
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 77ª edição, estamos tratando de 9 diferentes questões, dentro de Jurisprudência e Solução de 
Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

	 •	 Definição	 do	 regime	 de	 juros	moratórios	 e	 de	 correção	monetária	 aplicável	 às	 condenações						
impostas	à	Fazenda	Pública.

 • Incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora recebidos por pessoa física

STJ – COFINS – Majoração da Alíquota para 4% – Impossibilidade de equiparação entre “sociedades           
corretoras de seguros”, “agentes autônomos de seguros” e “sociedades corretoras”

STJ – ICMS – Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS

STJ – IR – Incidência sobre adicional de um terço de férias gozadas

STJ	–	Execução	Fiscal	–	Impossibilidade	de	troca	da	fiança	bancária	por	dinheiro	oriundo	de	dividendos	
a serem distribuídos

TRF1 – Exclusão das despesas de capatazia da base de cálculo dos tributos incidentes na importação 

TRF1	 –	 DCTF	 –	 necessidade	 de	 notificação	 do	 contribuinte	 quando	 seja	 indeferido	 pedido	 de																															
compensação

Solução de Consulta

Solução	de	Consulta	COSIT	nº	383/2015	–	Incidência	de	IRRF	sobre	aplicações	financeiras	transmitidas	
causa mortis
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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

	 •	Definição	do	regime	de	juros	moratórios	e	de	correção	monetária	aplicável	às	condenações	im	
	 postas	à	Fazenda	Pública.

Em 17/04/2015, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de                        
Repercussão Geral em discussão relativa a qual o regime a ser aplicado para a correção monetária e 
os	juros	moratórios	incidentes	sobre	condenações	não	tributárias	impostas	à	Fazenda	Pública.	A	referi-
da questão constitucional será debatida no Recurso Extraordinário (RE) n. 870.947/SE, de Relatoria do               
Ministro Luiz Fux.

 • Incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora recebidos por pessoa física

Em 17/04/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral 
em	 	 	 discussão	 relativa	 à	 constitucionalidade	da	 cobrança	do	 Imposto	de	Renda	 sobre	 juros	de	mora	
incidentes	 sobre	 verbas	 salariais	 e	 previdenciárias	 pagas	 em	atraso	 à	 pessoa	 física.	O	STF	analisará																																
especificamente	o	parágrafo	único	do	artigo	16	da	Lei	n.	4.506/1964,	que	 traz	a	natureza	salarial	 dos	
juros. A referida questão constitucional será analisada no Recurso Extraordinário (RE) n. 855.091/RS, de                
Relatoria do Ministro Dias Toffoli.

STJ – COFINS – Majoração da Alíquota para 4% – Impossibilidade de equiparação entre “sociedades cor-
retoras de seguros”, “agentes autônomos de seguros” e “sociedades corretoras”

No	 dia	 22/04/2015,	 a	 Primeira	 Seção	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 (STJ),	 pacificou	 entendimen-
to pela impossibilidade (i) da colocação das “sociedades corretoras de seguros” dentro do bojo de 
um conjunto maior de “sociedades corretoras” (Resp 1.391.092/SC); e (ii) de equiparação entre os 
termos “sociedades corretoras de seguros” e “agentes autônomos de seguros” (REsp 1.400.287/
RS). Nesse sentido, restaram afastados os argumentos fazendários que objetivavam a aplicação do 
artigo	 18	 da	 Lei	 n.	 10.864/2003,	 dispositivo	 este	 que	majorou	 a	 alíquota	 da	COFINS	de	 3%	 (três	 por	
cento) para 4% (quatro por cento) para as “sociedades corretoras” e “agentes autônomos de seguros”.
O Relator dos recursos, Ministro Mauro Campbell Marques, asseverou não ser possível equiparar os 
termos acima mencionados, pois tratam de institutos distintos, não cabendo confundir as “sociedades 
corretoras de seguros” com as “sociedades corretoras” ou com “agentes autônomos de seguros”.1

