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"Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence.
De certa forma termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas!”
Ayrton Senna
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RECEITA FEDERAL ESTENDE PRAZO PARA AUTUAÇÃO EM DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
Fonte: Valor Econômico. A Receita Federal aumentou de três para oito dias o prazo para autuar
importadores em casos de divergência no desembaraço aduaneiro - o que ocorre quando a
fiscalização, por exemplo, discorda da classificação fiscal indicada pela empresa para o
produto.
A alteração é considerada positiva por advogados da área. A alteração consta na Instrução
Normativa (IN) nº 1.813, publicada na terçafeira. A norma modifica dispositivos da IN SRF nº
680, de 2006, que trata do despacho aduaneiro de importação.
De acordo com o advogado Luis Alexandre Barbosa, do LBMF Advogados, a redação da
norma anterior fazia com que o prazo de três dias pudesse ser descumprido. Na prática,
explica, se o fiscal solicitasse algum documento, poderia estender o prazo para lavrar o auto de
infração. "Já tivemos casos em que a autuação demorou 30 ou até 40 dias para ser feita. A
empresa fica com a mercadoria apreendida e não pode se defender", diz.
A "pressa" para receber autuação se deve ao interesse das empresas em solicitar a liberação
da mercadoria. "É custo do importador manter a mercadoria na zona alfandegária", afirma
Barbosa.
O advogado considera a mudança um "grande avanço" e acredita que ela deve diminuir o
volume de mandados de segurança - impetrados quando a mercadoria fica aguardando por
prazo indeterminado e não é liberada antes da análise do fiscal.
De acordo com Cassio Sztokfisz, do Schneider, Pugliese Advogados, as modificações são
positivas. Ele destaca que a IN 1.813 também permite que algumas declarações sejam
analisada por qualquer fiscal. A documentação de uma mercadoria que chega no Porto de
Santos, por exemplo, poderia ser analisada em outro Estado, caso o local esteja com muito
trabalho e não seja necessária análise física do material.
Também foram feitas mudanças na forma de apresentação da declaração de ICMS. Agora,
poderá ser entregue pela internet, por meio do portal único de comércio exterior. Antes,
deveria ser protocolada no Siscomex, que também é digital mas envolvia um procedimento
mais trabalhoso, segundo Sztokfisz.
Em nota, a Receita afirma que os motivos das autuações podem ser diversos e podem ocorrer
a qualquer momento, desde que constatado o ilícito. Ainda segundo o órgão, a alteração
alinhou o prazo para lavratura do auto de infração com aquele prazo previsto no Decreto nº
70.235, de 1976, para execução de atos processuais.
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TST DETERMINA APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO DE CONDENAÇÕES
Fonte: Valor Econômico. A Justiça do Trabalho vai adotar o IPCAE como índice de correção das
condenações trabalhistas assim que o trâmite da Reclamação Constitucional nº 22.012 for
encerrado - o que pode ocorrer nos próximos dias, segundo especialistas. A medida tem
impacto direto nas provisões das empresas, já que hoje, oficialmente, utiliza-se para o cálculo
uma tabela com base na Taxa Referencial (TR), cuja variação é menor do que a do IPCA-E.
A orientação está em um ofício assinado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), ministro João Batista Brito Pereira, encaminhado aos tribunais regionais no mês
passado. No documento, o magistrado informa que a aplicação da TR deve ser mantida até o
trânsito em julgado da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A partir disso, a
tabela mensal que é usada pela Justiça do Trabalho para calcular os valores será atualizada.
A diferença entre TR e IPCA-E é significativa. No acumulado de 2017, a TR ficou em 0,59% e
o IPCA-E em 2,93%. No ano de 2016, a diferença foi um pouco maior: 2,01% para a TR e
6,58% para o IPCA-E. Já em todo 2015, a TR correspondeu a 1,79% enquanto o IPCA-E bateu
em 10,70%.
