
RADAR STOCCHE FORBES - TRIBUTÁRIO

A Lei nº 13.043/2014, resultado da conversão da

Medida Provisória nº 651/2014, trouxe diversas

alterações na legislação tributária, dentre as quais

destacamos as seguintes:

(i) PIS/COFINS sobre serviços de construção

civil

A Lei nº 13.043/2014 excluiu o prazo máximo de até

31.12.2015 para a manutenção das receitas

decorrentes de obras de construção civil por

administração, empreitada ou subempreitada sob a

sistemática cumulativa da Contribuição ao PIS e da

COFINS. Com isso, tais receitas passam a estar

sujeitas ao regime cumulativo das contribuições por

prazo indeterminado.

(ii) IRRF e afretamento de embarcações

A Lei nº 13.043/2014 alterou dispositivo da Lei nº

9.481/1997, que permite a aplicação de alíquota zero

do Imposto de Renda na Fonte (“IRRF”) sobre as

remessas realizadas ao exterior relativas à

contraprestação por fretes, afretamentos, aluguéis ou

arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais

ou de aeronaves estrangeiras ou motores de

aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde

que tenham sido aprovados pelas autoridades

competentes, bem como os pagamentos de aluguel

de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso

de serviços de instalações portuárias.

De acordo com a nova redação da Lei nº 9.481/1997,

quando ocorrer execução simultânea do contrato de

afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e

do contrato de prestação de serviço, relacionados à

prospecção e exploração de petróleo ou gás natural,

celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si,
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o valor relativo ao afretamento ou aluguel não poderá

ser superior a:

(i) 85% do valor total dos contratos, no caso de

embarcações com sistemas flutuantes de produção

e/ou armazenamento e descarga (Floating Production

Systems - FPS);

(ii) 80% do valor total dos contratos, no caso de

embarcações com sistema do tipo sonda para

perfuração, completação, manutenção de poços

(navios-sonda); e

(iii) 65% do valor total dos contratos, nos demais tipos

de embarcações.

Caso os percentuais acima não sejam respeitados, a

parcela do contrato de afretamento que excedê-los

estará sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 15%

ou de 25% (caso o beneficiário do pagamento esteja

localizado em paraíso fiscal).

Essa atribuição de determinados percentuais

máximos como afretamento tem como objetivo

endereçar a discussão atualmente existente no

âmbito jurisprudencial sobre a forma de bipartição dos

contratos de afretamento - sujeitos à alíquota zero do

IRF; e de prestação de serviços de operação das

Sondas - sujeitos à tributação como importação de

serviços (Acórdãos 3403-002.702/2014, 1402-

001.439/2013 e 1202-001.067/2013).

Ademais, o advento dessas novas regras parece

também endereçar, pelo menos indiretamente, outra

questão relacionada ao enquadramento legal de

determinados tipos de plataformas de perfuração e

exploração de petróleo (FPSO e navios sonda) no

conceito de embarcação para fins de fruição da
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alíquota 0% do IRF, ainda que essas plataformas não

tenham destinação precípua de transporte de pessoas

ou cargas. Esse é um tema controverso e que tem

gerado posições divergentes por parte das

autoridades fiscais, bem como da jurisprudência

administrativa e judicial.

(iii) Concessões – Regime de tributação de

receitas e Contribuição Previdenciária sobre a Receita

Bruta

De acordo com a Lei nº 12.973/2014, as receitas

decorrentes da construção de obras de infraestrutura

deveriam ser submetidas à incidência do IRPJ, da

CSLL, do PIS e da COFINS com base no regime de

caixa, inclusive nas hipóteses em que há

contrapartida do ente público em realizar aportes

financeiros.

Com a finalidade de evitar o recolhimento antecipado

dos mencionados tributos e contribuições e reduzir os

custos pré-operacionais, a Lei nº 13.043/2014

estabeleceu que até 31.12.2014 as receitas

decorrentes dos aportes que o Governo Federal faz

em favor das concessionárias deverão ser tributadas

na proporção em que os custos para a realização da

construção são realizados. Ademais, a partir de

01.01.2015, as receitas desta natureza deverão ser

tributadas ao longo do prazo do contrato de

concessão, permanecendo as demais sujeitas ao

regime de caixa acima.

