Nesta edição: 01. Ficha de conteúdo de Importação - FCI - obrigatoriedade a partir de
01/10/2013; 02. - REFIS da crise – reabertura; 03. Incide imposto de renda sobre juros de
mora; 04. Imunidade de exportação realizada com empresa intermediária será analisada pelo
STF; 05. Rateio de despesas – Solução de Divergência nº 23 – Receita Federal

01. Ficha de conteúdo de Importação - FCI - obrigatoriedade a partir de 01/10/2013

A obrigatoriedade da entrega da FCI conforme o Convênio ICMS 38 de 22 de maio de 2013 tinha
previsão para o início de agosto de 2013, este prazo foi prorrogado para o dia 1° de outubro de 2013
com o Convênio 88 de 2013.

Conforme a Cláusula Quinta do Convênio 38 deverão os contribuintes industrializadores, no caso
de operações com bens ou mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de
industrialização, preencher a FCI de acordo com o modelo anexo ao Convênio.

Para acessar ao convênio:
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/icms/2013/CV038_13.htm

02. - REFIS da crise - reabertura

Com a conversão da Medida Provisória n° 615 na Lei n° 12.865, publicada no Diário Oficial da
União ontem, houve a reabertura do REFIS da crise, possibilitando o parcelamento de débitos de
tributos federais.

Os débitos passíveis de inscrição no parcelamento são aqueles vencidos até 31 de novembro de
2008, com descontos que podem variar, por exemplo, de 30% a 100% entre multas e honorários
advocatícios.
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Os débitos que já tenham sido parcelados nos termos dos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, e nos termos do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 não poderão ser
inscritos neste novo período.

Conforme o §2° do artigo 17 da Lei “Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve
calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao maior valor entre:

I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas;
e

II - os valores constantes no § 6º do art. 1º ou no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009, conforme o caso, ou os valores constantes do § 6º do art. 65 da Lei nº 12.249, de
11 de junho de 2010, quando aplicável esta Lei.”

O parcelamento poderá ser realizado em até 180 meses, sendo exigido a regularidade de todas as
prestações devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao do término da consolidação.

Acesse a Lei em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm

Fonte: www.planalto.gov.br

03. Incide imposto de renda sobre juros de mora

10/10/2013 17:50

No caso de benefício previdenciário ressarcido em atraso, deve incidir imposto de renda (IR) sobre
os valores pagos a título de juros de mora, salvo quando a verba principal for isenta ou estiver fora
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do âmbito do imposto. A tese foi fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), na sessão desta quarta-feira (9/10), em Brasília. O entendimento foi
revisto para se adequar à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão ocorreu durante análise do pedido de uniformização apresentado pela União, solicitando a
modificação do acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul que confirmou o entendimento de
1º grau pela não incidência de IR sobre os juros de mora recebidos em decorrência do pagamento
em atraso de verbas previdenciárias. A TNU não chegou a discutir a forma como os efeitos
financeiros dessa decisão serão contabilizados, se por regime de competência ou de caixa, porque o
acórdão recorrido não tratou do assunto.

Na argumentação da União, que acabou sendo acolhida, a questão em discussão foi reexaminada em
2012 pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.089.720/RS. Na ocasião, a Corte firmou o
entendimento de que incide imposto de renda sobre os juros de mora, com base no artigo 16 da Lei
4.506/64, inclusive em reclamações trabalhistas. As exceções são apenas duas: quando a verba
principal for isenta ou não tributada ou quando se tratarem de verbas rescisórias decorrentes de
perda do emprego, havendo reclamação trabalhista ou não – independentemente de ser a verba
principal isenta ou não tributada.

“No caso, tratando-se de verbas previdenciárias pagas em atraso, há a incidência do imposto de
renda sobre os correspondentes juros de mora, caso a parcela principal esteja sob o campo de
incidência tributária e não esteja contemplada por regra de isenção (aplicação da regra geral do
artigo 16 da Lei 4.506/64)”, concluiu o relator do processo na TNU, juiz federal Gláucio Maciel.
Com a decisão, o acórdão recorrido foi anulado e os autos devolvidos à turma recursal do Rio
Grande do Sul para que a questão seja revista, levando-se em conta o novo entendimento firmado.

Processo 5000554-76.2012.4.04.7113

Fonte: www.cjf.jus.br
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04. Imunidade de exportação realizada com empresa intermediária será analisada pelo STF

20/09/2013

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai definir o alcance da imunidade tributária de exportadores
que vendem no mercado externo por meio de tradings (empresas que atuam como intermediárias na
exportação) e avaliar se nesse caso as operações estão sujeitas à incidência de contribuições sociais.
O tema é tratado no Recurso Extraordinário (RE) 759244, de relatoria do ministro Luís Roberto
Barroso, e teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF, por unanimidade de
votos.

No caso em análise, uma usina de açúcar e álcool de São Paulo questiona regra estabelecida pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária (IN/SRP) 03/2005, segundo a qual a
receita proveniente de comercialização com empresa em funcionamento no país é considerada
comércio interno, e não exportação. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) entendeu
incabível no caso a aplicação da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso I, da
Constituição Federal, o qual estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação.

“O tema é constitucional, uma vez que envolve o alcance da interpretação da imunidade prevista no
artigo 149, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal. A limitação instituída pela norma
infralegal também pode ser discutida diretamente à luz dos princípios da legalidade e da isonomia,
tendo em vista a distinção entre exportadores diretos e indiretos”, afirmou o relator do RE, ministro
Luís Roberto Barroso.

Ao se manifestar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro afirmou que "a
controvérsia é relevante do ponto de vista econômico e ultrapassa os interesses subjetivos da causa,
por afetar todas as empresas brasileiras que exportam servindo-se da intermediação de uma trading
company, o que significa dizer a maior parte dos exportadores, que não têm acesso direto ao
mercado internacional”.
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Fonte: www.stf.jus.br

05. Rateio de despesas – Solução de Divergência nº 23 – Receita Federal

Esta solução trata sobre a divergência da dedução de despesas rateadas entre os estabelecimentos,
com relação ao Importo de Renda e os reembolsos relativos aos rateios da base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Abaixo a integra da Solução:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 23, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e despesas
administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura administrativa
concentrada. Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas
sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e
usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em critérios de rateio
razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as exigências estabelecidas
no item anterior para regularidade do rateio de dispêndios em estudo: a) os valores auferidos pela
pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas
jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não integram a
base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a
apuração de eventuais créditos da não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser
efetuada individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base
na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios comuns deve
discriminar os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo
econômico para permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que
os suporta direito de creditamento, nos termos da legislação correlata.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 251 e 299, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123 da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de
1998; art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1º da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
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