Uma ação de R$ 100 mil, por exemplo, com trâmite entre abril de 2015 e o mesmo mês de
2018, pela Taxa Referencial teria atualização de 4,2% e valor final de R$ 104,2 mil. Pelo IPCAE, seria corrigida em 18,6%, alcançando R$ 118,6 mil. Os valores foram calculados com base
nos dados do Banco Central.
O TST não se manifestou ainda, porém, se o IPCA-E será aplicado a todos os processos ou
somente àqueles distribuídos até a entrada em vigor da reforma trabalhista (Lei nº 13.467), em
11 de novembro de 2017. Há dúvida, no meio jurídico, porque a nova legislação estabelece
expressamente a TR como índice para a correção dos processos. Consta no parágrafo 7º do
artigo 879 da CLT.
Um levantamento do professor de direito do trabalho Ricardo Calcini, porém, mostra que seis
das oito turmas do TST já adotam o IPCA-E. Em ao menos uma das decisões, na 6ª Turma
(ARR-24032-41.2015.5.24.0005), a desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro Santos
cita a reforma trabalhista. Ela afirma, em seu voto, que não poderia ser aplicada a previsão da
reforma porque o STF já declarou que a Taxa Referencial não deve ser utilizada para a
atualização de débitos judiciais.
"Esse índice [TR] já estava previsto na Lei nº 8.177/91 e foi declarado inconstitucional pelo
Tribunal Pleno do TST, em observância à decisão do Supremo. O dispositivo da reforma, que
reproduz a lei de 1991, na prática, não será então aplicado. Ele é natimorto ", avalia o
professor.
O advogado Antônio Carlos Frugis, do Demarest, chama a atenção para o fato de o TST, com
base em uma decisão do STF, ter estabelecido a data de 25 de março de 2015 como marco
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inicial para a mudança do índice. Decidiram a partir de quando vale, mas não há manifestação
ainda até quando será aplicado", diz.
Para Frugis, a previsão da reforma que estabelece a TR só perderia a validade a partir de uma
decisão do Supremo que declarasse o dispositivo inconstitucional. "Entendo que, enquanto
isso não acontecer, todos os processos posteriores à nova lei terão, obrigatoriamente, que ser
corrigidos pela TR", acrescenta.
A reclamação constitucional pendente no Supremo - que servirá como marco para a aplicação
do índice - foi ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) contra decisão de 2015
do Pleno do TST (ação nº 0000479- 60.2011.5.04.0231), em que os ministros do trabalho
fixaram o IPCA-E para atualizar os débitos trabalhistas no lugar da TR.
Ao decidir, o Pleno do TST considerou o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade
(ADIs) 4.357 e 4.425 no STF - que trataram da correção monetária de precatórios. Os
ministros do Supremo, na ocasião, entenderam que a Taxa Referencial não refletia a
desvalorização da moeda brasileira e, por esse motivo, não poderia ser utilizada para a
atualização dos valores. Estabeleceram, então, que para processos ajuizados a partir de 25 de
março de 2015 - a data que serviu de base ao TST - o cálculo deveria ser feito com base no
IPCA-E.
A Fenaban considerou na época que o TST extrapolou a própria competência ao aplicar aos
processos trabalhistas um entendimento que, nas ADIs, foi específico para precatórios.
Ingressou com a reclamação constitucional contra a decisão do Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho ainda em 2015 e obteve uma liminar, proferida pelo ministro Dias Toffoli.
Em dezembro do ano passado, porém, a 2ª Turma do Supremo decidiu pela improcedência da
ação, tornando válida a decisão da Justiça do Trabalho. No dia 15 de junho, última
movimentação do processo, a turma converteu os embargos que haviam sido interpostos
contra a decisão em agravo regimental e, no mérito, negou provimento.
Sem mais recursos possíveis, afirmam advogados que acompanham de perto o assunto, o
encerramento da ação seria meramente protocolar - podendo ocorrer a qualquer momento.
Para o advogado Maurício Pessoa, do Pessoa Advogados e que representou a Fenaban na
reclamação ao Supremo, o presidente do TST, com o ofício que foi encaminhado aos tribunais
regionais, está repetindo um erro do passado. Ele lembra que após a decisão do Pleno, em
2015, também havia circulado um documento orientando os demais juízes para a aplicação do
IPCA-E. O advogado chama a atenção, no entanto, que tal decisão não poderia ter efeito
vinculante.
