
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 70ª edição, estamos tratando de 17 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão Geral reconhecida
 
 •  PIS e COFINS – Não-cumulatividade

STF – Modulação de efeito de julgamento para que tenha aplicabilidade após 12 meses

STF – Constituição do Estado do Rio de Janeiro - imunidade para livros, jornais, periódicos e                                            
papel – veículos de radiodifusão - inconstitucionalidade

STJ – Recursos Repetitivos selecionados

 •  Imposto de Renda – juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso

 •  Imposto de Renda – adicional de 1/3 de férias gozadas

STJ – desembaraço aduaneiro - manutenção da isenção dos tributos aos bens com limites de valor global 
de US$ 300

STJ – tributação aduaneira – mercadorias importadas – necessidade de subfaturamento qualificado por 
fraude

TRF3 – PIS e COFINS – base de cálculo – exclusão do ICMS, taxa ARTESP, taxa de embarque e pedágio

TRF3 – parcelamento da Lei nº 11.941/2009 – possibilidade de pagamento de juros moratórios mediante 
a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
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Legislação e Soluções de Consulta

Lei Complementar nº 147/2014 – alterações na Lei Complementar nº 123/2006

Portaria AGU nº 247/14 – parcelamento extraordinário de débitos

Solução de Consulta nº 26/14 COSIT – IRRF – ato constitutivo do fato gerador

Solução de Consulta nº 181/14 COSIT – IRPJ – alienação de cotas de fundo de investimento mobiliário

Solução de Consulta nº 157/14 COSIT – tributação das variações monetárias decorrente de depósito       
judicial ou extrajudicial

Solução de Consulta nº 11/14 COSIT – cancelamento da declaração de ajuste anual do IRPF

Solução de Consulta nº 204/14 COSIT – simples nacional – usufruto de sociedade limitada

Solução de Consulta nº 207/14 COSIT – tributação da permuta de imóveis com torna
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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
 
 • PIS e COFINS – Não-cumulatividade

O Supremo Tribunal Federal concluiu, em 16/08/2014, pela existência de questão constitucional e de                
repercussão geral na discussão sobre o alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a 
aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS. A questão será julgada 
no ARE 790928/PE.

STF – Plenário reconhece a inconstitucionalidade de benefício de ICMS (“Guerra Fiscal”), mas modula os 
efeitos para o futuro por interesse social

O Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 20/08/2014, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
429 em que o Governador do Estado do Ceará questionou a constitucionalidade de dispositivos da                            
Constituição do Estado do Ceará que instituíam benefícios e isenções fiscais diversos, entre eles  isen-
ção de ICMS para “implementos e equipamentos destinados aos deficientes físicos auditivos, visuais,                 
mentais e múltiplos, bem como aos veículos automotores de fabricação nacional com até 90 HP de              
potência adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência”.

Seguindo a mesma linha adotada no julgamento da ADI 4276, julgada no mesmo dia, o Supremo entendeu 
que a ADI era procedente, pois os benefícios, por entender que eles ofenderiam as exigências pertinentes, 
entre elas a de aprovação no CONFAZ.

Contudo, inovando no julgamento, por sugestão do Ministro Gilmar Mendes, com relação às isenções 
de ICMS para equipamentos e veículos destinados a pessoas com deficiência física, foi declarada a                         
inconstitucionalidade da norma, com efeitos da declaração tendo início apenas em 12 meses, para dar 
prazo ao CONFAZ para analisar a matéria, tornando-a constitucional, se assim convier. Esse prazo foi 
concedido em razão da relevância da proteção aos deficientes, que segundo o Min. Gilmar, já passam por 
dificuldades suficientes para obter os benefícios a que têm direito. Nessa linha, o Min. Barroso, embora 
favorável à modulação, fez a ressalva de que se tratava de exceção pela singularidade de tratar-se de pro-
teção de pessoas com deficiência, e não de chancela ampla para outros benefícios concedidos à margem 
do CONFAZ.

STF – Constituição do Estado do Rio de Janeiro - imunidade para livros, jornais, periódicos e                                        
papel – veículos de radiodifusão - inconstitucionalidade

O Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 20/08/2014, a ADI 773, em que o Governador do Estado do Rio 
de Janeiro questionava a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
que estende a veículos de radiodifusão a imunidade prevista na CF para livros, jornais, periódicos e papel 
destinado à sua impressão. Por unanimidade, a Corte Suprema concluiu pela inconstitucionalidade da 
norma ampliativa de imunidade, julgando a ADI procedente.
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STJ – Recursos Repetitivos selecionados

 • Imposto de Renda – juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso

No dia 14/08/2014, o Ministro Mauro Campbell Marques selecionou o Recurso Especial nº 1.470.443/PR 
para submeter o feito ao rito dos recursos repetitivos. A controvérsia refere-se a definir se incide ou não o 
Imposto de Renda sobre juros de mora, com enfoque nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários 
pagos em atraso.

