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"Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder.”
Arthur Ashe
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IPI SOBRE REFRIGERANTES E A ROTULAGEM DE ALIMENTOS
Fonte: Valor Econômico. Em meados de julho, o Senado Federal suspendeu o decreto
presidencial que alterou a alíquota do IPI incidente sobre a circulação de xaropes utilizados na
industrialização de refrigerantes. Conforme tratado anteriormente nesta coluna, a medida fez
parte do pacote do governo federal para compensar as perdas arrecadatórias com a concessão
de subsídios no preço do diesel.
Com a suspensão do decreto, a tributação volta ao patamar anterior: alíquota de 20%,
possibilitando o acúmulo de créditos pela indústria e consequente redução do IPI. A aparente
contradição se deve ao fato de que a saída do produto final é tributada a 4%, enquanto o
crédito em razão da aquisição de insumos é de 20%. Nesse caso, portanto, a adoção de
alíquotas menores implicaria maior tributação.
Como já destaquei em outra oportunidade, os argumentos pela suspensão do decreto não são
sólidos. Ao lado disso, um maior ônus tributário sobre tais bebidas seria desejável do ponto de
vista da saúde pública – um debate urgente que merece ser feito com seriedade e
transparência. A tentativa da majoração de alíquotas poderia sinalizar a intenção do governo
nesse sentido.
Segundo dados de 2018 do Ministério da Saúde, 18,9% dos brasileiros são obesos, 54%
apresentam sobrepeso e, entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017.
Esses números corroboram a necessidade de uma reflexão estruturada sobre o tema - reflexão
esta que passa não apenas pelo aumento da arrecadação tributária, mas, igualmente, pela
adoção de medidas que revelem comprometimento institucional do governo com hábitos de
alimentação mais saudáveis.
Contudo, recentemente, o presidente Michel Temer manifestou-se contra a proposta da
Anvisa de rotular alimentos industrializados de modo a indicar a alta concentração de açúcar,
sódio e/ou gorduras saturadas, tal qual já ocorre em diversos países. Para Temer, a medida
poderia prejudicar o setor e vilanizar determinados produtos.
Essa postura revela o descompromisso do presidente com o ponto central do debate: o uso de
estruturas jurídicas adequadas para desestimular o consumo em excesso de alimentos nocivos
à saúde da população. O mesmo Estado que hoje cede aos interesses de curto prazo de uma
parcela da indústria de alimentos terá de arcar, em um futuro próximo, com os custos sociais e
financeiros da progressiva deterioração da saúde da população em geral.
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BATALHA JURÍDICA DEVE MARCAR TRIBUTAÇÃO DE FUNDO FECHADO
Fonte: Valor Econômico. A nova proposta do governo para tributar os fundos fechados usados
para consolidar os investimentos das famílias mais ricas com o "come-cotas", o imposto
semestral que já incide nos multimercados e fundos de renda fixa abertos, traz as mesmas
contradições do texto original da Medida Provisória 806, sem prever as melhorias que o
projeto teve até caducar em abril.
A cobrança do imposto sobre o estoque de rendimentos voltou a constar no projeto de lei (PL
nº 10.638) encaminhado pelo Executivo ao Congresso nesta semana. Esse é o ponto que deve
reabrir uma série de discussões jurídicas e que ancora a arrecadação estimada de R$ 10,7
bilhões para os cofres públicos.
Quando o come-cotas sobre os rendimentos dos fundos abertos foi instituído em 1997, o
governo conseguiu tributar o estoque, apesar de algumas tentativas de questionamentos que
não avançaram. Mas o julgamento, em 2013, de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI
2588) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - referente à cobrança de imposto sobre lucros
auferidos no exterior, decorrente de autuação da Receita em cima da MP 2158/35, de 2001 pode servir de base para contestar a cobrança nos fundos, afirma a tributarista Ana Cláudia
Utumi, do Utumi Advogados.
"O STF declarou inconstitucional por entender que seria uma maneira disfarçada de tributação
retroativa. É similar ao lucro dos fundos", afirma. "Não que [o lucro no exterior] não fosse
tributável, não era isento, seria tributado quando houvesse a distribuição [de dividendos]. Eu
entendo que não pode ter cobrança retroativa, esse é um dos princípios fundamentais da
Constituição."
Se a Receita Federal se apoiar na posição de que está criando um novo fato gerador, há
argumentações jurídicas para os dois lados, diz Flavio Mifano, sócio do escritório Mattos Filho.
