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"Não confunda derrotas com fracasso nem vitórias com sucesso. Na vida de um
campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor
sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas
derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias."
Roberto Shinyashiki
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TJ-SP AUTORIZA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO A COMPRAR INSUMO COM
CRÉDITO DE ICMS
Fonte: Valor Econômico. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) permitiu a uma empresa em
recuperação judicial usar créditos acumulados de ICMS para a aquisição de matéria-prima e
outros insumos de forma livre - mesmo que tenha dívidas com o Estado. A decisão, da 2ª
Câmara de Direito Empresarial, beneficia a Vitapelli, uma das maiores do mundo do setor de
curtume.
O entendimento é importante para as companhias do agronegócio, segundo advogados,
porque a Fazenda impõe que 50% dos créditos acumulados sejam direcionados ao pagamento
de débitos fiscais. Somente o remanescente, então, é que poderia ser usado para outros fins.
Em recuperação judicial desde 2010, a Vitapelli obteve, com a decisão, a liberação de créditos
de ICMS gerados entre maio de 2010 e dezembro de 2011 e também de janeiro a outubro de
2012.
Um dos argumentos do Fisco para impedir a liberação era a de que tratava-se de uma
devedora contumaz e que se valia do processo de recuperação para não pagar seus débitos. A
companhia, segundo afirma no processo, acumula cerca de R$ 300 milhões em dívidas
decorrentes de autos de infração e aplicação de multas.
Alegava ainda que mesmo se pudesse utilizar tais créditos, não poderia ser em sua totalidade.
Isso por força do Decreto nº 61.907, do ano de 2016, que obriga os setores de carnes e
derivados e de couros a destinar 50% para o pagamento de débitos fiscais. Ou seja, somente a
metade é que poderia ser usada para a aquisição de matéria-prima e outros bens.
Os desembargadores que julgaram o caso entenderam, no entanto, que a Fazenda não
conseguiu provar qualquer tipo de fraude por parte do contribuinte que justificasse o bloqueio
dos créditos e ponderaram que o Estado não tem a faculdade de impedir a companhia de usálos. Especialmente em um processo de recuperação judicial, cuja a utilização de tais créditos
interessa não somente à companhia, mas a todos os seus credores.
Sobre a limitação do 50%, eles observaram que não atingiria "as situações de aproveitamento
e creditamentos anteriores à sua promulgação", como tratava o caso em análise. "Deve
prevalecer, no princípio da irretroatividade da norma tributária, a regra então vigente, salvo se
a mais recente for a mais benéfica ao contribuinte, o que não é o caso dos autos", afirmou o
relator, desembargador Ricardo Negrão, no voto (agravo de instrumento nº 201046022.2017.8. 26.0000).
A companhia já havia obtido decisão favorável na primeira instância. Quando analisou o caso,
o juiz Silas Silva Santos, da 2ª Vara Cível de Presidente Prudente, foi bastante combativo à
postura que vinha sendo adotada pelo Fisco - por tratar a recuperação, na visão do
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magistrado, como um plano para não pagar tributos e por questionar o aumento dos créditos
acumulados no período.
"A recuperação foi feita para quê? Para recuperar ou para gerar a quebra? Verifico que, na
lógica da FESP [Fazenda do Estado de São Paulo], toda recuperação que der certo constitui
sinal de fraude", disse na ocasião.
Para Leo Lopes, sócio do contencioso tributário do FAS Advogados, esse caso é uma
demonstração do embate cada vez mais frequente entre Fisco e empresas em recuperação
judicial. "Há uma postura litigiosa por parte da Fazenda. Ela não participa do processo de
recuperação, não oferece descontos nem qualquer dilação de prazo para o pagamento, mas
quer que os seus créditos sejam priorizados", observa.