"O TST não fez o procedimento de recurso repetitivo. Então, o que vale para aquele processo
não vale necessariamente para os demais", diz. "Ele montou um processo de controle de
constitucionalidade sobre o qual não tem competência. Só o Supremo tem."
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Procurado pelo Valor, o Tribunal Superior do Trabalho não deu retorno até o fechamento da
edição.
GREVE NO BRASIL E QUEDA DOS PREÇOS NA EUROPA ABALAM LUCRO DA
UNILEVER
Fonte: Valor Econômico. A fabricante de bens de consumo Unilever informou nesta quinta-feira
(19) que o lucro e a receita no primeiro semestre registraram recuo, na comparação com o
mesmo período do ano passado, por conta da greve dos caminhoneiros no Brasil, além da
queda nos preços dos produtos na Europa e na América do Norte.
Nos seis meses até 30 de junho, a empresa registou um lucro de 3,04 bilhões de euros (US$
3,5 bilhões), queda de 2,3% ante os 3,11 bilhões de euros do mesmo período do ano passado.
A receita caiu 5% para 26,3 bilhões de euros. O resultado também foi prejudicado por um
efeito cambial negativo de 8,9%.
As vendas de produtos apresentaram um crescimento de 2,5%, puxadas pelo alta de 2,2% no
volume vendido, enquanto os preços subiram apenas 0,2% por conta da deflação vista na
Europa e na América do Norte e a baixa inflação nos países emergentes. A empresa disse que
a greve dos caminhoneiros no Brasil, um de seus maiores mercados, afetou negativamente o
crescimento das vendas em 0,60 ponto percentual (p.p.).
Apesar da situação no mercado brasileiro, os emergentes subiram 4,1% no começo do ano,
com alta de 3,3% no volume e crescimento de preços menor que em anos anteriores, por
conta das condições inflacionárias nos países. Nos mercados desenvolvidos, as vendas
cresceram 0,2%, prejudicadas pela queda de 0,6% nos preços.
Todas as divisões registraram crescimento na demanda, com destaque para produtos para
casa (como o sabão Omo), cujas vendas cresceram 3,5%, a 5,1 bilhões de euros. A unidade de
produtos de beleza e cuidados pessoais, que tem marcas como Dove, teve alta de 2,7%, a
10,1 bilhões de euros, enquanto alimentos e bebidas (Hellmann's, por exemplo) registraram
um crescimento de 1,8% nos produtos comercializados, a 11,2 bilhões de euros.
‚De maneira geral, as condidões dos mercados permaneceram desafiadoras no primeiro
semestre‛, diz trecho do relatório com os resultados. ‚A greve dos caminhoneiros no Brasil
representou um contratempo significativo no segundo trimestre, que esperamos que seja
parcialmente revertido na segunda metade do ano‛.
A empresa manteve as projeções financeiras para o acumulado do ano, prevendo um
crescimento das vendas entre 3% e 5%.
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IMPORTAÇÃO DE CARROS CRESCE 55% NO PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte: Valor Econômico. Depois do fim das sobretaxas para carros importados, que vigoraram
durante cinco anos por meio do programa Inovar-Auto, de proteção aos fabricantes instalados
no país, o Brasil voltou a comprar mais veículos produzidos no exterior. O valor dos veículos
desembarcados no país no primeiro semestre cresceu 55% na comparação com o mesmo
período do ano passado e já passa de US$ 2 bilhões neste ano.
Dependendo do país de origem, o crescimento chega a 80 vezes em relação aos seis meses
iniciais de 2017 - em função do baixo volume importado até então - e é registrado enquanto
as fábricas nacionais ainda operam com ociosidade.
Os dados foram reunidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) a
pedido do Valor. O crescimento é registrado tanto em dólares como em unidades - já que o
volume importado pelo país de janeiro a junho subiu 41% frente a igual período do ano
passado, chegando a 115.092 veículos.