Na oportunidade, o Ministro destacou que a hipótese não se confunde com o tema enfrentado no Recurso 
Especial nº 1.244.133/RS, que versa sobre a não-incidencia de Imposto de Renda sobre juros de mora 
exclusivamente quando pagos no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho.

 • Imposto de Renda – adicional de 1/3 de férias gozadas

No dia 15/08/2014, o Ministro Mauro Campbell Marques selecionou o Recurso Especial nº 1.459.779/MA 
para submeter o feito ao rito dos recursos repetitivos. Nesse caso, a controvérsia cinge-se em definir se 
incide ou não Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas.
Na oportunidade, o Ministro asseverou que a hipótese não se confunde ao tema enfrentado no Recurso 
Especial nº 1.111.223/SP, em que foi firmada a tese da não-incidência de Imposto de Renda sobre o adi-
cional de 1/3 de férias não gozadas.

STJ – desembaraço aduaneiro - manutenção da isenção dos tributos aos bens com limites de valor global 
de US$ 300

No dia 12/08/2014, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.443.110/PR, por unanimidade, entendeu por manter a isenção de US$ 300,00 para viajantes 
que não estejam obrigados a dirigir-se ao canal bens a declarar, conforme dispõe o art. 3º-A da IN/RFB nº 
1.059/2010.

No caso concreto, o Ministro Relator, Humberto Martins, acompanhou o entendimento do Tribunal de 
origem, o qual qualificou a mercadoria do contribuinte como bagagem acompanhada, compreendendo 
haver o direito à isenção de tributos até o limite de US$ 300,00, conforme dispõe o art. 33 da IN/RFB nº 
1.059/2010. Assim, só seria preciso dirigir-se ao canal bens a declarar, o viajante que trouxesse bens que 
excedessem o limite quantitativo para fruição da isenção, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da mencionada 
Instrução Normativa.

Portanto, concluiu-se que a pena de perdimento só seria pertinente ao valor superior o limite de US$ 
300,00, desde que venham a configurar dano ao erário, nos termos do art. 689 do Decreto nº 6.759/2009.

04
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STJ – tributação aduaneira – mercadorias importadas – subfaturamento de preço na DI não é causa para 
pena de perdimento

A Segunda Turma do STJ, no dia 12/08/2014, no julgamento do Recurso Especial nº 1.448.678/SC, por 
unanimidade, entendeu que o subfaturamento de preço na Declaração de Importação não é causa para 
pena de perdimento.

No caso, a autoridade aduaneira remeteu as mercadorias do contribuinte ao procedimento especial 
de controle aduaneiro e exigiu a comprovação, mediante apresentação de Declaração do Exportador                       
(localizado na China), do valor atribuído a elas na Declaração de Importação, uma vez que suspeitou de 
subfaturamento de preço e tornou o contribuinte como fiel depositário das mercadorias para a eventuali-
dade de verificar alguma hipótese que venha a ensejar a pena de perdimento.

O Ministro Relator, Humberto Martins, defendeu a legalidade da interrupção do procedimento de despacho 
aduaneiro e asseverou a possibilidade de pena de perdimento da mercadoria no caso de documento com-
provadamente falsificado ou adulterado, mas deixou expresso que, de acordo com a IN/SRF nº 228/2002 e 
art. 105 do Decreto-Lei nº 37/1996, dentre as hipóteses de pena de perdimento não se encontra o eventual 
preço subfaturado na Declaração de Importação.

Nesse sentido, ratificou o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a pena de perdimento só 
se aplicaria ao subfaturamento em sua modalidade “qualificada”, porquanto a legislação de regência prevê 
essa pena somente às informações ou documentos que sirvam às hipóteses do art. 105 do Decreto-Lei nº 
371/1966.

No que concerne à possibilidade de a autoridade aduaneira exigir cópia das declarações de exportação 
das mercadorias, entendeu o Ministro Relator não haver óbice para que a autoridade requeira os docu-
mentos que entender pertinente ao exercício de seu poder de polícia, mas que referida solicitação seja 
motivada e dentro dos critérios da razoabilidade. No caso concreto, compreendeu, assim, não haver como 
concluir pela razoabilidade ou necessidade da apresentação das declarações de exportações exigidas 
pela autoridade aduaneira, pois seria medida excessivamente gravosa para o importador.

