
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 66ª edição, estamos tratando de 9 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Protocolo ICMS nº 21/2011 – restrição de efeitos da liminar concedida na ADI nº 4.628/DF

STJ – PIS e COFINS – incidência sobre juros e correção monetária proveniente de contratos de venda de 
imóveis

TRF3 – PIS e COFINS – conceituação de insumo – gastos com seguro-saúde, seguro de vida, cesta 
básica, restaurante, vale-transporte, cesta de natal, serviços de enfermaria e assistência médica e odon-
tológica – elementos inerentes ao funcionamento da empresa – custos da produção

TJSP – ICMS – não incidência sobre aluguel de geradores de energia elétrica

Legislação e Soluções de Consulta

Instrução Normativa RFB n.º 1.455/14 – IR/Fonte sobre rendimentos para o exterior

Instrução Normativa RFB n.º 1.457/14 – crédito presumido – créditos de liquidação duvidosa

Instrução Normativa RFB n.º 1.458/14 – alteração na legislação de preços de transferência

Solução de Consulta nº 53/14 COSIT – SISCOSERV – estabelecimento localizado no país de pessoa 
jurídica domiciliada no exterior

Solução de Consulta nº 59/14 COSIT – IOF – instituições financeiras – compra e venda de imóvel para fins 
habitacionais
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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 – Protocolo ICMS nº 21/2011 – restrição de efeitos da liminar concedida na ADI nº 4.628/DF

No dia 05/03/2014, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu decisão em que retifi-
cou a liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.628/DF, que havia suspendido 
os efeitos do Protocolo ICMS nº 21/2011 desde o momento em que foi firmado por 17 estados da Feder-
ação Brasileira (chamado de efeitos ex tunc – retroativos), para que ela passe a gerar efeitos apenas a par-
tir da concessão da liminar (chamado de efeitos ex nunc – prospectivos), ou seja, a partir do dia 21/02/2014 
(data de publicação da decisão no DJe nº 36).

Na decisão proferida no dia 05/03/2014 o Ministro Luiz Fux restringiu os efeitos da liminar até pronuncia-
mento do Plenário da Corte, mas sem alterar qualquer fundamento que o motivou a concluir pela incon-
stitucionalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011.

Restaram inalterados os argumentos consignados em sede de decisão liminar, a exemplo de que não 
podem os Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, instituir novas regras de 
cobrança de ICMS, a despeito da repartição estabelecida anteriormente pelo texto constitucional. Eventual 
prerrogativa de instituir novas regras para cobrança do imposto poderá emergir apenas de uma futura 
reforma tributária, mais especificamente por intermédio de Emenda Constitucional (EC), mas não medi-
ante outra espécie normativa.

Segundo o Ministro, “admitir que o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) ou qualquer outra 
unidade da Federação, de forma isolada, estipule novos modelos de cobrança do ICMS é gerar um ambi-
ente de anarquia normativa em que os maiores prejudicados são os consumidores finais”.

STJ – PIS e COFINS – incidência sobre juros e correção monetária proveniente de contratos de venda de 
imóveis

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1.432.952/
PR, por unanimidade, entendeu que incide Contribuições ao PIS e COFINS sobre juros e correção mon-
etária decorrentes dos contratos de alienação de imóveis.

Segundo alegavam os contribuintes, recorrentes, a incidência das aludidas exações sobre os juros e cor-
reção monetária provenientes de contratos de alienação de imóveis é ilegal, uma vez que tais valores 
não integram os objetos sociais das empresas, sendo receitas financeiras e não faturamento. Todos os 
contribuintes da ação judicial dedicavam-se ao ramo imobiliário, seja como construtora, administradora, 
incorporadora ou empresa de participações.

No entanto, a Segunda Turma, utilizando-se de entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, afirmou 
que as receitas provenientes das atividades de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e inter-
mediar negócios imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fins de tributação a título de PIS 
e COFINS. A própria locação de imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado de empresas do ramo 
imobiliário estão sujeitas  a tributação.
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Desse modo, tendo em vista que as receitas financeiras de correção monetária e juros dizem respeito aos 
valores dos próprios contratos de alienação de imóveis firmados no exercício da atividade empresarial das 
empresas envolvidas na demanda,  tais valores seguem o destino do principal, ou seja, estão sujeitas a 
incidência das referidas exações.