O Inovar-Auto vigorou de 2013 a 2017 e aplicava uma alíquota adicional de 30 pontos
percentuais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na importação de carros a partir
de determinada cota. Essa cobrança era eliminada se a empresa tivesse fábrica no Brasil ou
apresentasse um plano de investimentos em território nacional. Durante todo o período em
que o programa vigorou houve queda nos números de importação de carros, mas o regime
automotivo acabou condenado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) por
protecionismo.
O primeiro semestre de 2018 marca a retomada do crescimento nas importações de carros
depois de pelo menos seis anos, incluídos os cinco em que a política de sobretaxas a
importados existiu. O crescimento da compra de veículos estrangeiros tem o triplo do ritmo da
importação geral do país - que registra elevação de 17%, em valores, no primeiro semestre.
A França - sede de marcas como Renault, Peugeot e Citroën - é quem mais se beneficiou do
aumento das compras brasileiras em termos percentuais no semestre. Como o país havia
comprado apenas 39 veículos franceses no primeiro semestre do ano passado, houve
aumento de 8.353% no desembarque de carros franceses no Brasil, para 3.297 veículos. Em
seguida, aparece a Suécia (sede da Volvo Cars), com 760% de avanço - para 1.746 unidades.
Em terceiro lugar, o Uruguai - com 432% de avanço, para 1.023 unidades.
Antonio Megale, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), afirma que o fim do Inovar-Auto é o grande responsável pelo aumento dos números
de importação - mas diz que o crescimento não deve ser visto com "preocupação".
Os importados representam a menor parte do mercado brasileiro, mas o aumento na
importação já eleva a fatia. De acordo com a Anfavea, 23% dos carros vendidos no Brasil eram
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importados em 2011 antes do Inovar-Auto e no ano passado, o patamar havia recuado para
10%. A previsão da Anfavea é que retorne, ao fim deste ano, a 15%.
A entidade diz que os números estão dentro do "normal" esperada pela indústria. "Embora
tenha aumentado, não é preocupante. Está dentro da normalidade considerando que as
marcas precisam complementar sua produção", afirma.
O aumento na importação ocorre mesmo enquanto a ociosidade da indústria automotiva
nacional está em aproximadamente 40%, segundo Megale. "Hoje há uma capacidade instalada
grande no Brasil", diz. Segundo ele, mesmo que ao menos nove fábricas tenham sido
instaladas no país durante o InovarAuto, em muitos casos elas não são preparadas para
produzir todos os veículos de uma marca.
Por isso, diz, as montadoras estariam optando por trazer de fora modelos "complementares"
ao mercado brasileiro. "A fábrica consegue produzir alguns modelos aqui, não dá pra produzir
todos. Então elas complementam a linha com mais produtos", diz.
A busca por importados ocorre em meio ao que os fabricantes chamam de "reaquecimento"
do mercado de veículos, principalmente os mais caros. Em geral, os carros de fora são
justamente os de maior preço - movimento alimentado pelo crescimento na preferência
nacional por veículos da categoria Sport Utility Vehicle (SUV), por exemplo. É o caso da Kia
Motors, que está entre as marcas mais importadas e que produz principalmente esse tipo de
modelo - cujo preço ao consumidor costuma ser superior a R$ 100 mil.
Leandro Teixeira, diretor de marketing da Volvo no Brasil, afirma que a recuperação da
demanda está puxando os números para cima. "Acreditamos que o crescimento dos
importados é a convergência de um consumidor voltando à disposição da compra enquanto
são ofertados produtos melhores e mais interessantes", afirma.
O diretor da Volvo diz ainda que o fim do Inovar-Auto não influenciou os números no caso da
empresa porque ela não chegava a importar mais que a cota estabelecida por lei.
A tese de reaquecimento da demanda é reforçada pelo aumento da importação de carros
fabricados até mesmo em países que já não eram afetados pelo Inovar-Auto devido a acordos
comerciais. É o caso de Argentina e México, ainda os principais vendedores para o mercado
brasileiro. Os dois países registram crescimento de 46% (para 47.960 unidades
desembarcadas no Brasil no primeiro semestre) e 41% (para 29.156), respectivamente.