Além disso, a Lei nº 13.043/2014 alterou a Lei nº

12.546/2011, que trata do regime substitutivo de

desoneração da folha de salários denominada

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

(“CPRB”), estabelecendo novas regras aplicáveis às

atividades de construção, recuperação, reforma,

ampliação ou melhoramento da infraestrutura, quando

decorrentes de contratos de concessão de serviços

públicos.

De acordo com as disposições contidas na Lei nº

13.043/14, as referidas receitas não estarão sujeitas à

CPRB quando suas contrapartidas corresponderem a

ativo intangível representativo de direito de

exploração. Caso a contrapartida corresponda a ativo

financeiro representativo de direito contratual

incondicional de receber caixa ou outro ativo

financeiro, as receitas respectivas passarão a

integrara base de cálculo da CPRB à medida do

efetivo recebimento.

(iv) Regime Especial de Incentivos para o

Desenvolvimento da Infraestrutura ("REIDI") –

benefício para contratos de concessão com órgãos

públicos

Por meio do REIDI, ocorre a suspensão, por cinco

anos, da cobrança do PIS e da COFINS incidentes

sobre a cadeia de fornecimento envolvida na

implementação de obras de infraestrutura em

determinados setores, mediante habilitação perante a

RFB. Após a comprovação da incorporação dos

materiais e serviços na obra habilitada, a suspensão

do pagamento do PIS e da COFINS é convertida em

alíquota zero.

No modelo atual de concessões, muitas obras de

infraestrutura pertencem ao próprio Governo, que

naturalmente não se habilita perante a RFB,

impedindo, consequentemente, a co-habilitação da

prestadora dos serviços de construção.

Nesse contexto, com o intuito de reduzir o ônus

tributário na cadeia de bens e serviços necessários

para o desenvolvimento de obras de infraestrutura, a

Lei nº 13.043/2014 estendeu os benefícios do REIDI

às receitas das pessoas jurídicas titulares de

contratos de concessão de serviços públicos

reconhecidas durante a execução das obras elegíveis

que têm como contrapartida ativo intangível

representativo de direito de exploração ou ativo

financeiro representativo de direito contratual

incondicional de receber caixa ou outro ativo

financeiro.

(v) Tributação de receitas oriundas da alienação

de participações societárias

A partir de 01/01/2015, as receitas decorrentes de

alienação de participações societárias, classificadas

contabilmente como ativos circulantes, passarão a se

sujeitar ao PIS e à COFINS, que serão apurados,

obrigatoriamente, pelo regime cumulativo, sendo

possível, contudo, excluir da base de cálculo das

contribuições o valor despendido para aquisição

dessas participações.

Além disso, a Lei nº 13.043/2014 estabeleceu que a

COFINS incidente sobre as receitas decorrentes da

alienação de participações societárias não

permanentes deve ser apurada mediante a aplicação

da alíquota de 4%.

(vi) Integralização de quotas de fundos de

investimentos
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Receita edita instruções normativas para regulamentar as novas regras de apuração de 

IRPJ, CSL, PIS e COFINS e da tributação de lucros no exterior

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1515/2014

(“IN RFB 1515”), a Receita Federal do Brasil (RFB)

regulamentou a Lei nº 12.973/2014, a qual alterou

profundamente as regras de apuração do IPRJ, da

CSL, do PIS e da COFINS e extinguiu o Regime

Tributário de Transição – RTT.