"Não seria considerada uma cobrança retroativa. Se for mantido no projeto de lei, vai ser
levado para o Judiciário solucionar para ver qual das interpretações vai prevalecer", diz. "O
ponto da arrecadação imediata decorre da tributação do estoque. Se não tiver isso e for só no
resgate, preserva-se o diferimento e o impacto é menor."
A cobrança do imposto semestral por si só já é considerada uma distorção nos fundos abertos
porque antecipa um tributo antes de o investidor usufruir dos recursos. Se houver cota
negativa depois, não há compensação.
"O come cotas em fundo aberto já é bizarro, agora a gente vai trazer isso para o fechado", diz
Guilherme Cooke, sócio do Velloza Advogados. Ele cita que o imposto semestral foi concebido
em cima dos fundos de renda fixa que em tese não sofreriam perdas pelo caminho. "Mas
quando entra num multimercado volátil, a chance de em determinado semestre o investidor
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pagar IR sobre o ganho e no seguinte só perder dinheiro e não compensar é grande. E acabou
a brincadeira, vai pagar imposto sobre um dinheiro que não viu."
A alteração das regras no meio do jogo expõe certa fragilidade para o ambiente de
investimentos no Brasil, aponta Hermano Barbosa, sócio do BMA. "Quando o investidor
aplicou o seu dinheiro, ele tinha uma certa expectativa [de retorno], pesada e avaliada se valia
colocar naquele ativo ou em outro. A mudança no meio do caminho sinaliza insegurança, além
de ser questionável juridicamente, é muito ruim."
Para Antonio Amendola, sócio do Dias Carneiro Advogados, o mais adequado teria sido haver
uma regra de transição que mantivesse, para rendimentos auferidos até 31 de dezembro de
2018, o regime fiscal atual, com a nova regra valendo a partir de janeiro de 2019. Foi esse tipo
de revisão que entrou na MP 806, que perdeu a validade sem o Congresso votar.
Na essência, o novo projeto de lei preserva as linhas da MP 806, incluindo a diferenciação de
fundos de investimentos em participação (FIP) como entidades de investimentos ou não. No
segundo caso, os FIP familiares serão equiparados a uma empresa, não se valendo mais do
benefício do diferimento do imposto. Por meio dessas estruturas, os cotistas poderiam
comprar e vender ativos adiando a tributação e pagando o imposto somente sobre os valores
amortizados anualmente.
Para Barbosa, do BMA, se vingarem as alterações propostas, o uso do FIP familiar tende a se
tornar inviável como veículo de investimento. "Se tem o mesmo tratamento de holding, melhor
usar a figura jurídica de holding", diz.
Mifano, do Mattos Filho, acrescenta que o que o projeto de lei não traz é se após a tributação
de pessoa jurídica no FIP não entidade de investimentos, se a amortização de cotas será
isenta. O FIP puro sangue, efetivamente usado para investir em participações de empresas,
também terá mudanças, na medida em que qualquer venda de ativos será considerada lucro
distribuído e, portanto, tributável, diz.
O especialista destaca algumas melhorias no texto do PL em relação à MP 806. Por mais
questionável que seja a incidência do come-cotas, o novo projeto equipara a metodologia
àquela usada nos fundos abertos, com cobranças em maio e novembro, às alíquotas de 20%
ou 15%, dependendo da classificação fiscal do fundo, se de curto ou longo prazo.
Outro ajuste refere-se ao papel do administrador, o responsável tributário pelos
recolhimentos. Como há casos em que o imposto incide em ativos ilíquidos - como ações de
empresas fechadas num FIP familiar- ficou estabelecido que o cotista tem que entregar o
dinheiro para o banco fazer esse pagamento, ficando impossibilitado de ter acesso a qualquer
amortização ou resgate enquanto não quitar a dívida fiscal, diz Barbosa, do BMA.
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TRIBUTAÇÃO DE FUNDO FAMILIAR PODE 'EXPORTAR' POUPANÇA
Fonte: Valor Econômico. Se o projeto de lei que pretende tributar fundos de renda fixa e
multimercados fechados (PL nº 10.638) com o "comecotas" e equiparar o fundo de
participação familiar a uma empresa receber aval do Congresso, um dos efeitos colaterais
esperados é a transferência de poupança doméstica para o exterior.
"Ao mexer no fundo fechado o governo está lidando com uma parcela de investidores que
pode facilmente mudar de jurisdição, um grupo que tem muita mobilidade", diz Ana Cláudia
Utumi, do escritório Utumi Advogados. "A maioria das estruturas é formada por famílias
empresariais de alta renda, que do dia para noite podem escolher existir fora do Brasil, trocar
um fundo aqui por um no exterior e pagar 15% de imposto de renda só quando resgatar."
