
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 74ª edição, estamos tratando de 14 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STJ – Recursos Repetitivos selecionados
 • IPI – Incidência no desembaraço aduaneiro de produto importado industrializado e na operação  
 de sua revenda no mercado interno

IPI – Incidência no desembaraço aduaneiro de produto importado industrializado e na operação de sua 
revenda no mercado interno

STJ – Correção do IR - verbas trabalhistas ou de outra natureza – pagamento em atraso de forma acumu-
lada – utilização do mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente

STJ – Princípio da Insignificância – crime de descaminho – impossibilidade da aplicação do valor de R$ 20 
mil, fixado pela Portaria MF n. 75/2012

TRF 1ª Região – A ausência de constituição definitiva do crédito tributário configura falta de justa causa 
para ação penal

TRF 1ª Região – Agente marítimo não é responsável tributário por eventual fraude efetuada pelo transpor-
tador

Legislação e Soluções de Consulta

Portaria MF nº 488/2014 – Redução da alíquota máxima da tributação da renda no conceito de País com 
Tributação Favorecida e Regime Fiscal Privilegiado para 17%

Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 – Alterações na legislação tributária federal

Instrução Normativa RFB nº 1.520/2014 – Tributação de lucros auferidos no exterior por pessoas jurídicas 
domiciliadas no país

Instrução Normativa RFB nº 1.523/2014 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
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Instrução Normativa RFB nº 1.529/2014 - Alteração de procedimentos relativos à restituição, compensação 
e ao ressarcimento e reembolso de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil

Instrução Normativa RFB nº 1.530/14 – Padrões Internacionais de Transparência Fiscal

Solução de Consulta nº 299 – COSIT – IRPF – Conceito de residência em caráter permanente para fins do 
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (“IRPF”)

Solução de Consulta nº 302 – COSIT – PIS/COFINS - Alíquota na venda no mercado interno de disposi-
tivos eletrônicos comercializados em conjunto com livros didáticos

Solução de Consulta nº 318 – COSIT – Base de cálculo das antecipações do REFIS - Utilização de crédi-
tos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
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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

Superior Tribunal de Justiça – Repercussão Geral Reconhecida

 • IPI – Incidência no desembaraço aduaneiro de produto importado industrializado e na operação 
de sua revenda no mercado interno

No dia 17/12/2014, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sele-
cionou o Recurso Especial nº 1.403.532/SC para submissão ao rito dos recursos repetitivos, o que tornará 
as conclusões adotadas em tal processo aplicáveis aos demais processos em trâmite versando sobre a 
mesma matéria. A controvérsia envolve a legitimidade (ou não) da cobrança de IPI na venda de produto 
importado ao consumidor final no mercado interno, quando já houve seu recolhimento pela empresa im-
portadora (tendo em vista que o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro).

STJ – Correção do IR - verbas trabalhistas ou de outra natureza – pagamento em atraso de forma acumu-
lada – utilização do mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente

No dia 10/12/2014, no julgamento do Recurso Especial nº 1.470.720/RS, submetido ao rito dos recursos 
repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), por maioria, decidiu que, até a data da retenção na fonte, a correção do IR apurado e em valores 
originais deve ser feita sobre a totalidade da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização mon-
etária dos valores recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado para 
tanto é o FACDT (Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas). Assim, a taxa SELIC incidirá 
somente após a data da retenção indevida.
Segundo o Ministro Relator, Mauro Campbell Marques, o que se discutia era o índice a ser fixado para 
a correção da base de cálculo do tributo e não do tributo devido ou do indébito a ser restituído. Assim, a 
metodologia de cálculo determinada permitiria respeitar a sistemática de apuração do Imposto de Renda 
e ao mesmo tempo o regime de competência (considerando as alíquotas e os parâmetros do mês em que 
deveriam ter sido pagos os rendimentos) – que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, deve ser ado-
tado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte. 

STJ – Princípio da Insignificância – crime de descaminho – impossibilidade da aplicação do valor de R$ 20 
mil fixado pela Portaria MF n. 75/2012

No dia 02/12/2014, foi publicado o acórdão proferido no Recurso Especial 1.393.317/PR, em que a Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, compreendeu que o patamar de R$ 20 mil reais 
fixados pela Portaria MF nº 75/2012, empregado como critério para o arquivamento, sem baixa na dis-
tribuição, das execuções fiscais de débitos inscritos na Dívida Ativa da União, não pode ser utilizado como 
parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho. 
Segundo o Ministro Relator, Rogerio Schietti Cruz, o Ministro da Fazenda possui autonomia tão somente 
para estabelecer o cronograma, determinando as prioridades e as condições a serem obedecidas quando 
forem remetidos os débitos passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial pela
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Procuradoria da Fazenda Nacional, de modo que a lei não previu a competência para que o Ministro da 
Fazenda, por meio de portaria, altere o valor fixado como parâmetro para arquivamento de execução fiscal, 
sem baixa na distribuição.
Portanto, a alteração do valor para arquivamento de execução fiscal só pode ser realizada por meio de lei, 
não sendo a referida portaria meio normativo válido para aplicação do princípio da insignificância, adotan-
do-se o valor de R$ 20 mil estabelecido apenas para orientar a ação da Fazenda em sede executivo-fiscal, 
com base apenas no custo benefício da operação como uma opção de política econômico-fiscal.

