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Seleção de Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil 
Julho de 2018 

 
 

Apresentamos a seleção das principais soluções de consulta publicadas 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em julho de 2018.  

Esses atos normativos expressam o entendimento das autoridades fiscais 

em âmbito federal a respeito da cobrança de tributos de competência da União. Por 

essa razão, são muito muito relevantes para aplicação de normas relativas a 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico – PIS/COFINS, 

contribuições previdenciárias, CIDE -, da tributação da renda de pessoas físicas e 

jurídicas – IRPJ, CSLL, IRPF -, dos tributos incidentes sobre o consumo de competência 

federal – IPI, II, IE –, da tributação sobre operações de crédito, câmbio e operações 

financeiras – IOF – da propriedade territorial rural – ITR -, e, ainda, do cumprimento de 

obrigações fiscais perante os órgãos da RFB e de parcelamentos e regimes especiais 

vigentes para tributos federais.  

Destacamos que as soluções de Consulta editadas pela COSIT – 

Coordenação-Geral de Tributação -, são de aplicação obrigatória por todos os órgãos e 

agentes da Receita Federal do Brasil, enquanto as Soluções de Consulta editadas pelas 

Divisões de Tributação das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil são 

vinculantes apenas para a parte que formula a consulta ao respectivo órgão da Receita 

Federal do Brasil de sua região fiscal. 
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1. Não incidência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras no regime de apuração 

cumulativa 

Solução de Consulta 99005  
Cosit 
30/07/2018 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL – COFINS 
EMENTA: APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS 
A partir da publicação da Lei nº 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009, a 
base de cálculo da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou restrita ao 
faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta de que trata 
o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2º e 
caput do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998. 
No regime de apuração cumulativa, a receita bruta sujeita à Cofins compreende as 
receitas oriundas do exercício de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, 
e não apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de 
serviços. 
No caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços técnicos, bem como 
a compra, venda, importação e exportação de máquinas e equipamentos para 
mineração, não integram a base de cálculo da Cofins no regime de apuração 
cumulativa as receitas auferidas em decorrência de rendimentos sobre aplicações 
financeiras. 
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(VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 516, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.) 
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, arts. 2º e 3º, caput; Lei nº 11.941, de 2009, art. 79, XII. 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 
EMENTA: APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS 
A partir da publicação da Lei nº 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009, a 
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração cumulativa 
ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita 
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, nos 
termos do art. 2º e caput do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998. 
No regime de apuração cumulativa, a receita bruta sujeita à Contribuição para o 
PIS/Pasep compreende as receitas oriundas do exercício de todas as atividades 
empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda de 
mercadorias e da prestação de serviços. 
No caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços técnicos, bem como a 
compra, venda, importação e exportação de máquinas e equipamentos para mineração, 
não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração 
cumulativa as receitas auferidas em decorrência de rendimentos sobre aplicações 
financeiras. 
(VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 516, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.) 
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, arts. 2º e 3º, caput; Lei nº 11.941, de 2009, art. 79, XII. 
 

2. Vedação à apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação 

ao valor de ICMS pago pela pessoa jurídica adquirente de energia elétrica na 

condição de responsável pela retenção e recolhimento do imposto 

 
Solução de Consulta 7008  
Disit/SRRF07 
27/07/2018 ASSUNTO:  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins EMENTA: REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST PAGO PELO 
ADQUIRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É vedada a 
apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação ao valor de ICMS 
pago pela pessoa jurídica adquirente de energia elétrica na condição de responsável 
pela retenção e recolhimento do imposto. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 557-Cosit, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 (D. O. U de 2 DE 
JANEIRO DE 2018). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, Art. 3º, III; IN SRF nº 
404, de 2004. ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP EMENTA: REGIME DA NÃO 
CUMULATIVIDADE. ICMS-ST PAGO PELO ADQUIRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É vedada a apuração de créditos da não 
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação ao valor de ICMS pago pela 
pessoa jurídica adquirente de energia elétrica na condição de responsável pela retenção 
e recolhimento do imposto. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE 
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CONSULTA Nº 557-Cosit, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 (D. O. U de 2 DE JANEIRO DE 
2018). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, Art. 3º, IX; IN SRF nº 404, de 2004. 
 