Nos seus quase 200 artigos, a IN RFB 1515 dispõe,

dentre outro temas, sobre (i) os regimes de apuração

do IRPJ, CSL, PIS e COFINS com base nas novas

regras contábeis e fim do RTT; (ii) os efeitos

decorrentes do ajuste a valor presente (AVP) e ajuste

a valor justo (AVJ) de ativos e passivos; (iii) o

tratamento fiscal a ser conferido ao JCP e aos

dividendos; (iv) regras para fins de

aproveitamentofiscal do ágio em operações de

aquisição de participações societárias; (v) efeitos das

operações de

A lei excepcionou dessa regra a transferência de bem

imóveis para integralização de quotas de fundos de

investimento, embora essa exceção, em teoria, não

fosse necessária, já que bens imóveis não se

enquadrariam no conceito de “ativos financeiros”. Em

razão disso, faz-se ainda necessário o esclarecimento

sobre a extensão do conceito de “ativos financeiros”,

principalmente para os casos de subscrição de quotas

de Fundos de Investimento em Participações (FIP)

com ações de empresas de capital fechado.

Ministério da Fazenda altera o conceito de paraíso fiscal

A Portaria MF nº 488/2014, recentemente publicada,

alterou a alíquota máxima de tributação da renda para

fins da definição dos conceitos de jurisdição com

tributação favorecida e regime fiscal privilegiado

contidos nos artigos 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996.

De acordo com os artigos acima referidos, as

jurisdições com tributação favorecida e os regimes

fiscais privilegiados (“RFP”) são aqueles que, dentre

outras características, não tributam a renda ou a

tributam à alíquota máxima inferior a 20%. Com a

alteração promovida pela Portaria nº 488/2014, a

alíquota mínima foi reduzida de 20% para 17%.

A redução de alíquota promovida pela Portaria MF nº

488/2014 está limitada aos “países ou dependências

alinhados com os padrões internacionais de

transparência fiscal", conceito esse que ainda será

definido pela Receita Federal do Brasil por meio de

regulamentação específica. A RFB ainda não

atualizou a Instrução Normativa 1.037/2010, que

contém a lista das jurisdições consideradas como de

tributação favorecidas e dos regimes fiscais

privilegiados.

A redução da alíquota mínima tem como efeito prático

a retirada de determinadas jurisdições da aplicação

de regras de tributação que utilizam os conceitos de

paraíso fiscal e RFP, tais como regras de preços de

transferência, e a aplicação mais agravada das regras

de subcapitalização, tributação de lucros no exterior e

tributação na fonte de remessas ao exterior.

A Lei nº 13.043/2014 estabeleceu a obrigação dos

administradores de fundos de investimentos

efetuarem a cobrança e o recolhimento do imposto

sobre a renda incidente sobre o eventual ganho de

capital auferido pelos quotistas na integralização de

cotas de fundos ou clubes de investimento por meio

da entrega de ativos financeiros.

A referida lei determina que a integralização das

quotas de fundos com a entrega de ativos financeiros

seja feita com base em valor de mercado, conforme já

dispunha o Ato Declaratório Interpretativo nº 07/2007.

arrendamento mercantil; e (vi) pagamentos baseados

em ações.

Além disso, a RFB também editou a Instrução

Normativa RFB nº 1520/2014 (“IN RFB 1520”), que

regulamenta a nova sistemática de apuração de

lucros auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas

domiciliadas no País, conforme instituídas pela Lei

n° 12.973/14.

Dentre outros assuntos, o ato trata (i) do

procedimento de contabilização individualizada dos

investimentos detidos direta ou indiretamente por

empresa brasileira; (ii) das regras de consolidação

dos resultados auferidos no exterior; (iii) dos

requisitos para compensação, no Brasil, dos tributos

pago no exterior; e (vi) dos informativos a serem

apresentados pelos contribuintes à RFB.
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A Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") do

CARF recentemente julgou processo administrativo

em que se discutiu se o ágio na aquisição de quotas

de capital de sociedades de responsabilidade limitada

deve ou não compor o resultado do exercício

(Acórdão nº 9101-002.009).

O processo havia sido julgado pela Primeira Turma da

Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, que

excluiu a exigência de Imposto de Renda da Pessoa

Jurídica ("IRPJ") decorrente da falta de adição do

ágio, em virtude da inexistência de dispositivo legal

que determinasse sua adição na base de calculo do

imposto.