Ela explica que os ganhos de capital obtidos no exterior têm alíquotas que variam de 15% a
22,5%, com a mais baixa valendo para resgates de até R$ 5 milhões ao ano, e que a maioria
das famílias se disciplina para limitar os saques a esse valor. "No primeiro momento, [o
governo] tem uma grande base [de arrecadação], mas se jogar para frente, em alguns anos
vamos ver uma redução significativa no número e valores nos fundos."
Com a tramitação da MP 806 no ano passado, ela diz que algumas famílias reorganizaram as
estruturas, começaram a olhar se tinham, por exemplo, ações ou ativos de créditos nos
multimercados. Ao jogar ações a um fundo específico, a alíquota cai a 15% e não tem comecotas, enquanto papéis de dívida num fundo de recebíveis recebem o tratamento tributário
dos portfólios de renda fixa, com a tabela regressiva de 22,5% a 15% conforme o prazo, mas
sem o imposto semestral.
"Até 31 de dezembro deste ano, posso reorganizar meus fundos, coloco tudo em preto e
branco. Ações em FIA, recebíveis ou títulos de crédito cabem num FIDC, e ao fazer esse tipo
de ajuste eu só estou adequando à realidade econômica. Eu entendo que esse tipo de ajuste é
defensável do ponto de vista tributável, só colocando nas caixas corretas."
Guilherme Cooke, do Velloza Advogados, considera que qualquer que seja a reestruturação
que o investidor faça, ele não vai ter muita saída e vai acabar pagando o imposto. Isso porque
a regra atual prevê que cisões, incorporações ou algum outro evento societário em fundos só
não gerem tributação se o aplicador sair de um regime mais favorável para um pior. O que
deve ocorrer, porém, é o contrário.
"Do ponto de vista prático, o que vai ser feito é a cisão de um fundo multimercado para outras
caixas de tributação mais favorecidas. O cliente consolidava debaixo de um multimercado um
FIP [fundo de participação], um fundo de ações, regimes mais favoráveis."
Só que quando o projeto de lei for aprovado, qualquer alteração na estrutura dos fundos
passa a ser tributável. "Ninguém vai sair dessa sem pagar nada.
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Qualquer preparo para o projeto de lei vai suscitar pagamento de IR, mas vale a pena, porque
isso não é nada se comparado à cobrança do come-cotas em cima dos demais ativos depois."
Flavio Mifano, sócio do Mattos Filho, sugere comparar a regra atual com o que a lei nova trará.
Transferir ativos de crédito para um FIDC, por exemplo, compensa porque o fundo de
recebível não tem come cotas.
Ana Cláudia Utumi cita que as reorganizações de fundos não geram efeitos tributários desde
que não haja disponibilidade para o cotista, conforme consta no artigo 13 da Instrução 1585.
O texto traz que a transferência do cotista de um fundo de investimento para outro, motivada
por alterações na legislação ou por reorganizações decorrentes de processos de incorporação,
fusão ou cisão de fundos não implica obrigatoriedade de resgate de cotas, desde que o
patrimônio do fundo incorporado, cindido ou fundido seja transferido, ao mesmo tempo, para
o fundo sucessor. Não pode haver, porém, transferência de titularidade. A regra condiciona
que a composição da carteira do novo fundo não tenha um regime de tributação com
alíquotas inferiores às do fundo extinto.
OS LITÍGIOS DA MONOFASIDADE DO PIS/COFINS
Fonte: Por Alessandro Barreto Borges para Valor Econômico. Desde que instituída há cerca de 20
anos, inicialmente para o setor de combustíveis e posteriormente disseminada por outros
segmentos da economia, com ratificação pelo art. 149,§4º, da CF/88, a técnica da tributação
monofásica para a contribuição ao PIS e à Cofins sempre causou questionamentos jurídicos. A
clara percepção é de que sua utilização extrapolou em muito a mera técnica de concentração
da arrecadação em importadores e fabricantes, já que silenciosamente redunda em aumento
de carga tributária para as atividades nela inseridas.
Inúmeras teses foram propostas perante o Poder Judiciário para discutir os limites desta
monofasidade e a possibilidade ou não de sua convivência com o regime não cumulativo das
contribuições, sendo a mais famosa delas a defesa da manutenção do crédito por
comerciantes atacadistas e varejistas nas aquisições de produtos monofásicos, com fulcro no
art. 17 da Lei nº 11.033/2004.