3. Impossibilidade de tomada de crédito de PIS/COFINS com despesas de 

transporte de mercadorias vendidas em frota da própria pessoa jurídica 

revendedora 

 
Solução de Consulta 7007  
Disit/SRRF07 
27/07/2018 ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep 
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM TRANSPORTE EM FROTA 
PRÓPRIA E DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não há permissão legal para apuração 
de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep com base nas 
despesas de transporte de mercadorias vendidas em frota da própria pessoa jurídica 
revendedora, bem como dos encargos de depreciação incorridos no mês. SOLUÇÃO DE 
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT n.º 490, de 26 de setembro de 
2017, e à SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N.º 7, DE 23 DE AGOSTO DE 2016. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.º 10.637, de 2002, com alterações, arts. 2º, 3.º e 8º; Lei n.º 
10.833, de 2003, arts. 3.º e 15, II. 
ASSUNTO:  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM TRANSPORTE EM FROTA 
PRÓPRIA E DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não há permissão legal para apuração de 
créditos da não cumulatividade da Cofins com base nas despesas de transporte de 
mercadorias vendidas em frota da própria pessoa jurídica revendedora, bem como dos 
encargos de depreciação incorridos no mês. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT n.º 490, de 26 de setembro de 2017, e à SOLUÇÃO DE 
DIVERGÊNCIA COSIT N.º 7, DE 23 DE AGOSTO DE 2016. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.º 10.833, de 2003, com alterações, arts. 2º, 3.º e 10. 
 

4. Não incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre nota fiscal ou 

fatura de cooperativa 

Solução de Consulta nº 3001, Disit/SRRF03, 24/07/2018 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE 
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 595.838/SP. 
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 595.838/SP, no 
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a 
inconstitucionalidade -e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, do 
art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição 
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. 
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Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF nº 174, de 2015, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento. 
O direito de pleitear restituição/compensação tem o seu prazo regulado pelo art. 168 
do CTN, com observância dos prazos e procedimentos constantes da Instrução 
Normativa RFB nº 1717, de 17 de julho de 2017, com destaque, no caso, para os artigos 
84 a 87, no que toca à compensação. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 152 - COSIT, DE 17 
DE JUNHO DE 2015 (DOU DE 23 DE JUNHO DE 2015). 
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art. 168; Lei nº 8.383, de 1991, art. 66; 
Lei nº 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014; Nota 
PGFN/CASTF Nº 174, de 2015; Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5, de 2015; e 
Solução de Consulta n.º 152 - Cosit, de 17 de junho de 2015. 
 

5. Não inclusão de aviso prévio indenizado na base de cálculo das contribuições 

previdênciárias 

 
Solução de Consulta 3002, Disit/SRRF03, 23/07/2018  
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. BASE DE CÁLCULO. 
NÃO INCLUSÃO. 
Nos termos da NOTA PGFN/CRJ/Nº 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada em 2 
de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4º, 5º e 7º da Lei n.º 
10.522, de 2002, e no artigo 3º, parágrafo 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 
2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13º salário, não integra a base 
de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 249 - COSIT, DE 23 
de maio de 2017 (Diário Oficial da União - DOU de 6 de JUNHO de 2017, seção 1, página 
39). 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE 
CÁLCULO. INCLUSÃO. 
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições 
sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim como o terço 
constitucional de férias. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 188 - COSIT, DE 27 
de JUNHO de 2014 (Diário Oficial da União - DOU de 5 de agosto de 2014, seção 1, página 
22). 
Dispositivos Legais: Lei n.º 8.212, de 1991, artigos 22, inciso I, e 28, parágrafo 9º, alíneas 
“d” e “e”, item 6; Lei n.º 10.522, de 2002, artigo 19, inciso V, parágrafos 4º, 5º e 7º; 
Regulamento da Previdência Social (RPS), artigo 214, parágrafos 4º e 14; Portaria 
Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ N.º 485, de 2 de 
junho de 2016; Solução de Consulta n.º 188 - Cosit, de 27 de junho de 2014; e Solução 
de Consulta n.º 249 - Cosit, de 23 de maio de 2017., 
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6. IRPJ - Ganho de capital de empresa estatal na venda de imóveis 