TRF3 – PIS e COFINS – conceituação de insumo – gastos com seguro-saúde, seguro de vida, cesta 
básica, restaurante, vale-transporte, cesta de natal, serviços de enfermaria e assistência médica e odon-
tológica – elementos inerentes ao funcionamento da empresa – custos da produção

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), no julgamento da Apelação nº 
0026598-69.2012.4.01.0000/DF, por unanimidade, entendeu que as despesas consubstanciadas em seg-
uro-saúde, seguro de vida, cesta básica, restaurante, vale-transporte, cesta de natal, serviços de enferma-
ria e assistência médica e odontológica não podem ser consideradas insumos, para fins de creditamento 
do PIS e COFINS incidente em sua aquisição, uma vez que não se agregam ao produto ou serviço e nem 
se incorporam, consubstanciando-se em elementos inerentes ao funcionamento da empresa (custo de 
produção/mão de obra).

O colegiado compreendeu que as Leis nº 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004, juntamente com a 
Emenda Constitucional (EC) nº 42/03, de fato, permitiram a não-cumulatividade às contribuições ao PIS 
e COFINS, no entanto, não obstante o contribuinte defender que as supracitadas despesas representam 
insumos, por estarem, ainda que indiretamente, englobadas na atividade empresarial, a Terceira Turma 
concluiu que essas despesas não teriam relação com a atividade fim do contribuinte, requisito necessário 
para o creditamento, tendo em vista que são, na realidade, despesas inerentes ao funcionamento da em-
presa, podendo ser encaradas como custo de produção.

Nesse sentido, segundo a Terceira Turma do TRF3, as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 trouxeram hipóteses 
taxativas de creditamento, de modo que não é permitido o alargamento do conceito de insumos, devendo 
a interpretação do termo se dar quanto as despesas que efetivamente se relacionem com a atividade fim 
da empresa (análise acerca da natureza e essencialidade da despesa, enquanto componente do bem ou 
serviço final da consecução do objeto social).

A controvérsia em torno do conceito de insumos para fins de apuração dos créditos de PIS/COFINS 
não cumulativos continua sendo uma das mais acirradas entre contribuintes e Receita Federal do Brasil, 
devendo-se ressaltar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (órgão do Ministério da Fazenda) 
tem proferido diversas decisões sobre o assunto, conferindo interpretação mais extensiva do que a da 
Receita Federal, para que os créditos abranjam não apenas os insumos que se agregam ao produto final, 
mas também os que tenham relação com a produção das receitas que sofrem a incidência das referidas 
Contribuições.

TJSP – ICMS – não incidência sobre aluguel de geradores de energia elétrica

A Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), por decisão 
unânime, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0018811-29.2012.8.26.0053, reconheceu a não in-
cidência de ICMS sobre a atividade de Locação de Geradores de Energia Elétrica.
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O juízo de primeira instância havia compreendido que com a transferência jurídica da energia contratada, 
independentemente de ter sido consumida, teria ocorrido o fato gerador do ICMS. No entanto, em segunda 
instância, o colegiado atentou-se ao fato de que o imposto havia sido lançado sobre bens móveis objeto de 
locação (Geradores de Energia Elétrica) e não sobre a energia elétrica.

Em sua conclusão, a Décima Segunda Câmara do TJSP assentou que, em se tratando de locação, quando 
muito incidiria o Imposto Sobre Serviços (ISS). Contudo, como o STF já declarou inconstitucional a ex-
pressão “Locação de Bens Móveis”, prevista no DL n. 406/68, também estaria afastado tal tributo no caso 
concreto. Assim, a atividade da empresa não se submeteria nem ao ICMS (por não se tratar de comerciali-
zação de energia elétrica), nem ao ISS (por não ser uma obrigação de fazer).

Legislação e Soluções de consulta

Instrução Normativa RFB n.º 1.455/14 – IR/Fonte sobre rendimentos para o exterior

Foi publicada, em 07/03/2014, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“IN RFB”) n.º 1.455/14, 
que dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte (“IR/Fonte”) sobre os rendimentos pagos, 
creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. A IN RFB 
nº 252/02 que tratava do assunto acabou sendo revogada.

Em linhas gerais, a IN RFB em referência estabelece que incidirá IR/Fonte, à alíquota zero, sobre as 
remessas para o exterior a título de fretes, alugueis ou arrendamentos de embarcações, comissões pagas 
por exportadores, pesquisas de mercado, promoção e propaganda de produtos e serviços brasileiros, 
operações de cobertura de riscos de variações (taxas de juros, paridade entre moedas e preços de merca-
dorias), juros de desconto de cambiais de exportação e respectivas comissões, juros e comissões relativos 
a créditos destinados ao financiamento das exportações, armazenagens, movimentação e transporte de 
cargas, dentre outras operações. 

Ainda, a IN RFB estabelece que incidirá IR/Fonte, à alíquota de 15%, sobre as remessas para o exterior 
decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens de capital (financeiro ou operacional), da 
colocação de ações de companhias abertas no exterior, da obtenção e manutenção de direitos de pro-
priedades industriais, dos juros de empréstimos de países que possuem acordo com o Brasil, dos valores 
relativos às colocações de títulos de créditos internacionais, de juros sobre o capital próprio, dos royalties 
de qualquer natureza, dos serviços técnicos e de assistência técnica, dentre outras operações.