Segundo o Ministro, na existência de outros documentos capazes de fornecer os elementos necessários à 
fiscalização, não se mostra razoável que se exija documentação cujo acesso é dificultoso, uma vez que a 
exigência caracterizará fato interruptivo do despacho aduaneiro, prejudicando o regular desembaraço das 
mercadorias e, assim, influindo no desempenho das atividades comerciais do importador.

TRF3 – PIS e COFINS – base de cálculo – exclusão do ICMS, taxa ARTESP, taxa de embarque e pedágio

No dia 07/08/2014, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), no julgamento 
da Apelação Cível nº 0005493-65.2011.4.03.6106/SP, por unanimidade, deu provimento ao recurso do 
contribuinte para excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS os valores de (i) ICMS; 
(ii) taxa ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo; (iii) taxa de embarque e pedágio, pois não podem ser tomados como faturamento ou receita do 
contribuinte.
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O Relator do caso, Ciro Brandini, pautando-se em outros precedentes do Tribunal que excluem da 
base de cálculo das referidas contribuições os valores de ICMS e ISS, defendeu que o faturamento é                                 
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua de-
nominação e classificação contábil, ou seja, a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações 
em conta própria ou alheia, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Portanto, o Relator concluiu que o ICMS é um ônus fiscal que não tem natureza de faturamento, conforme 
entendimento majoritário no julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.785-2/MG, de modo que tal 
raciocínio também deve ser estendido à taxa destinada à ARTESP, à taxa de embarque e pedágio, pois 
são valores que não se incluem na receita ou faturamento do contribuinte, sendo repassados ao Estado, 
Município e Concessionárias. Assim, não devem sofrer a incidência de PIS e COFINS.

TRF3 – parcelamento da Lei nº 11.941/2009 – possibilidade de levantamento do deposito judicial realizado 
em razão de pagamento à vista do valor principal e da utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de 
cálculo negativa de CSLL para liquidação de multas e juros moratórios

No dia 03/07/2014 a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), no julgamento do 
Agravo de Instrumento nº 0014449-84.2013.4.03.0000, por unanimidade, compreendeu ser possível o le-
vantamento de depósito judicial realizado em razão de pagamento à vista do valor principal e da utilização 
de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para liquidar valores relativos à multa e 
aos juros moratórios. 

A situação do caso possui peculiaridades, pois o contribuinte depositou os valores que discutia no                    
processo originário e, posteriormente, aderiu ao parcelamento da Lei nº 11.941/2009, quitando o débito 
principal à vista, enquanto que a multa e juros moratórios foram liquidados com a utilização de prejuízos 
fiscais e de base de cálculo negativa CSLL.

Nesse sentido, o contribuinte requereu o levantamento integral do deposito judicial que havia realizado, 
com o abatimento apenas da verba honorária fixada em decisão transitada em julgado, mas o juízo de 
origem entendeu que apenas parte dos depósitos poderiam ser levantados.

O Desembargador Relator, Márcio Moraes, afirmou ser possível a operação realizada pelo contribuinte, 
acrescentando que, quanto ao valor principal, a própria Fazenda Nacional concordou com o pagamento 
da DARF, de modo que a conversão em renda representaria pagamento em duplicidade e enriquecimento 
ilícito.

Por fim, empreendendo interpretação da Lei nº 11.941/2009 e da Portaria Conjunta SRFB/PGFN nº 6/2009, 
o Desembargador entendeu pela possibilidade da utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base 
de cálculo negativa de CSLL para pagamento de juros e multas, mas, nesse caso, o levantamento fica           
condicionado à confirmação da existência, suficiente e regularidade do aproveita de prejuízo fiscal ou base 
de cálculo negativa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

06

70Informativo tributário n° 70 • ano VI • Julho e Agosto de 2014



Legislação e Soluções de Consulta

Lei Complementar nº 147/2014 – alterações na Lei Complementar nº 123/2006

Foi publicada, em 14.08.2014, a Solução de Consulta nº 204, proferida pela Coordenação-Geral de         
Tributação (“COSIT”), que trata acerca da equiparação de sócio ao usufrutuário de quotas de sociedade 
limitada, para os efeitos do Simples Nacional.

De acordo com a referida Solução de Consulta, ao usufrutuário das quotas de sociedade de responsa-
bilidade limitada são atribuídos, pela legislação civil, os principais elementos caracterizadores da con-
dição de sócio, quais sejam: a posse, o uso, a administração e a percepção de frutos decorrentes dessas                 
quotas. Tais direitos permitem que o usufrutuário participe tanto da administração da sociedade, quanto 
das deliberações.