A Vitapelli acumula um volume grande de créditos de ICMS por causa das operações de
exportação. Quando a venda é interna, há incidência de tributos no momento da compra da
matéria-prima (o que gera crédito) e na venda da mercadoria (o que gera débito). Nas
operações de exportação, no entanto, existe a tributação quando a empresa compra do
fornecedor, mas não quando vende para o exterior. Trata-se de uma garantia constitucional e,
por esse motivo, existe o acúmulo.
A permissão para que as empresas utilizem tais créditos para a compra de matéria-prima e
outros bens está prevista na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96) e na legislação de São
Paulo de nº 6.374, também do ano de 1996.
"É salutar para a balança comercial. Precisamos disso porque a nossa carga tributária é tão
elevada que impede as empresas de serem competitivas no exterior", diz o advogado José
Francisco Galindo Medina, que representou a empresa no caso. "Impor obstáculos ao acesso
desses créditos faz com que as empresas precisem todos os meses se descapitalizar para fazer
frente à carga tributária", acrescenta. O impacto, no caso da Vitapelli, segundo o advogado, é
de cerca de R$ 1,5 milhão por mês.
Apesar de a decisão do TJ-SP tratar especificamente de uma empresa em processo de
recuperação judicial e específica do setor de agronegócio, os advogados Luís Alexandre
Barbosa e Denis Araki, do escritório LBMF, chamam a atenção que tem importância também
aos contribuintes que não estão nessa situação.
"Os desembargadores estão dizendo que o contribuinte não pode ser surpreendido por uma
nova regra. Permitir a aplicação de um decreto que restringe direitos a um período anterior a
sua publicação violaria qualquer segurança jurídica", diz Barbosa.
A Procuradoria de Assuntos Tributários do Estado de São Paulo tratou a disputa contra a
Vitapelli, no entanto, como "pontual, baseada em fatos bastante circunscritos", e afirmou, por
meio de nota, que "não há repercussão fora do próprio caso".
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"As normas sobre utilização de crédito acumulado foram alteradas em 2016 e a decisão, no
final das contas, envolve questões intertemporais, para determinar a regra aplicável a créditos
acumulados antigos do contribuinte", acrescentou no texto.
Considerou ainda que não há uma litigiosidade exagerada sobre essa questão. "É normal para
caso antigo de devedor contumaz e em recuperação judicial", finalizou.
TRF JULGARÁ PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
Fonte: Valor Econômico. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (RJ e ES) poderá julgar,
antes do Supremo Tribunal Federal (STF), se a incidência de 4% de Cofins e 0,65% de PIS
sobre receitas financeiras é constitucional. Os desembargadores indicaram um processo sobre
o tema para o Órgão Especial. A tributação garante uma arrecadação anual de
aproximadamente R$ 8 bilhões, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
A tese é uma das mais relevantes para a Fazenda Nacional e, desde 2016, aguarda julgamento
pelo Supremo, com efeito de repercussão geral. A tributação das receitas financeiras de
empresas no regime não cumulativo foi estabelecida pelo Decreto nº 8.426, de 2015. Desde
2004, as alíquotas estavam zeradas.
A PGFN considera o decreto um ponto importante para o ajuste fiscal de 2015. As mudanças
baseiam-se na Lei nº 10.865, de 2004, pela qual o Poder Executivo pode reduzir ou
restabelecer alíquotas dessas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras.
No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o tema foi julgado pela 1ª Turma no ano passado. Sem
analisar argumentos constitucionais, decidiu que a tributação é legal. A 2ª Turma considera
que o tema é constitucional e, por isso, nunca o analisou.
A questão será analisada no TRF por meio de incidente de arguição de inconstitucionalidade
(nº 0038851-80.2016.4.02.5101). A decisão do Órgão Especial servirá de orientação para a
região, segundo o advogado da empresa, Janssen Hiroshi Murayama, sócio do escritório
Murayama Advogados. "É uma boa iniciativa. Já vai resolver os casos na região", diz.
