
 

Alterações Legislativas: 

Instrução Normativa RFB nº 1.880/2019: alteração nas regras do Repetro-Sped  

Em 05 de abril de 2019, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.880/2019, que promoveu 

mudanças na regulamentação do Repetro-Sped através de alterações nas Instruções Normativa 

RFB n.º 1.871/2018, 1.415/2013 e 1.600/2015. 

Clique aqui para acessar a análise completa do normativo feita pelas nossas advogadas. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Portaria ME nº 170/ 2019: procedimentos para tramitação de propostas 

de atos normativos no âmbito do Ministério da Economia 

Em 18 de abril de 2019, foi publicada a Portaria ME nº 170/2019 que disciplina a tramitação de 

propostas de atos normativos e de expedientes diversos sujeitos à apreciação do Ministro ou do 

Secretário-Executivo da Economia. Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Instrução Normativa RFB nº 1.884/2019: obrigatoriedade DCTF-Web 

Em 22 de abril de 2019, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.884/2019, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de entrega da DCTFWeb a partir de abril de 2019 para as entidades integrantes 

do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” com faturamento acima de R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário de 2017. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor  do normativo. 

Soluções de Consulta publicadas pela Receita Federal: 

Solução de Consulta COSIT n.º 89/2019: Tributação dos valores recebidos 

no âmbito do Acordo de Individualização de Produção (“AIP”)  

Em 1º de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT n.º 89/2019, que dispõe que os 

valores recebidos por titular de direto de participação em jazidas petrolíferas em Acordo de 

Individualização de Produção (AIP), a título de equalização decorrente do repasse de seu direito 

originário de exploração a outro concessionário de bloco de concessão vizinho cuja jazida em 

exploração tenha se estendido além dos limites de sua área de concessão, são decorrentes do 

objeto da pessoa jurídica detentora do direito, devendo ser considerados receita bruta, nos 
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termos do art. 12, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977. No entendimento da Receita 

Federal, tais valores estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Divergência COSIT nº02/2019:  Tributação do licenciamento 

de direito de uso de softwares 

Em 1º de abril de 2019, foi publicada a Solução de Divergência COSIT n.º 2/2019, para esclarecer a 

respeito da não incidência do PIS/Importação e da Cofins/Importação sobre os valores pagos, 

creditados, entregues ou remetidos para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior a 

título de remuneração do direito de autor relativo a programa de computador, desde que estes 

valores estejam discriminados no documento que fundamentar a operação. Neste caso, as 

contribuições sobre a importação incidirão apenas sobre eventuais valores referentes a serviços 

conexos contratados  

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta COSIT nº 97/2019: Tributação de produtos 

fabricados por impressora 3D 

Em 1º de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta Cosit nº 97, a qual dispôs que o 

estabelecimento que fabricar mercadorias por meio de impressora 3D, cujo produto final seja 

tributado, ainda que à alíquota zero ou isento, é considerado contribuinte do IPI, devendo 

submetê-lo à incidência do imposto quando da saída de seu estabelecimento, de acordo com os 

artigos 8º, 24, inc. II e 35 do RIPI/2010. 

Neste sentido, consignou-se que tal prática constitui uma operação de industrialização na 

modalidade transformação, sujeitando-se à aplicação do percentual de 8% da base de cálculo da 

IRPJ e 12% na da CSLL na sistemática do Lucro Presumido. Se essa atividade for realizada por 

encomenda, no entanto, o percentual aplicável será o de 32%, pois caracteriza-se como uma 

prestação de serviços. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta COSIT nº 143/2019: Tributação de verbas 

previdenciárias 

Em 2 de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº143/2019, dispondo a 

respeito da incidência das contribuições previdenciárias sobre as seguintes verbas: auxílio-doença, 

auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, horário extraordinário,  

horário extraordinário incorporado, o salário-maternidade, adicional de insalubridade e o 

adicional de periculosidade. 