Cumpre ressaltar que antes de março de 2017, mencionada discussão apresentava
jurisprudência, ainda que sem caráter vinculante, fortemente desfavorável aos contribuintes
nos tribunais superiores. Contudo com o julgamento do REsp nº 1.051.634, a questão
finalmente tornou-se controvertida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reacendendo a
esperança de muitos operadores do direito, posto ter havido a submissão do tema à 1ª Seção
deste tribunal por meio de Embargos de Divergência nos REsp's 1.583.876 e 1.668.907.
Apesar da expectativa gerada por este novo momento jurisprudencial, o fato é que até aquele
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momento, as chances de êxito para a discussão se mostravam cada vez menos prováveis, e até
mesmo completamente obstadas para alguns contribuintes em decorrência do trânsito em
julgado de processos, cujos recursos especiais eram inadmitidos monocraticamente.
Por conta deste cenário ganhou força no meio jurídico uma derivação desta discussão,
principalmente em segmentos com uma única etapa de comercialização subsequente à
importação ou fabricação (ex: vendas de veículos zero quilômetro), cuja pedra de toque é o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.849, em sede de
repercussão geral, igualmente reproduzido nas Adin's 2.675 e 2.777, no tocante direito ao
ressarcimento do ICMS-ST quanto à diferença entre o valor do tributo recolhido previamente
e aquele realmente devido no momento da venda.
Inspirando-se na ideia central do case da substituição tributária do ICMS, pondera-se que o
princípio da Praticidade Tributária, materializado pela tributação monofásica, não pode se
sobrepor a outros princípios constitucionais que militem em favor dos contribuintes como os
da capacidade contributiva, igualdade tributária e vedação ao confisco, devendo aquele ser
mitigado sempre que com estes rivalize.
Nesta linha, o fato gerador presumido eleito pelo legislador ordinário não pode ser dotado de
caráter absoluto e incontrastável, muito pelo contrário, devendo observar o mesmo nível de
tributação, caso fosse considerada a aplicação das alíquotas gerais da não cumulatividade
(1.65%- PIS e 7,6% - Cofins) sobre o preço efetivamente realizado na última etapa de
circulação econômica (venda a consumidor final).
Por este raciocínio, sempre que o valor da contribuição ao PIS e à Cofins obtido pela aplicação
da tributação monofásica exceder o montante apurado pela não cumulatividade das
contribuições, referida diferença deveria ser restituída ao varejista, de forma a neutralizar o
danoso efeito provocado pela presunção da tributação monofásica, sob pena de indevido
locupletamento estatal as expensas dos administrados.
Esta nova forma de abordagem já tem obtido guarida nas instâncias inferiores do Poder
Judiciário como demonstra sentença proferida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro em sede
mandado de segurança (processo nº 0126894-56.2017.4.02.5101), no qual uma rede de
drogarias obteve o direito de restituição dos valores correspondentes à diferença entre o PIS e
a Cofins recolhidos por antecipação no regime de tributação concentrada e o valor destas
exações calculado sobre o montante efetivo de vendas realizadas.
O surgimento desta segunda forma de contestação jurídica, no mínimo, demonstra o quão
frágil é o regime de tributação monofásica do PIS/Cofins, na forma em que atualmente se
apresenta.
Seja com base no litígio já sob escrutínio do Superior Tribunal de Justiça, seja com fulcro na
tese derivada aqui descrita, recomenda-se aos contribuintes varejistas de produtos
monofásicos que avaliem a propositura de medida judicial própria de forma a insurgir-se
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contra este enriquecimento sem causa por parte da União Federal, de forma a restituir valores
pretéritos e futuros, sempre que haja a comprovação de tributação excedente àquela que se
submetem as demais pessoas jurídicas sujeitas a não cumulatividade.
FISCO PODE RETER PRODUTOS PARA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
Fonte: Valor Econômico. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, que abrange o Sul do
país, adotou entendimento que preocupa os importadores. Os desembargadores da 2ª Turma
consideraram legal a retenção de mercadorias para reclassificação fiscal, exigida pelo Fisco.
O processo envolve a empresa Hi-Mix Eletrônicos, que teve equipamentos de DVR
(gravadores de imagens televisionadas) retidos pela fiscalização, sem ajuizamento de autuação
fiscal.
Os desembargadores entenderam que não seria aplicável a casos de desembaraço aduaneiro
de mercadorias importadas a Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto diz
que "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de
tributos".