TRF 1ª Região – A ausência de constituição definitiva do crédito tributário configura falta de justa causa 
para ação penal.

No dia 10/12/2014, foi publicado o acórdão da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF 1) que rejeitou denúncia contra prefeito de município baiano por suposta omissão de rendimentos na 
declaração do Imposto de Renda (IRPF).
Em sua defesa preliminar, o réu destacou que o auto de infração referente ao lançamento de ofício do IRPF 
foi devidamente impugnado e aguardava análise, de modo que não era possível se falar em constituição 
definitiva do crédito tributário.
A Seção aplicou a Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal por  entender que no crime contra 
a ordem tributária, é necessário o lançamento definitivo do crédito para que haja punibilidade, não sendo 
possível falar em crédito tributário quando ainda pendente de decisão o processo administrativo relacio-
nado. 

TRF 1ª Região – Agente marítimo não é responsável tributário por eventual fraude efetuada pelo transpor-
tador.  

No dia 10/12/2014, foi publicado o acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF 1) que deu provimento à Apelação de empresa atuante como agente marítimo de transportadoras 
internacionais para reconhecer a impossibilidade de aplicação da multa regulamentar do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, uma vez que a suposta fraude somente poderia ter sido cometida pela transpor-
tadora, não sendo o Agente Marítimo responsável tributário.
Em seu voto, o Desembargador Federal Novély Vilanova, Relator do caso, destacou que os “conhecimen-
tos de transporte” são de responsabilidade da transportadora, de modo que somente esta poderia ser 
responsabilizada pela possível fraude, bem como sofrer a aplicação da penalidade imposta pela Lei nº 
4.502/1964.
O Relator aplicou ainda em seu voto, seguido à unanimidade pelos demais membros da Turma, a Súmula 
nº 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), mantida pela jurisprudência do STJ: “O agente ma-
rítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, 
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37 de 1966.”
Assim, restou confirmada a jurisprudência do STJ reconhecendo a impossibilidade de que o Agente Ma-
rítimo possa ser penalizado com multa regulamentar de IPI com relação a documentos (conhecimento de 
transporte) de responsabilidade do importador.
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Legislação e Soluções de Consulta

Portaria MF nº 488/2014 – Redução da alíquota máxima da tributação da renda no conceito de País com 
Tributação Favorecida e Regime Fiscal Privilegiado para 17%

Em 01/11/2014, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda n° 488 (“Portaria MF n° 488/2014”), 
que reduziu de 20% (vinte por cento) para 17% (dezessete por cento) a alíquota para caracterização dos 
Países com Tributação Favorecida e Regimes Fiscais Privilegiados, cujas definições legais são previstas 
nos artigos 24 e 24-A, da Lei n° 9.430/1996.
A redução de alíquota é aplicável aos casos em que os países, dependências e regimes estejam alinha-
dos com os padrões internacionais de transparência fiscal, definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil na Instrução Normativa RFB n° 1.530/2014, sem prejuízo da observância das demais condições 
estabelecidas pelos artigos 24 e 24-A, da Lei n° 9.430/1996.
 

Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 – Alterações na legislação tributária federal

Em 26/11/2014, foi publicada a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1.515 (“IN nº 1.515/2014), 
editada no contexto das novas normas relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), 
à  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), à Contribuição para Programa de Integração Social 
(“PIS”) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) introduzidas por meio da 
Lei nº 12.973/2014. 
Dentre as disposições reguladas por meio da referida norma, destacam-se: as regras gerais de apuração e 
pagamento do IRPJ com base no lucro real, presumido e arbitrado; o conceito de receita bruta introduzido 
pela Lei nº 12.973/2014; as regras de avaliação dos elementos do ativo e do passivo conforme o valor 
justo, nos termos dos artigos 183 e 184 da Lei nº 6.404/1976; as regras de dedução do ágio na aquisição 
de participação societária, em face das novas definições introduzidas pela Lei n° 12.973/2014; as datas 
de adoção das disposições relativas à Lei n° 12.973/2014; e a permanência da neutralidade tributária, 
estabelecida pela Lei nº 11.941/2009, para as operações ocorridas anteriormente à data da adoção inicial 
da Lei n° 12.973/2013, sendo estabelecido que a partir dessa data a pessoa jurídica deverá proceder aos 
respectivos ajustes na base de cálculo do IRPJ.