No entendimento da Receita Federal, as verbas relacionadas ao auxílio-doença, auxílio-acidente e 

aviso prévio indenizado não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por 

serem de natureza indenizatória, enquanto o terço constitucional de férias, o horário 

extraordinário e o horário extraordinário incorporado, o salário-maternidade e o adicional de 

insalubridade e de periculosidade devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições 

previdenciárias, por serem de natureza remuneratória. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99735
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100351
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99736
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99830
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Solução de Consulta COSIT nº 99.004/2018: Tributação de licença de uso 

e ou direito de comercialização e distribuição de software 

Em 15 de de abril 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 99.004/2019 para 

uniformizar o entendimento de que as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 

remetidas ao exterior a título de contraprestação pelo direito de distribuição ou comercialização 

de software para revenda a consumidor final i) enquadram-se no conceito de royalties para fins 

de incidência do IRRF à alíquota de 15%; ii) não são tributadas pela CIDE, salvo nos casos em que 

haja a transferência da tecnologia; e iii) não estão sujeitas à incidência do PIS/Importação e da 

COFINS/Importação, desde que estes valores estejam discriminados no documento que 

fundamentar a operação. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta COSIT nº 99.005/2019: tributação das reduções de 

juros e multas pela adesão ao PERT 

Em 18 de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 99.005/2019 através da 

qual a RFB estabeleceu que a reversão ou recuperação do valor dos juros de mora e das multas 

compensatórias que foram, a seu tempo, reconhecidas como despesa, integram a base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL, no regime de tributação pelo Lucro Real, do PIS e da COFINS, no regime de 

apuração não-cumulativo, no momento de adesão ao PERT.  

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta COSIT nº 98.103/2019: Código NCM para sistemas 

de movimentação de tubulação utilizados em FPSO 

Em 24 de abril de 2019, foi publicado a Solução de Consulta COSIT nº 98.103/2019 para 

uniformizar o entendimento de que os sistemas de movimentação de tubulação utilizados em 

FPSOs devem ser enquadrados no código NCM 8428.90.90. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta DISIT/SRRF02 nº 2.006/2019: obrigatoriedade 

inscrição no CNPJ de SCP 

Em 24 de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta DISIT/SSRF02 nº 2.006/2019, que 

dispõe que a legislação não autoriza a inscrição de Sociedades em Conta de Participação (SCP) 

como filial de seu sócio ostensivo. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta DISIT/SRRF02 nº 2.005/2019: percentual de apuração 

da base de cálculo no Lucro Presumido de serviços de imagenologia.  

Em 24 de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta DISIT/SRRF02 nº 2.005/2019, que 

dispõe que, a partir de 1ºde janeiro de 2009, é possível a utilização do percentual de 8% para 

apuração da base de cálculo do IRPJ no Lucro Presumido em relação às atividades de auxílio 

diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=94151&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100228
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100318
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100294
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medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja 

organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Solução de Consulta COSIT nº 146/2019: Licenciamento de software – 

empresas do mesmo grupo econômico 

Em 29 de abril de 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 146/2019, que dispõe que o 

licenciamento para comercialização de software por uma empresa do grupo às demais empresas 

do grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica principal não se caracteriza 

como contrato de compartilhamento de custos. Desta forma, tais valores são considerados 

royalties, pois se tratam de licença de comercialização ou distribuição de software, sem 

transferência de tecnologia. 

Clique aqui para acessar o inteiro teor do normativo. 

Decisões relevantes proferidas pelo STF: 

Constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de anúncios do Município 

de São Paulo 

Em 05 de abril de 2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Reclamação (RCL) nº 

30.326 para cassar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que considerou 

inconstitucional a Taxa de Fiscalização de anúncios instituída pelo Município de São Paulo com 

base na aplicação equivocada de entendimento firmado em repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal (RE 588.322).  

Clique aqui para acessar o inteiro teor da decisão. 