Ao analisar o recurso especial interposto pela

Fazenda Nacional, a CSRF decidiu, por voto de

qualidade, reformar o acórdão de segunda instância

e, consequentemente, restabelecer a exigência de

IRPJ, sob a alegação de que a legislação tributária

apenas afastou o computo do ágio na determinação

do lucro real quando da emissão de ações por

sociedades anônimas.

Em síntese, o voto vencedor proferido pelo Presidente

da Câmara não partilhou do entendimento,

consignado no acórdão de segunda instância e de

parte dos conselheiros da CSRF, de que a

importância correspondente ao ágio na emissão de

líquido da empresa.

De acordo com o Presidente da Câmara, o que é

tributável (variação patrimonial positiva) não pode ser

afastado da tributação pela lei comercial ou pela

aplicação de metodologia contábil. No entendimento

do Presidente, tanto o ágio na aquisição de quotas de

capital de sociedades de responsabilidade limitada,

como o ágio na emissão de ações de sociedade

anônima, representam fato gerador do IRPJ, mas

apenas o ágio na emissão de ações é excluído da

incidência do imposto por expressa previsão legal.

O voto vencedor acrescentou, ainda, que o

tratamento fiscal diferenciado para as empresas de

responsabilidade limitada e as sociedades anônimas

tem razão extrafiscal, já que o objetivo é incentivar o

mercado de valores mobiliários.

O acórdão é importante pela relevância da matéria e

por ter sido proferido pela CSRF, fato que pode

influenciar o resultado de outros julgamentos. Não

obstante, o resultado pelo voto de qualidade indica a

inexistência de pacificação de entendimento acerca

do tema.

Cobrança da CSLL - Limites da coisa julgada

Por meio do acórdão n° 1802-002.372, o CARF

novamente analisou processo que trata da cobrança

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL")

de empresa que possui decisão judicial transitada em

julgado para afastar a exigência da referida

contribuição, sob fundamento de inconstitucionalidade

da Lei n° 7.689/88 - que instituiu a CSLL.

O tema refere-se, portanto, ao debate sobre os efeitos

prospectivos de decisões proferidas em esfera

judicial, em que se discute em que medida tais

decisões podem impedir a incidência da norma

tributária sobre fatos geradores ocorridos em períodos

posteriores à coisa julgada.

Nesse contexto, a Segunda Turma Especial da

Primeira Seção concluiu que, a despeito do trânsito

em julgado de decisão judicial em favor do

contribuinte, os seus termos não podem se projetar

indefinidamente no futuro em razão de o Supremo

Tribunal Federal ("STF") ter confirmado, por meio do

RE 146.733-9, a constitucionalidade da Lei nº

7.689/88.

De acordo com o acórdão em questão, admitir a

manutenção dos efeitos da coisa julgada em casos

que tratam do tema em análise seria o mesmo que

admitir um efeito vinculante às avessas, em que

decisões de instâncias inferiores se sobreporiam à

decisão do STF.

A corroborar o entendimento de que a coisa julgada

deve ser relativizada, o acórdão utilizou como

fundamento o acórdão CSRF/01-05.402/2006 da

CSRF, em que se consignou não ser cabível a

aplicação da coisa julgada em relação a fatos

geradores ocorridos após alterações legislativas.

Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

IRPJ - Ágio na subscrição de quotas
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O recurso do contribuinte teve seguimento negado

pelo CARF, sob a alegação de que os argumentos

levantados pelo contribuinte não haviam sido

prequestionados no processo administrativo.

Por entender que tal negativa representava

cerceamento ao seu direito de defesa, o contribuinte

impetrou mandado de segurança contra o respectivo

ato do CARF. Em decisão proferida nos autos do

processo nº 0041477-71.2010.4.01.3400, o TRF1

entendeu que todos os requisitos legais para

interposição do recurso especial foram cumpridos,

especialmente o prequestionamento da matéria em

instâncias anteriores. Assim, o TRF1 determinou à

autoridade responsável que o recurso administrativo

interposto pelo contribuinte fosse conhecido e julgado.