Já José Luiz Gandini, presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores (Abeiva), afirma que o patamar de importações ainda
está abaixo das expectativas devido à desvalorização do real frente ao dólar - o que encarece
a compra de produtos estrangeiros por quem tem renda na moeda brasileira.
Ele espera que as importações de automóveis cheguem ao fim do ano com um crescimento de
37%. "Os veículos importados sempre foram um balizador do mercado. Aliás, de qualquer
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mercado internacional, porque são uma referência de tecnologia, de design e, principalmente,
de preços", diz.
Pedro Cavalcanti Ferreira, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação
Getúlio Vargas (EPGE-FGV), diz que o aumento nas importações é um indicativo de que o
mercado brasileiro está se reaquecendo para determinados tipos de veículos, mas ainda não o
suficiente para elevar a fabricação nas linhas de produção nacional - por isso, haveria mais
importação. Para ele, o Inovar-Auto gerou excesso de capacidade sem melhorar a
competitividade das fábricas nacionais. "Demos R$ 7 bilhões para a indústria e nada aconteceu
nesses anos todos".
Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, defendeu em artigo publicado
neste ano que o Inovar-Auto foi responsável por gerar empregos e investimentos. Além disso,
defendeu que houve um aumento nas exportações de veículos pelo Brasil como "um primeiro
indicador de modernização e aumento da competitividade dos produtores brasileiros", mas
reconheceu que ainda era cedo para avaliar o programa. Os dados mais recentes mostram que
a exportação de veículos brasileiros, na verdade, caiu 6,9% neste primeiro semestre - após o
fim do programa.
Relatório patrocinado pelo Banco Mundial fez uma ampla análise no ano passado a respeito do
Inovar-Auto e aponta que o programa produziu resultados mistos. Por um lado, diz o
documento, o programa reduziu as importações, aumentou a concorrência entre as fábricas
nacionais e atraiu investimentos. Por outro, não trouxe instrumentos para aumentar as
exportações e aumentar a participação nacional na cadeia global, deixando a indústria
brasileira muito dependente da demanda doméstica. Também não conseguiu impulsionar
investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor automotivo nem encaminhou soluções
para problemas estruturais para os altos custos e a baixa produtividade na indústria.
Mesmo com os resultados efetivos do Inovar-Auto sob contestação, o Congresso Nacional
discute atualmente uma medida provisória do governo com mais benefícios ao setor
automotivo, por meio do programa Rota 2030. Com impacto fiscal de R$ 3,75 bilhões nos dois
primeiros anos, o programa vai conceder às montadoras 15 anos de novos incentivos para
pesquisa e desenvolvimento, desconto em IPI de acordo com a eficiência energética do motor
e isenção à importação de peças não produzidas no Brasil. Grande parte das emendas de
parlamentares aumenta ainda mais os benefícios.
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PROPOSTA PERMITE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DE MICRO E PEQUENA
EMPRESA
Fonte: Agência Câmara Notícias. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
Complementar 509/18, do deputado Junji Abe (MDB-SP), que permite o parcelamento dos
tributos devidos pelas empresas de micro e pequeno porte.
Segundo a proposta, deverá ser feito o pagamento de, no mínimo, 50% do tributo, seguida a
ordem cronológica de débitos. Haverá juros e multa de mora apenas sobre o valor não
recolhido no vencimento.
O texto altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei
Complementar 123/06, que criou o Simples Nacional ou Supersimples).
De acordo com Abe, o pagamento fracionado ajuda a solucionar ‚o drama do capital de giro
que aflige micro e pequeno empresários‛. ‚O texto ainda evita o abandono do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas [CNPJ] por parte das empresas devedoras, que, em regra, abrem
novas empresas, em nome de ‘laranjas’, para participar de licitadões e se candidatar a
empréstimos do BNDES‛, diz o deputado.