 
__________________________
    
1A “sociedade corretora de seguros”, são as intermediárias legalmente autorizadas a angariar e promover contrato de seguro admiti-
dos pela legislação vigente, cujo contrato com o cliente é caracterizado pela corretagem, nos termos do artigo 722 do CC e conforme 
estabelece	o	artigo	122	do	Decreto-Lei	n.	73/66.
Os “agentes autônomos de seguro” são pessoas físicas ou jurídicas representantes da seguradora e autorizadas a intermediar       
operações de seguro diretamente com os interessados, cuja relação com a seguradora é regida pelo contrato de agência, conforme 
o art. 710 do CC;
Por	fim,	“sociedades	corretoras”,	prevista	no	§1º	do	artigo	22	da	Lei	8.212/91,	tem	significado	próprio	no	âmbito	do	Sistema	Finan-
ceiro Nacional, não sendo aplicável no âmbito do Sistema Nacional de Seguros Privados, visto que tais sociedades se destinam 
à	distribuição	de	títulos	e	valores	mobiliários,	não	abrangendo,	de	regra,	as	sociedades	corretoras	de	seguro,	razão	pela	qual	não	
haveria que se falar em interpretação extensiva do termo “sociedade corretora”.
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Referido entendimento possui extrema importância aos contribuintes, visto que delimita de forma                   
categórica	 as	 principais	 características	 de	 cada	 um	 dos	 institutos	mencionados,	 além	 de	 estabelecer																		
entendimento	único	a	ser	aplicado	a	todos	os	casos	com	controvérsia	idêntica	ou	semelhante.

STJ – ICMS – Exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS

Em	07/04/2015,	foi	publicado	acórdão	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ),	no	qual	a	sua	Primeira	Tur-
ma,	por	maioria	de	votos,	firmou	entendimento	inédito	pela	exclusão	das	parcelas	pagas	pelo	contribuinte	
a título de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. No processo em questão, restaram vencidos o 
Relator, Min. Sérgio Kukina, e a Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF da 4ª Região), 
que se posicionaram em sentido contrário.

De acordo com o voto vencedor, formulado pela Ministra Regina Helena Costa, o ICMS não poderia 
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que constitui receita do Estados-membros da           
Federação e do Distrito Federal, não possuindo natureza de faturamento ou receita, mas sim de simples 
ingresso	financeiro	nas	contas	do	contribuinte.	A	Ministra	consignou	ainda	em	seu	voto	que	o	conceito	de	
faturamento estaria intrinsicamente relacionado com “a riqueza obtida pelo contribuinte no exercício de 
sua atividade empresarial, sendo inadmissível a inclusão de receitas financeiras de terceiros ou que não 
importem, direta ou indiretamente, ingresso financeiro”.

O referido precedente é extremamente relevante aos contribuintes, uma vez que demonstra clara                   
sinalização da Corte na alteração de sua jurisprudência sobre o tema, de modo a acompanhar o                               
entendimento	firmado	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	no	julgamento	do	Recurso	Extraordinário	(RE)	
240.785/MG, julgado em 08/10/2014.

STJ – IR – incidência sobre adicional de um terço de férias gozadas

No dia 20/04/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.459.779/
MA, em sede de recurso repetitivo, decidiu, por maioria de votos, pela incidência do Imposto de                      
Renda (“IR”) sobre o adicional de um terço de férias gozadas. A despeito de o julgamento ter mantido                                            
entendimento já consolidado no Colegiado, a votação foi acirrada e foi necessário ser desempatada pelo 
presidente, Ministro Humberto Martins.

Segundo o Relator do caso, Ministro Mauro Campbell Marques, o referido adicional possui caráter de verba 
indenizatória	e	é	destinado	a	compensar	o	desgaste	natural	sofrido	pelo	trabalhador	em	decorrência	do	
exercício	de	sua	profissão	durante	o	período	aquisitivo,	assim,	o	dinheiro	recebido	serviria	para	atividades	
de	lazer	que	permitissem	a	recomposição	do	estado	de	saúde	física	e	mental.	Por	tais	razões,	votou	pela	
mudança da jurisprudência do Tribunal, no sentido de reconhecer a não incidência do IR sobre o adicional 
de	um	terço	de	férias	gozadas	e,	desse	modo,	readequar	o	entendimento	do	Colegiado	ao	pacificado	no	
Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	quanto	à	natureza	indenizatória	da	verba	em	discussão2. 