O relator do caso (apelação nº 5002582-02.2016.4.04.7008), desembargador Sebastião Ogê
Muniz, baseou seu voto em precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ministros, em
julgamento de um processo que discutia desembaraço aduaneiro barrado por suposta prática
de dumping, entenderam que a liberação das mercadorias poderia colocar em risco o mercado
nacional (REsp 1668909).
Para a advogada Analice Castor de Mattos, sócia do escritório Delivar de Mattos & Castor
Advogados, que representa a empresa no processo, a decisão é preocupante porque o caso é
diferente do analisado pelo STJ. Agora, acrescenta, trata-se apenas de reclassificação fiscal
para o pagamento de diferença de tributo.
Analice ainda ressalta que a mesma 2ª Turma do TRF da 4ª Região, em processo semelhante
ao que defende (nº 5014381-7. 2016.4.04.7003), decidiu pela aplicação da súmula do
Supremo. E que a decisão foi mantida, em junho, pelo ministro Mauro Campbell Marques, do
STJ.
No recurso (Resp 1738387), o ministro reconheceu ser ilegal a retenção de mercadoria como
forma coercitiva para o pagamento de multa administrativa, o que deve ser cobrado pela
autoridade aduaneira mediante auto de infração.
"Todavia, o novo entendimento da 2ª Turma do TRF gera insegurança jurídica para os
importadores, que muitas vezes sofrem exigências arbitrárias e ilegais por parte da autoridade
aduaneira", afirma Analice.
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A decisão do TRF ainda sugere a possibilidade de apresentação de garantia administrativa para
a liberação da carga. Porém, segundo a advogada, isso só seria possível após instaurada a fase
litigiosa do processo administrativo, que se dá por meio da impugnação do auto de infração,
que ainda não teria sido lavrado.
Analice ainda ressalta que o tema já foi analisado pelo Supremo, ao fixar a tese nº 856 (ARERG 914.045), em processo sob repercussão geral. A tese diz que “é inconstitucional a restridão
ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio
de cobrança indireta de tributos".
Segundo Leonardo Castro, sócio da área tributária do Costa Tavares Paes Advogados, a
decisão é uma tentativa do Fisco de aplicar sanções políticas para coagir o contribuinte a
recolher tributos e só depois verificar o efetivo cabimento e valor correto da cobrança exigida.
"Isso é completamente descabido e já foi superado no Brasil com o artigo 151 do Código
Tributário Nacional há mais de meio século."
Para ele, se essa argumentação do TRF prevalecer, grande parte das importações de
mercadorias estariam sujeitas à apreensão, já que divergência de classificação fiscal é uma
realidade na esfera aduaneira nacional.
Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não deu retorno até
o fechamento da edição.
DEPÓSITO EM JUÍZO NÃO É SUFICIENTE PARA ENCERRAR EXECUÇÃO FISCAL
Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1. Com o entendimento de que o depósito
em Juízo do valor cobrado não é suficiente para que seja considerado quitado o débito e
julgado extinta a execução fiscal, a 8ª Turma do TRF 1ª Região deu provimento ao recurso do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) contra
sentença que extinguiu o processo, em virtude de pagamento. Em seu recurso, o IBAMA
sustentou que, embora a parte executada tenha depositado judicialmente os valores devidos,
não foi intimada para verificar a suficiência do depósito.
Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Marcos Augusto de Sousa, destacou que
cabe razão ao exequente. “Não basta o depósito em Juízo do valor cobrado para autorizar a
extinção do feito executivo fiscal, sendo necessária a conversão em renda do valor
depositado, além da manifestação prévia do exequente acerca da suficiência do valor para a
quitadão do débito”, disse o magistrado.
Diante do exposto, a Turma de forma unânime, deu provimento à apelação para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da
execução fiscal.
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Processo nº: 0004607-90.2011.4.01.3303/BA
TURMA AFASTA INCIDÊNCIA DE IR SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Fonte: Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6. Um bancário conseguiu, na Quarta Turma
do Tribunal Superior do Trabalho, afastar a incidência do Imposto de Renda sobre a pensão
mensal vitalícia que receberá do Itaú Unibanco S.A. A decisão segue o entendimento do TST
de que as indenizações por danos morais e materiais têm natureza reparadora e não
constituem acréscimo patrimonial.
O banco havia sido condenado no primeiro e no segundo graus porque o bancário havia
ficado incapacitado em decorrência de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho.