Em nota, a PGFN respondeu que monitora a arguição de inconstitucionalidade e vai atuar
quando intimada. Segundo a procuradoria, a declaração de inconstitucionalidade dos decretos
fará com que tenha plena aplicação as alíquotas "cheias" previstas nas leis 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
Não há previsão de quando o processo será julgado pelo TRF da 2ª Região. Essa será a
primeira decisão de um Órgão Especial sobre o assunto, de acordo com o advogado Sandro
Machado, sócio do escritório Bichara Advogados. Processos sobre o tema também foram
levados a outros tribunais. Mas, por enquanto, são julgados em turmas.
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O posicionamento está dividido. No TRF da 1ª Região, a jurisprudência predominante
considera que não é ilegal o restabelecimento de alíquotas de PIS e Cofins conforme o
Decreto nº 8.465, de 2004. Já no TRF da 4ª Região, predomina entendimento desfavorável,
segundo Machado.
O caso a ser analisado é da empresa Cor Brasil Indústria e Comércio. Em primeira instância, o
contribuinte foi derrotado. O juiz da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu que o decreto
que reduziu a alíquota a zero é tão inconstitucional quanto o que alterou os percentuais. E
que, ao afastar a alíquota zero, teria que restabelecer percentuais que somariam 9,25%, o que
não seria benéfico à empresa.
A relatora do caso no TRF da 2ª Região, desembargadora Letícia de Santis Mello, votou no
mesmo sentido. Por isso, afirmou no voto que acolher o pedido da empresa, afastando o
restabelecimento das alíquotas, por violação ao princípio da legalidade, levaria o tribunal a
adotar um posicionamento "absolutamente incoerente", por autorizar o retorno à sistemática
da alíquota zero prevista no Decreto nº 5.442, de 2005, que tem o mesmo vício.
Como as alíquotas são suhperiores às previstas no Decreto nº 8.426, de 2015, a
desembargadora considerou que a única solução possível seria negar o pedido, sob pena de
agravar a situação do contribuinte em ação movida por ele próprio. Mas por tratar de decisão
sobre inconstitucionalidade de leis e decretos indicou a questão ao Órgão Especial - o que foi
aprovado, por unanimidade, pela 4ª Turma.
TRF ANALISARÁ RETORNO DO PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
Fonte: Valor Econômico. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (RJ e ES) pode julgar,
antes do Supremo Tribunal Federal (STF), se a incidência de 4% de Cofins e 0,65% de PIS
sobre receitas financeiras é constitucional. Os desembargadores indicaram um processo sobre
o tema para o Órgão Especial do TRF analisar. A tributação garante uma arrecadação anual de
aproximadamente R$ 8 bilhões, segundo estimativa da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
A tese é uma das mais relevantes para a Fazenda Nacional e, desde 2016, aguarda julgamento
pelo Supremo, com efeito de repercussão geral.
A tributação das receitas financeiras de empresas no regime não cumulativo foi estabelecida
pelo Decreto nº 8.426, de 2015. Desde 2004, as alíquotas estavam zeradas.
A PGFN considera o decreto um ponto importante para o ajuste fiscal de 2015. As mudanças
baseiam-se na Lei nº 10.865, de 2004, pela qual o Poder Executivo pode reduzir ou
restabelecer alíquotas dessas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras.
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No STJ, o tema foi julgado pela 1ª Turma no ano passado. Sem analisar argumentos
constitucionais, os ministros consideraram legal a tributação.
No voto, o ministro relator Gurgel de Faria indicou que, como a 1ª Turma não poderia julgar a
constitucionalidade da lei que permitiu ao Executivo alterar as alíquotas por meio de decreto, a
norma seria válida. A 2ª Turma considera que o tema é constitucional e, por isso, nunca o
analisou.
No TRF, a tributação será julgada por meio de incidente de arguição de inconstitucionalidade.
A decisão do órgão especial servirá de orientação para o tribunal e juízes da região, segundo o
advogado da empresa, Janssen Hiroshi Murayama, sócio do escritório Murayama Advogados.