Tramitação
A proposta, que tramita em regime de prioridade e em caráter conclusivo, será analisada pelas
comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
RIO DE JANEIRO AMPLIA PRAZO PARA CONTRIBUINTE OBTER DESCONTOS
Fonte: Valor Econômico. O Estado do Rio de Janeiro está dando mais prazo para o pagamento à
vista ou parcelado, sem incidência de juros e multas, de débitos inscritos em dívida ativa. Os
contribuintes têm até o dia 31 de agosto para aproveitar o benefício.
A concessão de condições mais favoráveis para o pagamento deve-se a problemas técnicos
que afetaram os computadores de grande porte do Centro de Tecnologia da Informação e da
Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Darj), nos meses de junho e julho, que deixaram o
sistema inoperante por vários dias. Em razão disso, houve problemas para a geração do
documento de arrecadação do Estado (Darj) e os contribuintes foram prejudicados e
impossibilitados de acertar as contas.
A informação está no Decreto nº 46.362, publicado no Diário Oficial do Estado desta terçafeira.
O documento de arrecadação para o pagamento à vista, conforme a norma, terá como base o
valor do dia 7 de junho de 2018. Já no caso de parcelamentos em curso, a emissão do
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documento de arrecadação poderá ser feita de duas formas: até junho de 2018, com data de
cálculo de 7 de junho, ou em julho de 2018, com o valor referente ao mês do vencimento.
Caso o pagamento não seja feito até o dia 31 de agosto, os acréscimos moratórios e a
correção monetária referente aos meses de junho e julho serão computados, mesmo sobre o
período em que houve problemas no sistema.
JUIZ LIBERA COMPENSAÇÃO MENSAL DE PREJUÍZOS FISCAIS ANUAIS
Fonte: Consultor Jurídico – CONJUR. Juiz libera compensação mensal de prejuízos fiscais
registrados no lucro real.
Por definição constitucional, leis tributárias só podem passar a valer no exercício fiscal
seguinte. Por isso, empresa que opta pelo regime de lucro real anual só pode deixar de
compensar seus prejuízos fiscais por mês, conforme ordem a Lei 13.760/2018, a partir do
início de 2019.
O entendimento do juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Federal de São Paulo, é que, ao
optar por registrar no regime do lucro real anual, a empresa levou em consideração todas as
peculiaridades do regime. Isso incluía, até o início do corrente ano-calendário de 2018, a
possibilidade de compensar as estimativas mensais com eventuais créditos próprios do
contribuinte.
No mandado de segurança, a empresa pedia para afastar a restrição imposta pela Lei
13.670/2018, que alterou o artigo 74 da Lei 9.430/96 proibindo a compensação dos débitos
relativos ao recolhimento mensal de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre Lucro Líquido.
A empresa foi representada pelo advogado Claudio Cardoso. Para ele, a medida do governo
fere os princípios constitucionais da não surpresa, anterioridade e legalidade. Isso porque a
opção do contribuinte, feita no início do exercício para apurar IRPJ e CSLL pelo lucro real
anual, é vinculante para todo o ano-calendário.
Segundo o advogado, não faz sentido que o Poder Executivo altere a maneira de apuração do
imposto e contribuição durante o ano-base, porque isso afeta diretamente o planejamento
financeiro dos contribuintes.Ao analisar o caso, o juiz federal explicou que, ao optar pelo
recolhimento anual.
Clique aqui para ler a liminar.
MS 5015118-12.2018.4.03.6100
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ALTERADA PORTARIA ALFCOR Nº 027
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Portaria 92 ALF/COR
DOU de 19/07/2018
Altera a Portaria ALFCOR nº 027, de 1º de março de 2018, publicada no Diário Oficial da
União – Seção 1, página 32, em 05 de março de 2018.
COOPERATIVAS SINGULARES – TRABALHO MÉDICO – SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 15 Cosit
DOU de 18/07/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas singulares de
trabalho médico, será retido: a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento), de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares; b) o IRRF à
alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art. 647 do RIR de
1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas
jurídicas, das cooperativas singulares; e c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, a ser retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos
na intermediação. Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares
no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº
8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647 e 652;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a CSLL, à alíquota de 1% (um por cento), de
que trata o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias
relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares.
