
Respostas recentes a consultas tributárias

Recentes decisões judiciais com efeito vinculante 

Declaração de Operações Liquidadas com Moeda 
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Declaração de Operações Liquidadas com Moeda 
em Espécie (DME) 

Sescap-PR

Curitiba-PR, 26/01/2018



Como são dirimidas as dúvidas 
acerca da interpretação da 
legislação tributária?

Por meio de Processo de 
ConsultaConsulta

Protocolo na unidade da RFB de
jurisdição do consulente.



IN RFB nº 1.396, de 16/09/2013

Publicação da íntegra das respostas às 
consultas, observando-se o sigilo 
fiscal;
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Efeito vinculante para a RFB

Aproveitam também aos não-
consulentes



Soluções de Consulta
Solução de Consulta nº 666/2017 – Cosit

Corretores de seguros não se confundem com agentes
autônomos de seguros privados.
Regras tributárias são diversas (ex. alíquotas e

Disit/SRRF09 4

Regras tributárias são diversas (ex. alíquotas e
apuração da Cofins)

Prazo para eventual repetição: 5 anos contados do
pagamento.



Soluções de Consulta
Solução de Consulta nº 639/2017 – Cosit

Imunidade das entidades beneficentes de assistência social
abrange as receitas com aluguéis de imóveis, desde que
destinadas às suas finalidades essenciais e não afronte a livre
concorrência.
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concorrência.

Tributos alcançados e requisitos legais:
IR: 14, CTN;

12, Lei 9.532/1997
CSLL, Cofins, Pis/Pasep, C. Previdenciária:

14,CTN;
29, Lei 12.101/2009.



Soluções de Consulta
Solução de Consulta nº 638/2017 – Cosit

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 
FÍSICA - IRPF
EMENTA: As despesas relativas a pagamento de 
serviços contábeis e de honorários advocatícios
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serviços contábeis e de honorários advocatícios
serão dedutíveis como despesas de custeio
unicamente se forem necessárias à percepção da 
receita e à manutenção da fonte produtora, cabendo ao 
consulente realizar este enquadramento e manter em 
seu poder, à disposição da fiscalização, a respectiva 
documentação comprobatória enquanto não ocorrer a 
prescrição ou decadência.



Soluções de Consulta
Solução de Consulta nº 674/2017 – Cosit

ASSUNTO:IRPF
EMENTA: GANHO DE CAPITAL. RRA. CESSÃO DE
CRÉDITO. PRECATÓRIO.

Havendo cessão do direito de crédito, relativo a
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Havendo cessão do direito de crédito, relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA),
decorrente de ação judicial e materializado por meio de
precatório, tanto o cedente quanto o cessionário
deverão apurar o ganho de capital, sobre o qual incide
imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por

cento).



Solução de Consulta nº 674/2017 – Cosit - continuação

CEDENTE. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE 
ALIENAÇÃO. Na cessão original, ou seja, naquela 
em que ocorre a primeira cessão de direitos, a 
pessoa física cedente deve apurar o ganho de capital 
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pessoa física cedente deve apurar o ganho de capital 
considerando o custo de aquisição igual a zero, 
porquanto não existe valor pago pelo direito ao 
crédito; nas cessões subsequentes, o custo de 
aquisição será o valor pago pelo direito. O valor de 
alienação será o montante que o cedente receber do 
cessionário pela cessão de direitos do crédito.



Solução de Consulta nº 674/2017 – Cosit – continuação

CESSIONÁRIO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE
ALIENAÇÃO. A pessoa física cessionária deve apurar o
ganho de capital considerando como custo de aquisição
o valor pago ao cedente, quando da aquisição da
cessão de direitos do crédito. O valor de alienação será
a importância líquida recebida, descontado o imposto
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a importância líquida recebida, descontado o imposto
sobre a renda retido na fonte, por ocasião do
recebimento do precatório, e excluídas eventuais
deduções legais.



Íntegra das soluções de consulta

Sistema NORMAS: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/c
onsulta.action
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Menu Legislação: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/c
onsulta.action



Decisões judiciais vinculantes

Art. 19 da Lei 10.522/2002: 

a) Jurisprudência pacífica do STF/STJ seguida de 
AD PGFN aprovado pelo MF;
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AD PGFN aprovado pelo MF;

b) Julgados no STF no rito da repercussão geral

c) Julgados no STJ no rito dos recursos repetitivos, 
quando não mais possa ser revertido no STF 
(manifestação da PGFN)

Adoção do entendimento, revisão dos créditos 
lançados, cabimento de repetição de indébito.



Jurisprudência pacífica - exemplo
Ato Declaratório PGFN Nº 4 DE 31/03/2016

autorizada a dispensa de apresentação de 
contestação, de interposição de recursos e a 
desistência dos já interpostos, desde que inexista 
outro fundamento relevante:
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"nas ações judiciais fundadas no entendimento de 
que não há incidência de contribuição 
previdenciária sobre o vale-transporte pago em 
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da 
verba".

JURISPRUDÊNCIA: RE nº 478.410/SP, EREsp 
816.829/RJ, REsp 1257192/SC, AgRg no REsp 
898.932/PR, REsp 1180562/RJ, AR 3.394/RJ



Recurso repetitivo STJ - exemplo

REsp 1.230.957/RS (tema nº 478)

Não incidência de contribuição 
previdenciária, a cargo da empresa, sobre 
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previdenciária, a cargo da empresa, sobre 
valores pagos a título de aviso prévio 
indenizado, haja vista sua natureza 
indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.

Nota PGFN 485/2016



Repercussão geral – STF - exemplo

RE 636.941/RS (tema nº 432)

As entidades beneficentes de assistência social 
filantrópicas fazem jus à imunidade 

Disit/SRRF09 14

filantrópicas fazem jus à imunidade 
tributária (195,§ 7º,CF) sobre a contribuição 
destinada ao Programa de Integração Social 
(PIS). 

Devem atender aos requisitos legais 



ICMS na BC do Pis e Cofins

STF – RE 574.706

“O ICMS não compõe a base de cálculo das 
contribuições”
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contribuições”

Não houve ainda trânsito em julgado, embargos de 
declaração da PGFN pendentes. 

Decisão não vinculante.



Relação dos julgados vinculantes

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-
do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos
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DME – operações com moeda em 
espécie
Sujeito passivo: PF/PJ com domicílio fiscal no Brasil, 

recebedora de recursos. 

FG: operações com uma mesma PF/PJ, com recebimento em 
espécie, no valor => R$ 30 mil, no mês (a partir de 01/18).  
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Sendo a operação realizada com mais de uma pessoa o limite 
é calculado por operação

Prazo: último dia útil do mês seguinte

Meio: e-CAC

Operações: alienação/cessão de bens/direitos e prestação de 
serviços listados nos anexos da IN RFB 1761/2017.

(Lei nº 12.101/2009)



Contato

Marco Antonio Ferreira Possetti
Chefe da Divisão de Tributação
Superintendência Regional da Receita 
Federal – 9ª Região Fiscal (PR/SC)
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Federal – 9ª Região Fiscal (PR/SC)
marco.possetti@receita.fazenda.gov.br