O tribunal poderia ter optado por esperar a decisão do STF, segundo o advogado, mas
resolveu indicar a análise pelo Órgão Especial. “É uma proatividade boa. Já vai resolver os
casos na região”, diz Murayama.
Por meio de nota, a PGFN respondeu que monitora a arguição de inconstitucionalidade e irá
atuar quando intimada. De acordo com a procuradoria, a declaração de inconstitucionalidade
dos decretos fará com que tenha plena aplicadão as alíquotas “cheias” previstas nas Leis nº
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Não há previsão de quando o processo (0038851-80.2016.4.02.5101) será julgado pelo
Órgão Especial do TRF da 2ª região. Mas essa será a primeira decisão de Órgão Especial sobre
o assunto, segundo o advogado Sandro Machado sócio do escritório Bichara Advogados.
Processos sobre o tema também chegam a outros tribunais mas, por enquanto, são decididos
nas turmas.
O posicionamento está dividido. No TRF da 1ª Região, a jurisprudência predominante
considera que não é ilegal o restabelecimento de alíquotas de PIS e Cofins conforme o
Decreto nº 8.465, de 2004 (0018269- 69.2015.4.01.3600). Já no TRF da 4ª Região,
predomina o entendimento desfavorável, segundo Machado.
Caso concreto
O caso que será analisado pelo Órgão Especial do TRF da 2ª Região é um mandado de
segurança da empresa Cor Brasil Indústria e Comércio. Por meio da ação, a empresa solicitava
o não recolhimento de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras, com base nas alíquotas
impostas pelo Decreto nº 8.426, de 2015. Pediu também a restituição ou compensação dos
valores pagos.
O juiz da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro decidiu que o decreto que
reduziu a alíquota a zero é tão inconstitucional quanto o que majorou as alíquotas, já que o
princípio da legalidade impõe que os elementos definidores do tributo devem estar descritos
em lei. Por isso, afastar o aumento significaria afastar a alíquota zero também e restabelecer
alíquotas que somariam 9,25%, o que não seria benéfico à empresa. E aplicou multa de 1% da
empresa por causa dos embargos de declaração apresentados.
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Para a relatora no TRF, desembargadora Letícia de Santis Mello, a incidência das contribuições
sobre receita financeira é constitucional. Mas acolher o pedido da empresa, afastando o
restabelecimento das alíquotas, por violação ao princípio da legalidade, levaria o tribunal a
adotar um posicionamento “absolutamente incoerente”. Isso por autorizar o retorno à
sistemática da alíquota zero prevista no Decreto nº 5.442, de 2005, que tem o mesmo vício.
De acordo com a desembargadora, o princípio da legalidade veda apenas a exigência ou
majoração de tributo sem previsão legal e exige lei específica para a redução, direta ou
indireta, da carga fiscal.
“A inconstitucionalidade e ilegalidade existentes hoje residem justamente na não exigência da
contribuição ao PIS e da Cofins com base nas alíquotas previstas nas Leis nº 10.637, de 2002,
e nº 10.833, de 2003 (1,65% para a Contribuidão ao PIS e 6,6% para a Cofins)”, afirma no
voto.
Como as alíquotas são superiores às previstas no Decreto nº 8.426, de 2015, a
desembargadora considerou que a única solução possível é negar o pedido, sob pena de
agravar a situação do contribuinte em ação movida por ele próprio. Mas, por tratar de decisão
sobre inconstitucionalidade de leis e decretos, a desembargadora indicou a
inconstitucionalidade dos dispositivos e enviou para julgamento pelo Órgão Especial. Por
unanimidade, a 4ª Turma decidiu pela análise da inconstitucionalidade.
DIREITO ADQUIRIDO E REFORMA TRABALHISTA
Fonte: Valor Econômico. Polêmica desde a época de sua criação e votação em Brasília, a Lei nº
13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista - que alterou a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e outros decretos e leis mais recentes que disciplinavam as relações entre
empregadores e trabalhadores no Brasil - continua sendo tema de discussões nas Cortes e
tribunais do país.