Direito ao creditamento de IPI nas compras de insumos isentos 

oriundos da Zona Franca de Manaus 

Em 25 de abril de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou os Recursos Extraordinários nºs 

596.614 e 592.891, reconhecendo o direito ao crédito de IPI nas aquisições de insumos, matéria-

prima e material de embalagem oriundos da Zona Franca de Manaus.  Na ocasião, a seguinte tese 

foi fixada: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de 

embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a 

previsão de incentivos regionais, constante do artigo 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, 

combinada com o comando do artigo 40 do ADCT”. 

Clique aqui para acessar o RE nº 596.614. 

Clique aqui para acessar o RE nº 592.891. 

Agendado julgamento da distribuição dos royalties do petróleo 

Agendado para 20 de novembro de 2019 o julgamento da medida liminar concedida na ADI nº 

4.917, que suspendeu dispositivos da Lei nº 12.734/2012, a qual prevê novas regras de 

distribuição dos royalties do petróleo. 

Clique aqui para acessar a ADI nº 4.917. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100293
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100416&visao=anotado
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339887393&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2658698
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2638514
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4379376
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Inconstitucionalidade lei municipal que vede a tributação de 

sociedades de advogados com base no regime de tributação fixa 

No dia 24 de abril de 2019, o STF julgou, em sede de repercussão geral, inconstitucional lei 

municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao 

regime de tributação fixa em bases anuais (RE 940.769). . 

Clique aqui para acessar o RE nº 940.760. 

Decisões relevantes proferidas pelo STJ: 

ICMS não compõe a base de cálculo da CPRB 

Em 10 de abril de 2019, a 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.638.772, decidiu, por 

unanimidade, que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da CPRB. Os ministros firmaram 

tese semelhante àquela proferida pelo STF, quando a Corte excluiu o ICMS da base de cálculo do 

PIS e da Cofins (tema nº 69 da Repercussão Geral – RE nº 574.706). 

Clique aqui para acessar o inteiro teor da decisão. 

ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro presumido 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgará a possibilidade de inclusão de valores do ICMS 

nas bases de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados pela sistemática do lucro presumido. 

Os seguintes Recursos Especiais foram afetados pela sistemática dos recursos repetitivos: REsps 

1.767.631, 1.772.634 e 1.772.470.  

Clique aqui para acessar o inteiro teor da decisão. 

Incidência da contribuição previdenciária  

O STJ poderá julgar a incidência da contribuição previdenciária sobre stock options (REsp nº 

1.737.555) através de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região.   

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4909510
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1638772
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1801878&num_registro=201802413985&data=20190326&formato=PDF
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Decisões relevantes proferidas pelo CARF: 

Reorganização societária, propósito negocial e  planejamento tributário 

abusivo 

Em 10 de abril de 2019, a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 2ª Seção do CARF entendeu pela 

ausência de propósito negocial na constituição de fundos de investimentos associados à uma 

holding familiar. 

 De acordo com o voto vencedor, , a criação de tais fundos deveria possuir como objetivo beneficiar 

os negócios e não a redução da carga tributária da holding. No entendimento do CARF, é preciso 

verificar não somente a licitude dos atos realizados, mas a finalidade econômica da operação, de 

modo que o motivo da reorganização não seja fundamentalmente de economizar tributos. 

No entendimento da conselheira Julian Marteli Fais Feriato, existem critérios para tornar um 

planejamento tributário legítimo. “Os atos que impliquem a redução na carga tributária devem 

ocorrer cronologicamente antes do fato gerador; os atos praticados pelo contribuinte que 

resultaram na redução da carga tributária devem ser lícitos; e a manifestação de vontade deve 

corresponder à sua realização fática, ou melhor, à sua finalidade econômico social.” 

Clique aqui para acessar o inteiro teor da decisão. 

Para mais informações sobre os temas, entre em contato com o nosso time de Direito Tributário. 

Visite-nos em tauilchequer.com.br. 
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