 
Solução de Consulta 72 Cosit, 20/07/2018  
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ EMENTA: DOAÇÃO DE 
IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO SOCIAL É A 
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na espécie dos 
autos, a doação de bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica 
donatária e, como tal, deve integrar o lucro real tributável. DISPOSITIVOS LEGAIS: 
Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, 
de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, IV; Lei nº 
10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 13.303, de 
2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 
2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, e nº 113, de 
1978. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL EMENTA: 
DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO SOCIAL É A 
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na espécie dos 
autos, a doação de bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica 
donatária e, como tal, deve integrar a base de cálculo da CSLL. DISPOSITIVOS LEGAIS: 
Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, 
de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, IV; Lei nº 
10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 13.303, de 
2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 
2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, e nº 113, de 
1978. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - 
COFINS EMENTA: DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO 
OBJETO SOCIAL É A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. 
Na espécie dos autos, a doação de bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a 
pessoa jurídica donatária, configurando auferimento de receita sujeita à incidência da 
Cofins não cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e 
§§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), 
art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; 
Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, caput, § 3º, IX; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 
13.303, de 2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB 
nº 1.700, de 2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, 
e nº 113, de 1978. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: DOAÇÃO DE 
IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO SOCIAL É A EXPLORAÇÃO 
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na espécie dos autos, a doação de 
bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica donatária, 
configurando auferimento de receita sujeita à incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep não cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, 
e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), 
art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; 
Lei nº 10.637, art. 1º, caput, § 3º, X; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 13.303, de 
2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 
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2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, e nº 113, de 
1978. 
 

7. Uso de prejuízos fiscais no PRT 

 
Solução de Consulta 84 Cosit, 18/07/2018 
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT). CRÉDITOS. PREJUÍZOS FISCAIS. INCORPORAÇÃO. 
Para fins de liquidação de débitos fiscais, na sistemática do PRT, instituído pela MP nº 
766, de 2017, poderão ser utilizados créditos decorrentes de prejuízos fiscais próprios 
ou do responsável tributário pelo respectivo débito. Os prejuízos fiscais apurados pela 
sociedade incorporada não poderão ser usados pela incorporadora para fins de 
cômputo de crédito destinado a quitar débitos no âmbito do PRT. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 132; Medida Provisória nº 766, de 
2017; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 514; Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.687, de 
2017, arts. 1º, §1º, 2º, I e II, 3º, §§ 3º e 4º, e 10, §1º, I. 
 

8. Materialidade do IPI – não incidência sobre processos de fragmentação de 

papel na reciclagem 

 
Solução de Consulta 83 Cosit. 18/07/2018  
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI EMENTA: MATERIAL 
RECICLÁVEL. PAPEL. FRAGMENTAÇÃO. PRENSAGEM. ENFARDAMENTO. 
INDUSTRIALIZAÇÃO. O processo de simples fragmentação (mecânica) em dimensões 
pré-determinadas de papéis recicláveis coletados como lixo, com posterior redução 
do volume dos fragmentos por prensagem, formando fardos para fins de transporte 
quando da futura venda, sem que haja qualquer modificação em sua natureza, 
aparência, ou funcionamento, não se caracteriza como operação de industrialização. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 7.212, de 2010 (Ripi/2010), arts. 3º e 4º, inciso II. 
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: COMERCIANTE VAREJISTA. É 
ineficaz a consulta formulada de forma genérica, não focalizando com precisão e clareza 
o fato objeto da dúvida e não colocando-o em confronto com os dispositivos da 
legislação do IPI concernente. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB nº 1.396, de 2013, art. 18, 
inciso II. 
 

9. Não incidência de COFINS-Importação no pagamento de serviço de 

intermediação comercial/representação a residente no exterior para captação 

de clientes no exterior 

 
Solução de Consulta 76 Cosit, 18/07/2018  



 
 

 
Rua Capivari, 179, Pacaembu, São Paulo/SP - CEP 01246-020 - Tel: [55 11] 3660-8200 – www.lacerdagama.com.br 

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 
EMENTA:COFINS-IMPORTAÇÃO. AGENTES/REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 
EXTERIOR. COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Os pagamentos de comissões 
realizados por exportadores brasileiros a agente/representante comercial residente 
ou domiciliado no exterior pela prestação de serviços de captação e intermediação de 
negócios lá efetuados não estão sujeitos à incidência da Cofins-Importação, por não 
haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art. 1º, § 1º. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP EMENTA:PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. AGENTES/REPRESENTANTES 
COMERCIAIS NO EXTERIOR. COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Os 
pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros a 
agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação de 
serviços de captação e intermediação de negócios lá efetuados não estão sujeitos à 
incidência da Cofins-Importação, por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil 
ou cujo resultado aqui se verifique. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art.1º, 
§ 1º. 
 