Instrução Normativa RFB nº 1.520/2014 – Tributação de lucros auferidos no exterior por pessoas jurídicas 
domiciliadas no país

Em 08/12/2014, foi publicada a Instrução Normativa n.º 1.520/2014, que disciplina as disposições da Lei 
n.º 12.973, de 13.05.2014, acerca da tributação dos lucros obtidos no exterior por pessoas jurídicas domi-
ciliadas no Brasil
Dentre outras disposições relevantes, a Instrução Normativa n.° 1.520/2014 disciplinou a obrigação de 
as controladoras brasileiras registrarem em subcontas vinculadas à conta de investimento os resultados 
contábeis de variação de valor do investimento equivalente aos lucros e prejuízos auferidos pelas suas 
controladas diretas no exterior e respectivas controladas; a possibilidade de opção pela aplicação anteci-
pada, no ano-calendário de 2014, das disposições dos artigos 76 a 92 da Lei n.º 12.973/2014 referentes à
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tributação em bases universais, por meio de opção na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Feder-
ais (“DCTF”) referente aos fatos geradores ocorridos em 08/2014; determinou que a parcela do ajuste do 
valor do investimento em controlada direta ou indireta no exterior equivalente aos lucros por esta auferidos 
antes do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) deve compor a base de cálculo do IRPJ e da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”); regulou a dedução do crédito presumido de 9% (nove por 
cento) do lucro real, benefício outorgado a determinados setores estratégicos; 

Instrução Normativa RFB nº 1.523/2014 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Em 08/12/2014, foi publicada a Instrução Normativa (“IN”) n.º 1.523/2014, para alterar dispositivos da In-
strução Normativa n.º 1.436/2013, que trata da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“CPRB”).
Com efeito, dentre outros temas relevantes, a nova Instrução Normativa regulou as disposições da recém-
editada Lei n° 13.043/2014, no que se refere à exclusão da base de cálculo da CPRB da receita decorrente 
de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, mediante contrato 
de concessão de serviços públicos, a partir de 14/11/2014; e do valor de aporte de recursos em favor do 
parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, a partir de 01/01/2015, sendo 
que, neste último caso, a parcela excluída deverá ser computada na determinação da base de cálculo da 
CPRB em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato de parceria público-
privada.
Também, a IN n.º 1.523/2014 alterou a IN n.º 1.436/2013 no que se refere aos casos de retenção para 
fins de elisão de responsabilidade solidária, a retenção deverá ser de 11%, até 19/06/2014, e de 3,5%, 
daquela data em diante e, ainda, para determinar a obrigatoriedade do destaque na nota fiscal da empresa 
contratada da retenção de 3,5%. Inclusive, de acordo com a nova Instrução Normativa, é obrigatória a 
retenção de 3,5% no caso de empresas enquadradas na desoneração da folha de pagamento pelo CNAE 
principal, mesmo que o serviço contratado não se enquadre entre os desonerados.
Além disso, ficou determinada a sujeição à CPRB das empresas optantes do Simples Nacional cuja ativi-
dade principal esteja enquadrada nos grupos 412, 421, 422, 431, 432, 433 e 439 da CNAE e foram elabo-
rados novos anexos à IN n.º 1.436/2013, para destacar as atividades e produtos sujeitos à CPRB

Instrução Normativa RFB nº 1.529/2014 - Alteração de procedimentos relativos à restituição, compensação 
e ao ressarcimento e reembolso de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil 

Em 19/12/2014, foi publicada a Instrução Normativa n.º 1.529/2014, que alterou e incluiu determinados 
dispositivos da Instrução Normativa n° 1.300, de novembro de 2012, que regula os procedimentos para 
pedidos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de tributos administrados pela Receita 
Federal do Brasil.  
Dentre outras disposições relevantes, a Instrução Normativa instituiu o formulário eletrônico Compen-
sação de Débitos de CPRB, específico para pedidos de compensação de créditos relativos à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com débitos de contribuições previdenciárias, o qual estará 
disponível a partir de 01/01/2015.
Além disso, a Instrução Normativa regulou os pedidos de compensação e ressarcimento de créditos rela-
tivos ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REIN-
TEGRA).
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Instrução Normativa RFB nº 1.530/14 – Padrões Internacionais de Transparência Fiscal