Diante disso, a COSIT entendeu que, para efeito das limitações do Simples Nacional, o usufruto de quotas 
configura modalidade de participação no capital social de sociedade limitada.

Portaria AGU nº 247/14 – parcelamento extraordinário de débitos

Em 15/07/2014, foi publicada a Portaria nº 247 da Advocacia Geral da União (“AGU”), que regulamenta o 
parcelamento extraordinário de que trata o art. 65 da Lei nº 12.249/10, com alterações promovidas pelo art. 
2º da Lei 12.966/14 e pelo art. 34 da Medida Provisória nº 651/14.

O referido parcelamento abrange os créditos administrados pelas autarquias e fundações públicas               
federais, de qualquer natureza, tributários ou não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada. 
De acordo com a Portaria em comento, somente poderão ser pagos ou parcelados os débitos com venci-
mento até 31/12/2013, sendo que a opção deverá ser efetivada até o dia 25/08/2014. Tal disposição não é 
aplicável aos créditos que já tenham sido parcelados nos termos do art. 1º a 13 da Lei nº 11.941/09 (Refis 
da Crise) ou do art. 65 da Lei nº 12.249/10.

Cumpre observar que o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à Taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em 
que o pagamento estiver sendo efetuado. 

Portaria AGU nº 247/14 – parcelamento extraordinário de débitos

Em 15/07/2014, foi publicada a Portaria nº 247 da Advocacia Geral da União (“AGU”), que regulamenta o 
parcelamento extraordinário de que trata o art. 65 da Lei nº 12.249/10, com alterações promovidas pelo art. 
2º da Lei 12.966/14 e pelo art. 34 da Medida Provisória nº 651/14.

O referido parcelamento abrange os créditos administrados pelas autarquias e fundações públicas feder-
ais, de qualquer natureza, tributários ou não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
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ativa, com exigibilidade suspensa ou não, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.

De acordo com a Portaria em comento, somente poderão ser pagos ou parcelados os débitos com venci-
mento até 31/12/2013, sendo que a opção deverá ser efetivada até o dia 25/08/2014. Tal disposição não é 
aplicável aos créditos que já tenham sido parcelados nos termos do art. 1º a 13 da Lei nº 11.941/09 (Refis 
da Crise) ou do art. 65 da Lei nº 12.249/10.

Cumpre observar que o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à Taxa SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em 
que o pagamento estiver sendo efetuado.

Solução de Consulta nº 26/14 COSIT – IRRF – ato constitutivo do fato gerador

Em virtude da divergência de entendimentos acerca do ato constitutivo do fato gerador do IRRF no caso de 
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços de natureza 
profissional, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) manifestou, por meio da Solução 
de Divergência nº 26, publicada em 16/07/2014, o entendimento de que o fato gerador do IRRF, nesse 
caso, ocorre quando do lançamento contábil do valor dos serviços prestados, em conta a pagar, nominal 
ao fornecedor do serviço, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo contratado e aceita pelo contratante, 
considerando-se a partir desta data o prazo para o recolhimento do tributo em questão.

De acordo com o entendimento da COSIT, apesar da Nota Fiscal ser o documento hábil para dar conheci-
mento ao contratante de que o serviço foi prestado, é somente no momento do lançamento contábil que o 
contratante reconhece a efetiva prestação do serviço e o valor a ser pago por ela. Isso se deve ao fato de 
que o valor constante da Nota Fiscal ou mesmo a efetiva prestação dos serviços podem ser questionados 
pelo contratante, podendo ensejar a anulação total ou parcial de tal documento.

Dessa forma, restou reformada a Solução de Consulta SRRF01/DISIT nº 60, de 18 de agosto de 2011, 
sendo mantida a Solução de Consulta SRRF08/DISIT nº 338, de 10 de dezembro de 2002.

Solução de Consulta nº 181/14 COSIT – IRPJ – alienação de cotas de fundo de investimento mobiliário

Por meio da Solução de Consulta nº 181, de 04.07.2014, a Coordenação Geral de Tributação (“COSIT”) 
esclareceu que os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação de cotas de Fundo de Investi-
mento Imobiliário (“FII”), por outro FII, sujeitam-se à incidência do IRPJ, à alíquota de 20%, de acordo com 
as normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável.