Ao analisar o caso, a CSRF deu provimento integral,

por maioria de votos, ao recurso especial apresentado

pelo contribuinte, por entender que a caracterização

de fraude demanda a comprovação cabal da intenção

(dolo) do contribuinte em cometer o ilícito fiscal.
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Decisões do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT)

ICMS sobre importação realizada por entidade de assistência social 

Em recente decisão proferida pela 7ª Câmara do TIT

no processo DRT 4028662-9, analisou-se a

legitimidade do lançamento de ICMS no momento do

desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas

por hospital sediado em São Paulo.

Em sua defesa, o contribuinte alegou, basicamente,

que (i) seria imune ao ICMS, por se tratar de entidade

filantrópica de assistência social, voltada à prestação

de serviço de saúde gratuita à população carente,

sem objetivo de lucro; e (ii) o bem importado foi

utilizado para essa finalidade.

A decisão de primeira instância manteve

integralmente o auto de infração, sob a alegação de

que a imunidade abrange apenas os impostos que

recaem sobre o patrimônio, a renda e os serviços,

sendo que o ICMS não se enquadra nesse conceito.

Ante tal situação, o contribuinte interpôs recurso

ordinário, o qual foi provido, por maioria de votos,

pelos Juízes integrantes da 10ª Câmara do TIT.

De acordo com o entendimento do Juiz Relator, que

proferiu o voto vencedor, muito embora a importação

tenha sido realizada após o advento da Emenda

Constitucional n° 33/01, quando passou a ser

legítima a cobrança do ICMS na importação devida

por pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja

contribuinte do imposto em tela, o ICMS não seria

devido no caso concreto em razão da regra

imunizante.

O Presidente da Câmara proferiu voto (vencido)

divergindo do entendimento exposto pelo Relator no

tocante à questão relativa à imunidade do ICMS sobre

a importação realizada pelo hospital, sob a alegação

de que (i) o ICMS onera apenas a produção e o

consumo, e não o patrimônio, a renda e os serviços,

como prescreve a Constituição Federal; e (ii) como a

imunidade não se aplica ao caso concreto, o

contribuinte somente estaria desobrigado de recolher

esse imposto no momento do desembaraço aduaneiro

caso tivesse preenchido os requisitos legais para o

gozo da isenção dos equipamentos médicos, que não

teria sido cumprido.

Decisão Judicial determina o julgamento de recurso especial pela CSRF 

Após decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal

da 1ª Região (TRF1), que determinou o seguimento

de processo administrativo em trâmite no CARF, a

CSRF deu provimento ao recurso especial interposto

pelo contribuinte (Acórdão nº 9101-001.954)

A Fiscalização autuou o contribuinte para a cobrança

do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sob a

alegação de que teria ocorrido subfaturamento nas

operações de venda de mercadorias por meio de suas

controladas no exterior, o que reduziu a base

tributária da operação no Brasil. Em razão da suposta

fraude cometida, a Fiscalização aplicou multa

agravada de 150% sobre os referidos tributos.

O contribuinte interpôs recurso voluntário, o qual foi

parcialmente provido pela 5ª Câmara do 1º Conselho

de Contribuintes (antiga denominação do CARF).

Ante tal situação, o contribuinte interpôs recurso

especial para a CSRF, sob a alegação de que referida

decisão contrariava o entendimento manifestado por

outras turmas do CARF.
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Por meio do Recurso Extraordinário nº 599.176/PR, o

STF decidiu que a imunidade recíproca não exonera o

sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos

jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

O recurso foi interposto pelo Município de Curitiba

contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional

Federal da 4ª Região (TRF/4ª Região), que

considerou aplicável a imunidade recíproca de débitos

tributários da extinta rede Ferroviária Federal S/A

(“RFFSA”), sucedida pela União Federal.

tributários da extinta rede Ferroviária Federal S/A

(“RFFSA”), sucedida pela União Federal.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro Relator,

a União, como sucessora da RFFSA, se tornou

responsável tributária pelos créditos inadimplidos

dessa sociedade. Entendeu o STF regra

constitucional da imunidade, que visa à proteção

específica do ente federado, não seria aplicável ao

caso concreto.