Foi publicada, em 22/12/2014, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.530/2014, por meio 
da qual foram definidos os critérios para identificar as jurisdições que estão em consonância com os pa-
drões internacionais de transparência fiscal. 
De acordo com o normativo em questão, encontram-se alinhados com os padrões internacionais de 
transparência fiscal os países que (i) tiverem assinado ou tenham concluído a negociação para assinatura 
de tratado ou acordo com cláusula específica para troca de informações relativas à identificação de ben-
eficiários dos rendimentos, à composição societária, à titularidade de bens ou direitos ou às operações 
econômicas realizadas com o Brasil; e (ii) estiverem comprometidos com os critérios definidos em fóruns 
internacionais de combate à evasão fiscal, dos quais o Brasil faça parte.
Ainda, a IN/RFB nº 1.530/14 inseriu alterações no procedimento a ser observado pelos países ou depend-
ências que desejarem solicitar revisão de seu enquadramento como país com tributação favorecida ou 
detentor de regime fiscal privilegiado. Dentre elas, destaca-se que a decisão referente ao pedido de revisão 
não possui efeito retroativo.

Solução de Consulta nº 299 – COSIT – IRPF – Conceito de residência em caráter permanente para fins do 
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (“IRPF”)

Foi publicada, em 20/11/2014, a Solução de Consulta nº 299, da Coordenação-Geral de Tributação (“COS-
IT”), que trata do conceito de “residência em caráter permanente”, para fins de determinação da residência 
fiscal e sujeição ao IRPF no Brasil.
A Solução de Consulta analisou a situação fática de um cidadão brasileiro que possui vínculos relevantes 
tanto no Brasil quanto no Paraguai.
De acordo com o entendimento manifestado na Solução de Consulta em referência,  é considerada residente 
no Brasil a pessoa física que estabelece  “residência em caráter permanente” em território brasileiro, a qual 
deve ser estável e duradoura, em razão do lar, família, logística ou atividades. Para tanto, o elemento subjetivo a 
ser considerado é a estabilidade observável da intenção da pessoa física de permanecer de forma continuada 
em determinado local, não sendo exigível que a permanência ocorra, necessariamente, de forma ininterrupta.
Além disso, a Solução de Consulta esclarece que a pessoa física residente no Brasil que se 
ausenta do território nacional em caráter temporário é considerada não residente somente 
a partir do dia seguinte àquele em que complete doze meses consecutivos de ausência.

Solução de Consulta nº 302 – COSIT – PIS/COFINS - Alíquota na venda no mercado interno de disposi-
tivos eletrônicos comercializados em conjunto com livros didáticos

Foi publicada, em 10/11/2014, a Solução de Consulta nº 302, da Coordenação-Geral de Tributação (“CO-
SIT”), que trata das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS aplicáveis à receita bruta 
de venda, no mercado interno, de produtos comercializados em conjunto com livros didáticos de idiomas.
A Solução de Consulta n° 302/2014 analisou a questão com base na situação fática de um contribuinte 
que vende conjuntos didáticos compostos de livro-texto impresso e dispositivo eletrônico. Neste contexto, o 
contribuinte indagou se a receita auferida com a venda desses conjuntos estaria alcançada pelo benefício 
de alíquota zero aplicável para vendas, no mercado interno, de livro ou produto equiparado a livro, prevista 
no inciso VI do artigo 28 da Lei nº 10.865/2004. 
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As definições de “livro” e de “produto equiparado a livro” encontram-se previstas respectivamente no caput 
e parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.753/2003, os quais não incluem o dispositivo eletrônico.
Dessa forma, o entendimento manifestado na Solução de Consulta foi de que o dispositivo eletrônico não 
poderia usufruir do benefício de alíquota zero, considerando a determinação legal de interpretação literal 
de legislação que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou 
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, contida no artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Solução de Consulta nº 318 – COSIT – Base de cálculo das antecipações do REFIS - Utilização de crédi-
tos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL

Foi publicada, em 20/11/2014, a Solução de Consulta nº 318, da Coordenação-Geral de Tributação (“CO-
SIT”), que consolidou o entendimento da Receita Federal do Brasil acerca da base de cálculo da anteci-
pação de valores para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (“REFIS”), prevista no artigo 2°, §2° 
da Lei n° 12.996/2014 e no artigo 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014, nos casos em que o 
contribuinte tenha optado pela utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), para liquidação de valores correspond-
entes a multas, de mora ou de ofício, e a juros de mora. 
De acordo com o entendimento expresso na Solução de Consulta, na apuração do montante a ser pago a 
título de antecipação do parcelamento, a base de cálculo abrange, inclusive, os valores correspondentes 
a multas e a juros moratórios a serem liquidados mediante o uso de créditos próprios decorrentes de pre-
juízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
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