Segundo o entendimento da COSIT, o § 1º do art. 16-A da Lei nº 8.668/1993 não possui o condão de isen-
tar do IRPJ as alienações de cotas de FII que investe em outro FII, mas tão somente afastar a incidência 
do imposto sobre a renda na fonte quando do investimento nos ativos descritos no art. 3º, incisos II e III, da 
Lei nº 11.033/2004, que incluem as cotas de FII admitidas à negociação exclusiva em bolsas de valores ou 
no mercado de balcão organizado.
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Solução de Consulta nº 157/14 COSIT – tributação das variações monetárias decorrente de depósito ju-
dicial ou extrajudicial

Em 01.07.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 157, emitida pela Coordenação Geral de Tributação 
(“COSIT”), por meio da qual esclarece o momento em que o Contribuinte deve oferecer à tributação os 
valores relativos à variação monetária ativa de depósitos judiciais ou extrajudiciais, resultante da aplicação 
da Taxa Selic ou outro índice referencial.

No caso das variações monetárias decorrentes de depósitos judiciais e extrajudiciais de natureza tributária 
e relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, regrados pela Lei nº 9.703/1998, o fato 
gerador do IRPJ e da CSLL somente se aperfeiçoa (i) quando da solução favorável da lide ao depositante e 
na proporção que lhe favorecer ou (ii) quando do levantamento do depósito com acréscimos se der por au-
torização administrativa ou judicial, antes daquela solução. Isso porque as variações monetárias somente 
passam a existir e, consequentemente, a estar jurídica e economicamente disponíveis ao depositante, no 
momento da solução da lide e se essa lhe for favorável.

Todavia, nas hipóteses em que não haja determinação legal que condicione a atualização dos valores de-
positados a eventual sucesso da lide pelo depositante, a tributação das variações monetárias, decorrentes 
dos depósitos judiciais ou extrajudiciais, deve ser realizada de acordo com o regime de competência, na 
medida em que forem apropriadas.

Solução de Consulta nº 11/14 COSIT – cancelamento da declaração de ajuste anual do IRPF

A Solução de Consulta Interna COSIT nº 11, publicada em  09.06.2014, consignou o entendimento de 
que as Declarações de Ajuste Anual relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (“DIRPF”), são     
passíveis de cancelamento, quando requerido pelo declarante e desde que ele não esteja sob procedi-
mento de ofício.

Apesar de não existir norma que defina as hipóteses nas quais as DIRPF podem ser canceladas, so-
mente serão deferidos os pedidos de cancelamento da DIRPF quando (i) a DIRPF for apresentada por 
contribuinte que estiver desobrigado a apresenta-la; (ii) não implicar em descumprimento de obrigação de 
apresentação; e (iii) não se tratar de declaração falsa e com indício de fraude.

Solução de Consulta nº 204/14 COSIT – simples nacional – usufruto de sociedade limitada

Foi publicada, em 14.08.2014, a Solução de Consulta nº 204, proferida pela Coordenação-Geral de         
Tributação (“COSIT”), que trata acerca da equiparação de sócio ao usufrutuário de quotas de sociedade 
limitada, para os efeitos do Simples Nacional.

De acordo com a referida Solução de Consulta, ao usufrutuário das quotas de sociedade de                                          
responsabilidade limitada são atribuídos, pela legislação civil, os principais elementos caracterizadores 
da condição de sócio, quais sejam: a posse, o uso, a administração e a percepção de frutos decorrentes 
dessas quotas. Tais direitos permitem que o usufrutuário participe tanto da administração da sociedade, 
quanto das deliberações.
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Diante disso, a COSIT entendeu que, para efeito das limitações do Simples Nacional, o usufruto de quotas 
configura modalidade de participação no capital social de sociedade limitada

Solução de Consulta nº 207/14 COSIT – tributação da permuta de imóveis com torna

Em 05.08.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 207, proferida pela Coordenação Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”). Tal decisão discorre sobre a tributação da permuta de imóveis com recebimento 
de torna por pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido e que tem por objeto social a atividade 
imobiliária.

Segundo a COSIT, na referida operação, tanto o preço do imóvel recebido, quanto a torna recebida,         
constituem receita bruta para fins de incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“CSLL”).

Isso porque a operação em comento se equipara à compra e venda, produzindo os mesmos reflexos 
nos âmbitos patrimonial, contábil e fiscal. Diante disso, o recebimento de imóvel e da torna configura o               
surgimento de receita.

Assim, na permuta, o valor do imóvel e da respectiva torna recebida por pessoa jurídica, que explora   
atividades imobiliárias, compõem sua receita bruta e, consequentemente, devem ser tributadas pelo IRPJ 
e pela CSLL.
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