Decisões do Poder Judiciário

STF reconhece a inaplicabilidade da imunidade recíproca ao responsável tributário por 

sucessão

Incidência de IPI na revenda de produtos importados no mercado interno

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região

(“TRF/1ª Região”) decidiu, mais uma vez, pela

incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados

(“IPI”) nas operações de revenda de produtos

importados no mercado interno.

O contribuinte alegou que não incidiria IPI na

comercialização de produtos importados no mercado

interno, tendo em visa que tal imposto já incidiu no

momento do desembaraço aduaneiro.

No entanto, a Sétima Turma do TRF/1ª região,

decidiu, por unanimidade, que o IPI tem como fato

gerador qualquer das operações descritas no art. 46

do CTN, inclusive a saída de produtos industrializados

do estabelecimento importador, que se equipara, por

lei, ao estabelecimento industrial.

Vale salientar, contudo, que tal entendimento está em

desacordo com a jurisprudência atual do STJ sobre a

matéria, que tem reconhecido a ilegalidade da

cobrança do IPI na saída do produto importado que

não tenha sofrido nova industrialização.

Não incidência da taxa de juros prevista na Lei n°13.918/2009

A 10ª Câmara Julgadora do TIT reconheceu a

ilegitimidade da cobrança dos juros moratórios

exigidos com base na Lei n° 13.918/2009, a qual

estabelece o percentual de 0,13% do dia sobre o valor

do principal (Processo DRT 05 6116646/11)

De acordo com o voto vencedor, a taxa de juros

aplicada pela legislação paulista (36% ao ano) é

exorbitante quando comparada com aquela prevista

no art. 161, §1° do Código Tributário Nacional, bem

como com a taxa Selic.

Para fundamentar o seu voto, o TIT citou a decisão

proferida pela Corte Especial do Tribunal de Justiça

de São Paulo (Arguição de Inconstitucionalidade n°

0170909-61.2012.8.26.0000), que reconheceu a

inconstitucionalidade dos juros fixados pela Lei n°

13.918/2009.

Não Incidência de ISS na prestação de serviços por empresa brasileira à empresa 

estrangeira 

A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de

Justiça de São Paulo reconheceu a não incidência do

ISS sobre os serviços de pesquisa e estudos clínicos

no setor químico e farmacêutico prestados por

empresa farmacêutica brasileira para empresas

ligadas sediadas na Alemanha e nos Estados Unidos

(Apelação n° 0038110-26.2011.8.26.0053).

No caso analisado, o juiz de primeira instância

indeferiu o pedido formulado pelo contribuinte para a

repetição dos valores pagos indevidamente a título de

ISS, sob a alegação de que não havia prova suficiente

de que o serviço prestado não gerou utilidade para a

própria empresa brasileira, pertencente ao grupo

econômico dos tomadores dos serviços.
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O TJ-SP, no entanto, entendeu como prova suficiente

os contratos firmados entre a empresa brasileira e as

tomadoras dos serviços, as quais possuíam

exclusividade na utilização dos resultados, inclusive o

direito de patentear medicamentos a partir das

pesquisas contratadas e receber royalties quando da

comercialização do remédio pela prestadora do

serviço, no Brasil.

Dessa forma, teria assim sido comprovado que o

“resultado” do serviço não ocorreu no Brasil, conforme

exige a regra isentiva, tendo a vista que, embora

desenvolvido no país, sua fruição somente poderia

ocorrer no exterior por conta da cláusula de

exclusividade.
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Radar 

Stocche Forbes
O Radar Stocche Forbes – Tributário

tem por objetivo informar nossos

clientes e demais interessados sobre os

principais temas que estão sendo

discutidos atualmente nas esferas

administrativa e judicial, bem como as

recentes alterações legislativas em

matéria tributária.

Esse boletim tem caráter meramente

informativo e não deve ser interpretado

como um aconselhamento legal.


