência operação que produz patrimônio da pessoa jurídica, na medida em que o reembolso 
oferecido como contrapartida à atividade disponibilizada representa uma despesa que implicará variação 
patrimonial da pessoa jurídica brasileira.

Nos termos do artigo 9° da Instrução Normativa n° 1.396, de 16 de setembro de 2013, as Soluções 
de Consulta proferidas pela COSIT possuem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e          
respaldam a aplicação do entendimento nelas manifestado pelo contribuinte que se enquadre em idêntica 
situação.

Solução de Consulta COSIT nº 50/2015 – IOF-Crédito – Incidência em Operações de Mútuo de Recursos 
Financeiros por meio de Conta Corrente

Em 26/2/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 50, proferida pela Coordenação-Geral de Tributação 
(“COSIT”), pela qual se manifestou o entendimento de que incide o Imposto sobre Operações de Crédito 
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(“IOF-Crédito”) nas chamadas operações de conta corrente entre pessoas jurídicas. 

Em síntese, tais operações têm por objetivo viabilizar a criação de um fluxo de recursos recíproco entre 
empresas, a fim de suprir necessidades momentâneas de caixa dos participantes. 

De acordo com o entendimento da COSIT, tais operações estariam sujeitas à incidência do IOF-Crédito 
pois possuiriam as características essenciais de mútuo financeiro entre pessoas jurídicas. Para tanto, a 
Solução de Consulta prevê que seriam irrelevantes a forma pela qual as operações se materializam e a 
vinculação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Solução de Consulta COSIT nº 68/2015 – Inclusão das Receitas de Vendas para a ZFM na Base de            
Cálculo da CPRB

Em 13/3/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 68, da Coordenação Geral de Tributação da Receita 
Federal do Brasil (“COSIT”), que trata da inclusão, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre 
Receita Bruta (“CPRB”), de receitas decorrentes da venda de mercadorias nacionais para consumo ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus (“ZFM”).

O contribuinte solicitou esclarecimento acerca da aplicação do artigo 9º da Lei nº 12.546, de 14 de                
dezembro de 2011 (“Lei n° 12.546/2011”), que determina a exclusão, da base de cálculo da CPRB, 
das receitas de exportações. Uma vez que, de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de                      
fevereiro de 1967 (“Decreto-Lei n° 288/1967”), as vendas de produtos brasileiros para a ZFM têm caráter 
de exportação para todos os efeitos fiscais, o consulente indagou se a hipótese de exclusão constante da 
Lei n° 12.546/2011 abrangeria as receitas obtidas nas operações envolvendo a ZFM. 

A COSIT destacou, todavia, que o texto do Decreto-Lei n° 288/1967 somente prevê a equiparação de 
efeitos fiscais em relação à legislação em vigor à época da sua edição, o que não se aplicaria à CPRB, 
que somente veio a ser instituída com a edição da Lei n° 12.546/2011, por sua vez fruto da conversão da 
Medida Provisória n° 540, de 02 de agosto de 2011. 

Assim, de acordo com o entendimento da COSIT, a receita de venda de produtos para consumo ou               
industrialização na ZFM deve integrar a base de cálculo da CPRB.

Solução de Consulta DISIT – 3ª RF – Compensação de Imposto Pago no Exterior em Prestação Direta de 
Serviços – Pessoas Jurídicas Optantes pelo Lucro Presumido

A Solução de Consulta n° 3.005, da Divisão de Tributação da Secretaria da Receita Federal da 3ª Região 
Fiscal (“DISIT – 3ª RF”), foi publicada em 19/3/2015 e trata sobre a compensação de imposto pago no 
exterior, em decorrência de serviços prestados fora do Brasil, por pessoa jurídica brasileira optante pelo 
lucro presumido. A Solução de Consulta foi declarada vinculada à Solução de Divergência COSIT n° 8, de 
16 de julho de 2014, que expõe os argumentos que embasam o entendimento da RFB sobre o assunto.

De acordo com a Solução de Consulta, a legislação interna brasileira não permite às pessoas                                       
jurídicas optantes pelo lucro presumido compensar o imposto pago no exterior pela prestação de serviços                             
diretamente fora do País. A possibilidade de compensação estaria restrita às pessoas jurídicas optantes pelo         
lucro real, uma vez que o artigo 15 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, remete ao requisito de que os 
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rendimentos auferidos no exterior sejam computados no lucro real, previsto no artigo 26 da Lei n° 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995.

Contudo, a Solução de Consulta reconhece que, na hipótese em que haja acordo para evitar a tributação 
entre o Brasil e o país estrangeiro, que preveja a compensação como método para evitar a dupla tributação 
da renda, estaria garantida a possibilidade de compensação nos termos do tratado, inclusive para as              
pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido.

Desta forma, conquanto o entendimento manifesto na Solução de Consulta seja restritivo em relação à 
possibilidade de compensação com base na legislação interna, é expresso ao reconhecer a prevalência 
das disposições do tratado sobre a legislação interna, com base no artigo 98 do Código Tributário Nacional 
e no princípio da especialidade.
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Gabriela Barroso Gonzaga Ferreira Porto (gabriela.porto@souzaschneider.com.br)

Ana Cristina de Paulo Assunção (anacristina.assuncao@souzaschneider.com.br)

Sérgio Grama Lima (sergio.lima@souzaschneider.com.br)

Pedro Paulo Bresciani (pedro.bresciani@souzaschneider.com.br)

Gabriela Xavier Urbani (gabriela.urbani@souzaschneider.com.br)

Pedro Guilherme Ferreira Bini (pedro.bini@souzaschneider.com.br)

Roberta Marques de Moraes (roberta.moraes@souzaschneider.com.br)

Tatiana Ergang Barros (tatiana.barros@souzaschneider.com.br)
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