Contudo, o Ministro Benedito Gonçalves inaugurou a divergência para manter o entendimento do STJ de 
que o adicional de férias gozadas gera acréscimo patrimonial e, por isso, integra a base de cálculo do 
IR. Ademais, ponderou que os motivos os quais levaram o STF a concluir pela não incidência das con-
tribuições	previdenciárias	sobre	o	terço	constitucional	das	férias	gozadas	não	são	suficientes	para	que	o
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STJ	conclua	pelo	caráter	 indenizatório	do	adicional	de	férias	e	altere	sua	 jurisprudência	também	sobre	
a	sujeição	do	IR,	 isso	porque	afirmou	ser	relevante	a	diferenciação	no	debate	sobre	incidência	de	con-
tribuição previdenciária e de IR. Tal voto se consagrou vencedor e foi seguido pelos Ministros Assusete 
Magalhães, Sérgio Kukina, Napoleão Nunes Maia Filho e Humberto Martins.
 
Por	fim,	destaca-se	que	o	referido	julgamento	em	nada	altera	o	entendimento	da	Primeira	Seção	do	STJ	
acerca da não incidência do IR sobre o adicional de um terço de férias não gozadas, em virtude de possuir 
natureza	indenizatória,	conforme	fixado	no	RE	1.111.223/SP,	em	sede	de	recurso	repetitivo,	e	na	Súmula	
386	do	STJ	3.

STJ	–	Execução	Fiscal	–	Impossibilidade	de	troca	da	fiança	bancária	por	dinheiro	oriundo	de	dividendos	
a serem distribuídos

No dia 22/04/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de 
Divergência	em	Recurso	Especial	(REsp)	n.	1.163.553/RJ,	decidiu,	por	maioria,	que	não	pode	ser	trocada	
a	fiança	bancária,	previamente	aceita	pela	Fazenda,	pelo	bloqueio	de	valores	relativos	aos	dividendos	a	
serem distribuídos aos acionistas.

Segundo o Relator do caso, Ministro Arnaldo Esteves Lima, o Executado somente não pode distribuir os 
dividendos durante o procedimento de Execução Fiscal se não tiver ocorrido a garantia do juízo. Entretan-
to,	no	caso	julgado,	a	Execução	Fiscal	foi	garantida	pela	fiança	bancária,	tendo	a	Fazenda	Pública	inclusive	
concordado. Assim, concluiu o Ministro que, além de a distribuição de dividendos não estar vedada, em 
virtude de a executada ter garantido o débito, não seria razoável a substituição da penhora.

Segundo o Ministro, a adoção de entendimento diverso importaria em gravame desnecessário, visto que 
a	empresa	ofereceu	garantia	 prevista	 em	 lei.	A	 substituição	pretendida	 pela	Fazenda	Pública	 só	 seria														
possível	caso	restasse	afastada	a	idoneidade	da	fiança	bancária.

Tal precedente se mostra bem relevante aos contribuintes, pois traz uma importante interpretação do princí-
pio da menor onerosidade ao Executado, bem como aplica os termos da Portaria da PGFN nº 499/2009, 
que	passou	a	orientar	os	procuradores	a	não	pedir	a	substituição	de	fianças	bancárias	já	aceitas.

TRF1 – Exclusão das despesas de capatazia da base de cálculo dos tributos incidentes na importação 

Em 28/04/2015, a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, ao analisar o Agravo de Instru-
mento nº 15272-44.2015.4.01.0000, reformou decisão proferida pelo juízo originário para determinar que 
a Fazenda Nacional se abstenha de recolher, no caso concreto, os tributos incidentes sobre a importação4  
calculados com a inclusão das despesas de capatazia.

_________________________

2 Neste	sentido,	está	pendente	de	julgamento,	em	sede	de	repercussão	geral,	o	RE	593.068,	no	qual	será	discutido	a	incidência	da	
contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço de férias.
3	Súmula	386	do	STJ	-	São	isentas	de	imposto	de	renda	as	indenizações	de	férias	proporcionais	e	o	respectivo	adicional.
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Em sua decisão, a Desembargadora consignou que a Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita 
Federal	(SRF)	nº	327/2003,	ao	incluir	as	despesas	de	capatazia	ocorridas	após	a	chegada	do	navio	ao	
porto na base de cálculo dos tributos de importação, desrespeita os limites impostos pelo Acordo de  
Valoração	Aduaneira	(AVA)	do	GATT	e	pelo	Decreto	6.759/2009,	que,	ao	mencionarem	os	gastos	a	serem	
computados	no	valor	aduaneiro,	referem-se	às	despesas	com	carga,	descarga	e	manuseio	das	mercado-
rias importadas até o porto alfandegado.