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Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas,
pessoas físicas ou jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, arts. 30, 31 e 36; e IN SRF nº 459, de 2004, arts. 1º, 2º e 7º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados
por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho médico, na condição de
intermediárias, será retida a Cofins, à alíquota de 3% (três por cento), de que trata o art. 31 da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares. Não haverá
retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas
físicas ou jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts.
30 e 31 e 36; e IN SRF nº 459, de 2004, arts. 1º, 2º e 7º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados
por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho médico, na condição de
intermediárias, será retida a Contribuição para o PIS/Pasep, à alíquota de 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), de que trata o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas,
das cooperativas singulares. Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº
10.833, de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN SRF nº 459, de 2004, arts. 1º e 2º e 7º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Configurada a regular
situação de prestação de serviço por pessoa física como pessoa jurídica cooperada, hipótese
do art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, a obrigação pela retenção de 11% sobre a
remuneração do contribuinte individual cabe à pessoa jurídica cooperada, e não à sua
contratante quando do repasse do valor pela prestação do serviço. Cabe à cooperada pessoa
jurídica a obrigação pelo recolhimento da contribuição patronal no percentual de 20%.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 8.212, de 1991, arts. 21, caput, art. 22 incisos III e IV; Lei nº
11.196, de 2005, art. 129; IN RFB nº 971, de 2009, art.225.
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ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES
TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS
FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO
NA FONTE. Para os fins das retenções do IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular de
trabalho médico deverá apresentar à contratante faturas ou documento de cobrança de sua
emissão, segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte: a) emitir fatura e
nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou taxa de administração,
como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do imposto de renda na fonte
a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e b)
emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas referentes
aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados pelas
cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte forma: b.1) valores relativos aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da
cooperativa singular, que tenha concorrido para a prestação de serviços no período sob
cobrança, de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda; e b.2) valores
relativos aos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas, das cooperativas
singulares, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de
renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos), relativos a CSLL, a Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido
individualmente de cada cooperado pessoa jurídica. As cooperativas singulares de trabalho
médico deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
acompanhadas das notas fiscais emitidas pelos cooperados pessoas jurídicas, e nessas faturas
deverão ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas. A beneficiária das
importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de que trata o art. 652 do
RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestaram serviços pessoais à
pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa
singular que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança. A
beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o art. 30 da
Lei nº 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica que presta
serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome de
cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de serviços no período
sob cobrança. O imposto retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado
(deduzido) pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente,
a cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes na fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares responsáveis
pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB nº 1.215, de 15 de
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dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos e as respectivas
retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já retido por antecipação,
em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). DISPOSITIVOS
LEGAIS: Ato Declaratório Cosit nº 1, de 11 de fevereiro de 1993.
PIS/COFINS – REVENDA DE PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 84 DA TIPI
QUE NÃO FOSSEM AUTOPROPULSADOS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 74 Cosit
DOU de 18/07/2018
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: Até 13 de maio de 2014 (dia anterior ao de produção de efeitos do art. 103 da Lei
nº 12.973, de 2014), os produtos classificados no capítulo 84 da Tipi que não fossem
autopropulsados não se sujeitavam à tributação concentrada prevista na redação original do
art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, por expressa disposição do seu § 1º. Portanto: a) a receita