Dentre as principais alterações introduzidas pela IN RFB nº 1.455/14, destaca-se a previsão expressa no 
sentido de que a remessa somente poderá ser efetuada pela instituição financeira autorizada a operar no 
mercado de câmbio mediante comprovação da regularidade tributária e do registro da operação no Sis-
comex.

Além disso, nos termos da IN RFB em questão, entende-se por serviço técnico “a execução de serviço 
que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou pre-
stação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, 
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico”.
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Por fim, a IN RFB tratou do ganho de capital auferido no país por pessoa jurídica domiciliada no exterior, 
o qual será apurado pela diferença positiva entre o valor da alienação (em Reais) e o valor do custo (em 
Reais) do bem ou do direito.

Instrução Normativa RFB n.º 1.457/14 – crédito presumido – créditos de liquidação duvidosa

Em 11/03/2014, foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“IN RFB”) n.º 1.457, que 
dispõe sobre o ressarcimento e a compensação de ofício de créditos presumidos apurados com base em 
créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para créditos de liquidação duvi-
dosa.

Nos termos da IN RFB, as instituições financeiras e demais instituições autorizas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil podem apurar o crédito presumido quando, cumulativamente, apresentarem (i) créditos 
decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para crédito de liquidação duvidosa apura-
dos no ano calendário anterior; e (ii) prejuízo fiscal também apurado no ano calendário anterior.

Uma vez apurados os créditos, o contribuinte poderá formular pedido de ressarcimento, por meio do esta-
belecimento matriz, o qual deverá ser precedido de compensação de ofício com eventuais créditos tribu-
tários, inscritos em dívida ativa ou não. Além disso, a IN RFB instituiu uma multa de 30% sobre o valor 
ressarcido ou compensado de ofício na hipótese de haver falsidade no pedido do crédito presumido e 
determinou que a discussão na esfera administrativa será regida pela Lei nº 9.784/99, que é a Lei geral do 
processo administrativo.

Instrução Normativa RFB n.º 1.458/14 – alteração na legislação de preços de transferência

Em 18/03/2014, foi publicado a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“IN”)  nº 1.458, respon-
sável por incluir alguns dispositivos na IN nº 1.312/12, que dispõe sobre os preços a serem praticados nas 
operações de compra e de venda de bens, serviços ou direitos, efetuadas por pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, con-
sideradas vinculadas. 

Dentre as alterações, destaca-se a inclusão, dentre os ajustes nos preços, de custos de desembarque 
no porto, de transporte interno, de armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e 
taxas de importação, todos no mercado de destino do bem. Tal ajuste foi incluído nos seguintes métodos 
(i) Preços Independentes Comparados (PIC); (ii) Preço sob Cotação na Importação (PCI); e (iii) Preço sob 
Cotação na Exportação (PECEX).

Solução de Consulta nº 53/14 COSIT – SISCOSERV – estabelecimento localizado no país de pessoa 
jurídica domiciliada no exterior

Em 10.03.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 53/14, emitida pela Coordenação-Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”), por meio da qual ficou  consignado o entendimento acerca da obrigatoriedade 
de prestar informações, por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e
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Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (“SISCOSERV”), relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior, inclusive por filiais, sucursais 
ou agências localizadas no Brasil de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. 

Isso porque, segundo a COSIT, o termo “prestador” e “tomador” de serviços residente ou domiciliado no 
Brasil, de que trata o art. 1, parágrafo 4º, da Instrução Normativa RFB n.º 1.277/12, compreende qualquer 
pessoa que tenha capacidade tributária passiva, incluindo, assim, o estabelecimento localizado no País de 
pessoa jurídica domiciliada no exterior.

Solução de Consulta nº 59/14 COSIT – IOF – instituições financeiras – compra e venda de imóvel para fins 
habitacionais

Em 10.03.2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 59/14, proferida pela Coordenação Geral de Trib-
utação (“Cosit”), consignando o entendimento de que não há incidência de IOF/Crédito nas operações de 
cessão de direitos creditórios nas quais a Instituição Financeira figure como cessionária, exceto na hipó-
tese de que a operação seja caracterizada como desconto de títulos. 

No caso em análise, restou consignado que as operações de cessão de direitos creditórios a instituições 
financeiras, concedidos por construtoras às pessoas físicas, relativos aos contratos de compra e venda de 
imóveis residenciais, são isentas de IOF/Crédito, em decorrência da previsão do art. 1º do Decreto-Lei n° 
2.407, de 5 de janeiro de 1988.
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