Um episódio recente foi a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
possibilidade de as empresas terceirizarem serviços tanto na atividade-meio quanto na
atividade-fim. Foram necessárias quatro sessões no plenário para que a Corte declarasse
constitucional a terceirização das atividades meio e fim das empresas.
Mas em um ponto, em especial, a reforma não deveria levantar questionamentos: o direito de
quem tem contrato de trabalho assinado anteriormente à nova lei. Dois conceitos
estabelecidos na nossa atual Constituição asseguram que as regras e benefícios determinados
nas contratações pré-reforma não podem ser alterados. São eles: o ato jurídico perfeito e o
direito adquirido.
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O direito adquirido é uma situação de vantagem que é uma consequência da incidência da lei
sobre um fato idôneo, passando a integrar o patrimônio da pessoa. Por exemplo, se o
empregado prestou horas extras, incide a lei sobre esse fato idôneo, ele tem direito adquirido
ao pagamento delas com o adicional constitucional, não sendo possível opor a lei nova ao
direito já adquirido.
O ato jurídico perfeito corresponde a uma atividade concreta no mundo dos fatos, ou seja, ao
contrato. Tomando como exemplo a contratação de pagamento de horas in intinere, que é o
período de deslocamento do empregado até o local de trabalho, não se poderá opor o texto
da lei nova sobre o ato jurídico perfeito decorrente do ato de vontade inserido no contrato. E
é isso que os tribunais vêm aplicando quando solicitados para arbitrar nestas questões.
A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da 3ª Região, de Minas Gerais, por
exemplo, no julgamento de um processo sobre horas in intinere, deu provimento ao recurso
de um sindicato para estender a condenação das horas in intinere ao período posterior à
reforma trabalhista com relação aos contratos de trabalho já constituídos apesar de a nova
legislação ter suprimido o direito a estas horas. Em decisão unânime o tribunal concordou com
o pedido do sindicato.
Com entendimento semelhante, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e o TRT da 2ª
Região, São Paulo, mantiveram uma liminar, proferida em ação civil pública, impedindo que
empresas firmem acordos individuais de banco de horas com empregados contratados antes
da Lei 13.467/2017.
É importante atentar para a figura do contrato. Segundo o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), a invariabilidade só vale para relações que são chamadas de relações individuais
privadas ou situações jurídicas subjetivas individuais, que têm seu vínculo original estabelecido
a partir de um contrato - podendo ser de trabalho, de consumo, de plano de saúde, de
previdência privada, de locação, de compra e venda da casa etc. Nestas relações os efeitos
passados, presentes e futuros estabelecidos por um contrato (ato jurídico perfeito) estão
protegidos em face de qualquer alteração introduzida por um novo conjunto de regras.
Um exemplo bem prático. Não poderá uma lei de locação nova - que determina que o prazo
mínimo de aluguel residencial passa a ser de cinco anos, em vez de três como é hoje - obrigar
o locador a ficar mais dois anos com o locatário. Isto violaria o ato jurídico perfeito decorrente
de vontade inserida no contrato firmado, entre os dois, antes da hipotética nova lei de
locação.
Alterações só têm valor para situações jurídicas institucionais, como o Plenário do STF chama
aquelas em que não há uma amarra contratual. Para ser mais claro: uma pessoa não pode
invocar o direito adquirido de permanecer casado, sob o argumento de que quando casou não
existia a Lei do Divórcio, que é de natureza institucional.
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Ou seja, não se pode aplicar a retroatividade nos contratos já existentes antes da criação da
nova lei. A reforma trabalhista não tem natureza jurídica institucional, uma vez que cuida de
situações individuais e subjetivas oriundas de ato de vontade (contratos de trabalho). Desta
forma ela não pode ter aplicação imediata sobre contratos de trabalho celebrados antes de
sua entrada em vigor. Mudar o efeito de contrato de trabalho de trato sucessivo é alterar o
próprio contrato e, portanto, violar ato jurídico perfeito, ignorar direitos adquiridos e
desrespeitar a própria Constituição.