decorrente da venda dos referidos produtos por pessoa jurídica atuante em qualquer etapa da
cadeia econômica (fabricantes, importadores ou revendedores) sujeitava-se à alíquota modal
da Cofins aplicável de acordo com o regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa)
adotado pela pessoa jurídica; b) não se aplicava à aquisição para revenda de tais produtos a
vedação de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição estabelecida pela
alínea ‚b‛ do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. A partir da data de publicação da Lei
nº 12.973, de 2014, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, os produtos
classificados no capítulo 84 da Tipi, autopropulsados ou não, submetem-se à incidência
tributária concentrada instituída por esse diploma legal. Por seu turno, a tributação das vendas
dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002, far-se-á de acordo
com o art. 3º, inciso I e II, e § 2º, dessa lei, conforme o caso.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.485, de 2002, arts. 1º e 3º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 2º,
§ 1º, III e IV; Lei nº 12.973, de 2014, arts. 103 e 119, caput.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Até 13 de maio de 2014 (dia anterior ao de produção de efeitos do art. 103 da Lei
nº 12.973, de 2014), os produtos classificados no capítulo 84 da Tipi que não fossem
autopropulsados não se sujeitavam à tributação concentrada prevista na redação original do
art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, por expressa disposição do seu § 1º. Portanto: a) a receita
decorrente da venda dos referidos produtos por pessoa jurídica atuante em qualquer etapa da
cadeia econômica (fabricantes, importadores ou revendedores) sujeitava-se à alíquota modal
da Contribuição para o PIS/Pasep aplicável de acordo com o regime de apuração (cumulativa
ou não cumulativa) adotado pela pessoa jurídica; b) não se aplicava à aquisição para revenda
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de tais produtos a vedação de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição
estabelecida pela alínea ‚b‛ do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002. A partir da data de
publicação da Lei nº 12.973, de 2014, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 10.485, de
2002, os produtos classificados no capítulo 84 da Tipi, autopropulsados ou não, submetem-se
à incidência tributária concentrada instituída por esse diploma legal. Por seu turno, a
tributação das vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002,
far-se-á de acordo com o art. 3º, inciso I e II, e § 2º, dessa lei, conforme o caso.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.485, de 2002, arts. 1º e 3º; Lei nº 10.637, de 2002, art. 2º,
§ 1º, III e IV; Lei nº 12.973, de 2014, arts. 103 e 119, caput..
ESOCIAL – RENDIMENTOS A DECLARAR – EVENTO A UTILIZAR
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 75 Cosit
DOU de 18/07/2018
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
EMENTA: ESOCIAL. RENDIMENTOS A DECLARAR. EVENTO A UTILIZAR
Os rendimentos pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas sobre os quais haja
retenção de imposto sobre a renda na fonte devem ser declarados no e-Social por meio do
evento determinado pelas normas de orientação ao contribuinte para preenchimento do
sistema. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 8.373, de 11, de dezembro de 2014; Manual de
Preenchimento do eSocial, aprovado pela Resolução nº 07, de 28 de setembro de 2016, do
Comitê Gestor do eSocial; Instrução normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017.
PIS/COFINS – REPRESENTANTES COMERCIAIS NO EXTERIOR – COMISSÕES –
NÃO INCIDÊNCIA
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 76 Cosit
DOU de 18/07/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:COFINS-IMPORTAÇÃO.
AGENTES/REPRESENTANTES
COMERCIAIS
NO
EXTERIOR. COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros a agente/representante
comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação de serviços de captação e
intermediação de negócios lá efetuados não estão sujeitos à incidência da Cofins-Importação,
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por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art. 1º, § 1º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. AGENTES/REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
EXTERIOR. COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros a agente/representante
comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação de serviços de captação e
intermediação de negócios lá efetuados não estão sujeitos à incidência da Cofins-Importação,
por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art.1º, § 1º.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PREJUÍZOS FISCAIS DE
INCORPORADAS – IMPOSSIBILIDADE DE USO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 84 Cosit
DOU de 18/07/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT). CRÉDITOS. PREJUÍZOS FISCAIS. INCORPORAÇÃO.
Para fins de liquidação de débitos fiscais, na sistemática do PRT, instituído pela MP nº 766, de
2017, poderão ser utilizados créditos decorrentes de prejuízos fiscais próprios ou do
responsável tributário pelo respectivo débito. Os prejuízos fiscais apurados pela sociedade
incorporada não poderão ser usados pela incorporadora para fins de cômputo de crédito
destinado a quitar débitos no âmbito do PRT. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 132; Medida Provisória nº 766, de 2017; Decreto nº 3.000, de 1999,
art. 514; Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.687, de 2017, arts. 1º, §1º, 2º, I e II, 3º, §§ 3º e 4º,
e 10, §1º, I.
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