Com fundamento na legislação que regulamenta o Imposto de Renda (Decreto
3.000/1999 (link externo)), o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve o desconto
sobre a pensão mensal, por entender se tratar de parcela de natureza continuada.
No recurso de revista ao TST, o bancário sustentou que a lei afasta a incidência do IR sobre as
indenizações decorrentes de acidente de trabalho, o que inclui as referentes aos valores
vincendos (a vencer) da pensão vitalícia. Segundo ele, tais verbas têm natureza jurídica
indenizatória, e não de renda.
A relatora, ministra Maria de Assis Calsing, observou que, nos termos do artigo 6º, inciso IV,
da Lei 7.713/1988 (link externo), não incide Imposto de Renda sobre as indenizações por
acidente de trabalho, e a pensão mensal da incapacitação para o trabalho, que tem essa
origem. Ainda conforme a ministra, o TST tem entendido que a indenização por danos morais
e materiais têm caráter de reparação e, por isso, não sofre incidência do imposto.
A decisão foi unânime.
PIS/COFINS – REGIME DE IMPORTAÇÃO DE EMBALAGENS – COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 86 Cosit
DOU de 02/08/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: REGIME DE IMPORTAÇÃO DE EMBALAGENS. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO POR QUALQUER MEIO IDÔNEO.
A pessoa jurídica comercial importadora das embalagens PET tipo pré-formas habilitada ao
Regime Aduaneiro Especial de Importadão das embalagens referidas na alínea “b” do inciso II
do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, deve manter em seus arquivos demonstrativo
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de vendas de embalagens PET pré-forma em que haja a informação dos destinatários das
vendas, dos valores das notas fiscais de venda e da Contribuição para o PIS/PasepImportação, calculada separadamente em cada Declaração de Importação conforme a
destinação das embalagens. A comprovação de tratar-se ou não de destinação das
embalagens ao envase de água ou refrigerante poderá ser feita por quaisquer meios idôneos,
tais como declaração do comprador, apresentação de contrato social ou consulta, no sítio da
RFB na Internet, às pessoas jurídicas optantes pelo Refri. Dispositivos Legais: Lei nº 10.833,
de 2003, art. 51, II, “b”, e art. 58-O, com redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008, Lei nº
10.865, de 2004, art. 8º, §§ 6º e 6º-A, incluído pela Lei nº 11.051, de 2004; Lei nº 11.196, de
2005, arts. 52 a 54, com redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008; e IN SRF nº 604, de
2006, arts. 4º e 7º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: REGIME DE IMPORTAÇÃO DE EMBALAGENS. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO POR QUALQUER MEIO IDÔNEO.
A pessoa jurídica comercial importadora das embalagens PET tipo pré-formas habilitada ao
Regime Aduaneiro Especial de Importadão das embalagens referidas na alínea “b” do inciso II
do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, deve manter em seus arquivos demonstrativo
de vendas de embalagens PET pré-forma em que haja a informação dos destinatários das
vendas, dos valores das notas fiscais de venda e da Cofins-Importação, calculada
separadamente em cada Declaração de Importação conforme a destinação das embalagens. A
comprovação de tratar-se ou não de destinação das embalagens ao envase de água ou
refrigerante poderá ser feita por quaisquer meios idôneos, tais como declaração do
comprador, apresentação de contrato social ou consulta, no sítio da RFB na Internet, às
pessoas jurídicas optantes pelo Refri. Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 51, II,
“b”, e art. 58-O, com redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008, Lei nº 10.865, de 2004, art.
8º, §§ 6º e 6º-A, incluído pela Lei nº 11.051, de 2004; Lei nº 11.196, de 2005, arts. 52 a 54,
com redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008; e IN SRF nº 604, de 2006, arts. 4º e 7º.
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL DE COOPERATIVA DE TRABALHO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 4025 Disit/SRRF04
DOU de 02/08/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE
TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 595.838/SP.
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O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 595.838/SP, no âmbito da
sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade
-e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão – do inciso IV, do art. 22, da Lei nº 8.212, de
1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais
ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB
nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF nº 174, de 2015, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento. SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 152, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art. 168; Lei nº 8.383, de 1991, art. 66; Lei nº
10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014; Nota PGFN/CASTF Nº
174, de 2015; e Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5, de 2015.
PORTARIA 360 EXCLUI SÚMULAS CARF
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Portaria 360 MF
DOU de 03/08/2018
Exclui as Súmulas CARF nº 10, 29 e 37 do Anexo Único da Portaria MF nº 383, de 12 de julho
de 2010.
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