RECEITA FEDERAL ATUALIZA REGRAS DO
REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT)

REGIME

ESPECIAL

DE

Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução
Normativa RFB nº 1832, de 2018, que dispõe sobre o RERCT.
O ato normativo se alinha ao entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional de que os
casos de declaração inverídica, por parte do contribuinte, de que não foi condenado em ação
penal, de que era residente ou domiciliado no País em 30 de junho de 2016, ou de que, na
data de publicação da Lei nº 13.254, de 2016, não era detentor de cargos, empregos ou
funções públicas de direção ou eletiva e de que não possuía cônjuge ou parente consanguíneo
ou afins até o 2º (segundo) grau ou por adoção nessas condições resultarão na exclusão do
programa do RERCT e não na nulidade da própria declaração.
ESTÁ DISPONÍVEL CONSULTA PÚBLICA SOBRE O RECOF E O RECOF-SPED
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Já está disponível no sítio da Receita Federal na internet
a Consulta Pública nº 3, de 2018.
Historicamente, têm sido implementadas políticas de incentivo à exportação por meio de
regimes aduaneiros especiais, como são os casos do regime aduaneiro especial de entreposto
industrial sob controle informatizado (Recof) e do regime aduaneiro especial de entreposto
industrial sob controle informatizado do sistema público de escrituração digital (Recof-Sped),
este último disponibilizado na última década e que, ao longo dos últimos dois anos, teve um
aumento considerável na quantidade de empresas habilitadas.
Por tratarem-se de regimes baseados no Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966,
objetiva-se convergir os requisitos de ambos os regimes de forma a simplificar a gestão e o
monitoramento por parte da Receita Federal, além de simplificar o processo de tomada de
decisões de habilitação nos mesmos por parte da indústria.
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Adicionalmente, propõe-se a adequação dos regimes à legislação vigente, o atendimento aos
pleitos do mercado ante as dificuldades enfrentadas em situações reais ou potenciais da
dinâmica empresarial, bem como, em momentos pontuais ocorridos nos últimos cinco anos
relacionados ao comércio internacional, a adequação de pontos específicos das normas para
eliminação de dúvidas levantadas por servidores do Órgão e por beneficiários ou interessados
nos regimes, além de eliminação de divergências com legislação complementar às atuais
normas (Portaria Coana nº 47/2016).
Para mais informações clique aqui.
LUCRO PRESUMIDO – RECEITA TOTAL – VALOR LIMITE PARA OPÇÃO –
COMPOSIÇÃO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 138 Cosit
DOU de 25/09/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA TOTAL. VALOR LIMITE PARA OPÇÃO.
COMPOSIÇÃO.
Compõe o limite de receita total de R$ 78.000.000,00 – setenta e oito milhões de reais – para
opção pelo regime de tributação do imposto de renda pelo lucro presumido, as receitas
obtidas pela empresa decorrentes da participação societária em outras empresas, ainda que
estas receitas não estejam sujeitas à tributação pelo imposto de renda da pessoa jurídica
declarante. Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Lei nº 9.718, de 1998,
arts. 13 e 14; Decreto nº 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de renda – RIR/99, art.
224; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, ART. 59.