Destaca-se que a importância do referido precedente para os contribuintes se relaciona com o fato de ser 
o primeiro posicionamento do TRF da 1ª Região favorável sobre a matéria a tratar não apenas do Imposto 
de Importação (II), mas também de outros tributos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
o PIS e a COFINS incidentes sobre a importação.

TRF1	 –	 DCTF	 –	 necessidade	 de	 notificação	 do	 contribuinte	 quando	 seja	 indeferido	 pedido	 de																															
compensação

No	dia	27/03/2015,	a	Oitava	Turma	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região	(TRF1)	decidiu,	à	unanimi-
dade, que a imediata inscrição em dívida ativa de débito compensado e confessado em DCTF, sem que 
haja	a	notificação	do	contribuinte	para	eventual	impugnação	da	negativa	de	crédito,	enseja	a	nulidade	da	
inscrição por vício formal.

No caso em apreço, o contribuinte apresentou Declaração de Contribuições e Tributos Federais (“DCTF”) 
com a compensação pretendida e o pagamento do valor residual, no entanto, a Fazenda Nacional, sem 
qualquer	notificação	de	indeferimento	da	compensação,	procedeu	à	inscrição	do	débito	em	dívida	ativa.

Segundo a Relatora, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, a DCTF é instrumento de              
confissão	de	dívida,	razão	pela	qual	é	hábil	e	suficiente	por	si	só	para	legitimar	a	exigência	dos	débitos	
indevidamente compensados. Contudo, tal regra não é absoluta, de modo que, se o contribuinte informa a 
ocorrência de compensação por meio de documento idôneo (DCTF) e tal procedimento for rejeitado pelo 
Fisco, então a inscrição imediata do valor em dívida ativa mostra-se ilegítima, por vício formal no procedi-
mento estabelecido, pois entende ser imprescindível a abertura de prazo para o sujeito passivo impugnar 
a sua negativa de crédito

Solução de Consulta

Solução	de	Consulta	COSIT	nº	383/2015	–	Incidência	de	IRRF	sobre	aplicações	financeiras	transmitidas	
causa mortis

Fui publicada, em 13/04/2015, a Solução de Consulta nº 383, da Coordenação Geral de Tributação da 
Receita Federal do Brasil (“COSIT”), que trata (i) da impossibilidade de transferência escritural de apli-
cações	financeiras	quando	se	dá	sucessão	causa	mortis;	(ii) da consequente necessidade de resgate ou 
liquidação da aplicação quando o titular vem a falecer; e (iii) da incidência de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (“IRRF”) sobre o valor da operação.

________________________
4 Imposto de Importação – II; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; PIS e COFINS.
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A contribuinte que formulou a consulta, uma administradora de fundos de investimento, questiona a               
respeito das situações em que pessoas físicas recebem quotas de fundos em razão de sucessão causa 
mortis,	legítima	ou	testamentária.	A	consulente	faz	menção	à	distinção	entre	“resgate”	e	“transferência”,	
nos termos da Instrução CVM nº 409/2004, e pergunta qual é o tratamento que a Receita entende ser 
aplicável, em relação ao IRRF, havendo somente transferência de titularidade, sem a liquidação da apli-
cação	financeira.

Ao analisar a matéria, porém, a COSIT adotou o entendimento de que, quando o titular da aplicação vem a 
falecer e é aberta a sucessão hereditária, não cabe fazer somente a transferência escritural da titularidade 
das	aplicações	financeiras.	No	entender	da	Autoridade	Tributária,	uma	vez	aberta	a	sucessão,	o		atendi-
mento ao formal de partilha impõe o resgate ou a liquidação da aplicação, e por isso incide IRRF sobre o 
valor da operação.
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