PIS/COFINS – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MAJORADA NA IMPORTAÇÃO DE
AUTOPEÇAS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 143 Cosit
DOU de 25/09/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: Para aplicação da alíquota majorada prevista no § 9º-A do art. 8º da Lei nº 10.865,
de 2004, relativamente à importação de autopeças relacionadas, na espécie, no Anexo II da
Lei nº 10.485, de 2002, é necessário que estas, além de receberem a classificação na Tipi
prevista nesse Anexo, correspondam à descrição nele mencionada. Sendo assim, na
importação de mercadorias classificadas no código 8414.90.39 da Tipi, somente se aplicará a
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alíquota de 14,37% (catorze inteiros e trinta e sete centésimos por cento) para a CofinsImportação caso estas tenham a natureza de caixas de ventilação para veículos
autopropulsados. Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002, Anexos I e II; Lei nº 10.865, de
2004, art. 8º, § 9º-A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: Para aplicação da alíquota majorada prevista no § 9º-A do art. 8º da Lei nº 10.865,
de 2004, relativamente à importação de autopeças relacionadas, na espécie, no Anexo II da
Lei nº 10.485, de 2002, é necessário que estas, além de receberem a classificação na Tipi
prevista nesse Anexo, correspondam à descrição nele mencionada. Sendo assim, na
importação de mercadorias classificadas no código 8414.90.39 da Tipi, somente se aplicará a
alíquota de 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento) para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação caso estas tenham a natureza de caixas de ventilação para veículos
autopropulsados. Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002, Anexos I e II; Lei nº 10.865, de
2004, art. 8º, § 9º-A.
ISENÇÃO – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – CURSOS OFERECIDOS
NO EXTERIOR
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 144 Cosit
DOU de 25/09/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CURSOS OFERECIDOS
NO EXTERIOR.
Os gastos no exterior com cursos oferecidos a funcionários por associação civil sem fins
lucrativos não inviabilizam, por si sós, a fruição da isenção de IRPJ prevista no § 1º do art. 15
da Lei nº 9.532, de 1997. A manutenção da isenção, todavia, fica condicionada à
aplicação/transmissão do conhecimento adquirido no exterior em território nacional, de modo
a evidenciar que os recursos despendidos em terras alienígenas foram aplicados, no País, na
manutenção dos objetivos institucionais da entidade isenta. Dispositivos Legais: CTN, art. 14,
II, Lei nº 7.532, de 1776, arts. 12, §§ 2º, “b” e 3º e 15, §§ 1º e 3º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
EMENTA: ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CURSOS OFERECIDOS
NO EXTERIOR.
Os gastos no exterior com cursos oferecidos a funcionários por associação civil sem fins
lucrativos não inviabilizam, por si sós, a fruição da isenção da CSLL prevista no § 1º do art. 15
da Lei nº 9.532, de 1997. A manutenção da isenção, todavia, fica condicionada à
aplicação/transmissão do conhecimento adquirido no exterior em território nacional, de modo
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a evidenciar que os recursos despendidos em terras alienígenas foram aplicados, no País, na
manutenção dos objetivos institucionais da entidade isenta. Dispositivos Legais: CTN, art. 14,
II, Lei nº 7.532, de 1776, arts. 12, §§ 2º, “b” e 3º e 15, §§ 1º e 3º. ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: Não produz efeitos a consulta que não
descreve, completa e exatamente, a hipótese a que se refere, tampouco aquela que não
contenha os elementos necessários à sua solução. Dispositivos Legais: IN RFB nº 1.396, de
2013, art. 18, XI.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – SERVIÇOS HOSPITALARES – REQUISITOS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 145 Cosit
DOU de 25/09/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. REQUISITOS.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8% na apuração da base
de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido reclama a presença dos seguintes
requisitos, cumulativamente: a) a prestação de serviços hospitalares, assim considerados
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvam
as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa nº 50, de 2002 (exceto consultas
médicas); e b) a prestadora dos serviços ser organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS DE
OFTALMOLOGIA. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. As receitas decorrentes da atividade
médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames
complementares em oftalmologia sujeitam-se ao percentual de 8% na apuração do IRPJ no
regime de tributação do lucro presumido. LUCRO PRESUMIDO. CONSULTAS MÉDICAS E
SERVIÇOS DE ACUPUNTURA. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. As receitas decorrentes de
consultas médicas, inclusive ambulatoriais, e da prestação de serviços de acupuntura sujeitamse ao percentual de 32% na apuração do IRPJ no regime de tributação do lucro presumido.
Dispositivos Legais: Lei nº 7.247, de 1775, art. 15, caput e §§ 1º, III, “a” e 2º; IN RFB nº 1.234,
de 2012, art. 30 (com redação dada pela IN RFB nº 1.540, de 2015); Nota Explicativa
PGFN/CRJ nº 1.114, de 2012, Anexo, item 52 e Resolução Anvisa RDC nº 50, de 2002.
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PIS/COFINS – A SUJEIÇÃO AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA EM
RELAÇÃO AS RECEITAS AUFERIDAS PELA REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS A
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA É CONDICIONADA AO LUCRO REAL
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 4031 Disit/SRRF04
DOU de 24/09/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Ementa: A
SUJEIÇÃO AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS
AUFERIDAS PELA REVENDEDORA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA É CONDICIONADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS
PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) COM BASE NO LUCRO REAL.
A partir de 1º de maio de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à
tributação concentrada, tais como a gasolina ou o diesel, incluem-se no regime de apuração
não cumulativa sempre que o contribuinte apurar o IRPJ com base no lucro real, salvo as
exceções previstas no art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. RECEITAS AUFERIDAS PELA REVENDEDORA DE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CUSTOS, ENCARGOS OU DESPESAS,
EXCETO REFERENTES A PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA SUJEITOS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. POSSIBILIDADE. Desde 1º de maio de 2004, já
não há vedação ao desconto de créditos da Cofins em relação a custos, encargos ou despesas
vinculados a receitas auferidas pela revendedora de produtos sujeitos à tributação
concentrada no regime não cumulativo, exceto aqueles decorrentes da aquisição de produtos
para revenda sujeitos à tributação concentrada, atendido o disposto nos incisos II a XI e §§ do
art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. A regra geral esculpida no
art. 17 da Lei nº 11.033, de 2004, autoriza que os créditos devidamente apurados porventura
existentes sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou alíquota 0 (zero),
mas não permite o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada. VINCULAÇÃO À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 64, DE 19 DE MAIO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei
nº 9.718, de 1998, art. 4º; Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei nº
10.833, de 2003, art. 3º, inciso I, alínea “b”, e art. 10, incisos II e III; Lei nº 10.865, de 2004,
art. 21 c/c art. 53; Lei nº 11.033, de 2004, art. 17.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: A SUJEIÇÃO AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA EM RELAÇÃO ÀS
RECEITAS AUFERIDAS PELA REVENDEDORA DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA É CONDICIONADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS
PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) COM BASE NO LUCRO REAL.
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A partir de 1º de maio de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à
tributação concentrada, tais como a gasolina ou o diesel, incluem-se no regime de apuração
não cumulativa sempre que o contribuinte apurar o IRPJ com base no lucro real, salvo as
exceções previstas no art. 8º da Lei nº 10.637, de 2002. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. RECEITAS AUFERIDAS PELA REVENDEDORA DE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CUSTOS, ENCARGOS OU DESPESAS,
EXCETO REFERENTES A PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA SUJEITOS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. POSSIBILIDADE. Desde 1º de maio de 2004, já
não há vedação ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, em relação a
custos, encargos ou despesas vinculados a receitas auferidas pela revendedora de produtos
sujeitos à tributação concentrada no regime não cumulativo, exceto aqueles decorrentes da
aquisição de produtos para revenda sujeitos à tributação concentrada, atendido o disposto nos
incisos II a XI e §§ do art. 3° da Lei nº 10.833, de 2003. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS.
VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. A regra
geral esculpida no art. 17 da Lei nº 11.033, de2004, autoriza que os créditos devidamente
apurados porventura existentes sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção
ou alíquota 0 (zero), mas não permite o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 64, DE 19 DE MAIO DE 2016.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.718, de 1998, art. 4º; Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001,
art. 42, inciso I; Lei nº 10.636, de 2002, art. 3º, inciso I, alínea “b”, e art. 8º, incisos II e III; Lei
nº 10.865, de 2004, art. 21 c/c art. 53; Lei nº 11.033, de 2004, art. 17.
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