10. Os rendimentos pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas nos quais 

haja IRRF devem ser declarados no e-Social 

 
Solução de Consulta 75 Cosit 18/07/2018  
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EMENTA: ESOCIAL. RENDIMENTOS A DECLARAR. 
EVENTO A UTILIZAR Os rendimentos pagos ou creditados por pessoas físicas ou 
jurídicas sobre os quais haja retenção de imposto sobre a renda na fonte devem ser 
declarados no e-Social por meio do evento determinado pelas normas de orientação 
ao contribuinte para preenchimento do sistema. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 
8.373, de 11, de dezembro de 2014; Manual de Preenchimento do eSocial, aprovado 
pela Resolução nº 07, de 28 de setembro de 2016, do Comitê Gestor do eSocial; 
Instrução normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017. 
 

11. Tributação concentrada de IPI até 13/05/2014 

 
Solução de Consulta 74 Cosit, 18/07/2018 
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins EMENTA: 
Até 13 de maio de 2014 (dia anterior ao de produção de efeitos do art. 103 da Lei nº 
12.973, de 2014), os produtos classificados no capítulo 84 da Tipi que não fossem 
autopropulsados não se sujeitavam à tributação concentrada prevista na redação 
original do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, por expressa disposição do seu § 1º. 
Portanto: a) a receita decorrente da venda dos referidos produtos por pessoa jurídica 
atuante em qualquer etapa da cadeia econômica (fabricantes, importadores ou 
revendedores) sujeitava-se à alíquota modal da Cofins aplicável de acordo com o regime 
de apuração (cumulativa ou não cumulativa) adotado pela pessoa jurídica; b) não se 
aplicava à aquisição para revenda de tais produtos a vedação de apuração de créditos 
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da não cumulatividade da contribuição estabelecida pela alínea “b” do inciso I do art. 3º 
da Lei nº 10.833, de 2003. A partir da data de publicação da Lei nº 12.973, de 2014, que 
deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, os produtos classificados no 
capítulo 84 da Tipi, autopropulsados ou não, submetem-se à incidência tributária 
concentrada instituída por esse diploma legal. Por seu turno, a tributação das vendas 
dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002, far-se-á de acordo 
com o art. 3º, inciso I e II, e § 2º, dessa lei, conforme o caso. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei 
nº 10.485, de 2002, arts. 1º e 3º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 2º, § 1º, III e IV; Lei nº 
12.973, de 2014, arts. 103 e 119, caput. ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep 
EMENTA: Até 13 de maio de 2014 (dia anterior ao de produção de efeitos do art. 103 da 
Lei nº 12.973, de 2014), os produtos classificados no capítulo 84 da Tipi que não fossem 
autopropulsados não se sujeitavam à tributação concentrada prevista na redação 
original do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, por expressa disposição do seu § 1º. 
Portanto: a) a receita decorrente da venda dos referidos produtos por pessoa jurídica 
atuante em qualquer etapa da cadeia econômica (fabricantes, importadores ou 
revendedores) sujeitava-se à alíquota modal da Contribuição para o PIS/Pasep aplicável 
de acordo com o regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) adotado pela 
pessoa jurídica; b) não se aplicava à aquisição para revenda de tais produtos a vedação 
de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição estabelecida pela alínea 
“b” do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002. A partir da data de publicação da Lei 
nº 12.973, de 2014, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, os 
produtos classificados no capítulo 84 da Tipi, autopropulsados ou não, submetem-se à 
incidência tributária concentrada instituída por esse diploma legal. Por seu turno, a 
tributação das vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 
2002, far-se-á de acordo com o art. 3º, inciso I e II, e § 2º, dessa lei, conforme o caso. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.485, de 2002, arts. 1º e 3º; Lei nº 10.637, de 2002, art. 
2º, § 1º, III e IV; Lei nº 12.973, de 2014, arts. 103 e 119, caput.. 
 
 

12. Retenção de IRRF nos pagamentos realizados por PJs a cooperativas singulares 

de trabalho médico 

 
Solução de Consulta 15 Cosit 18/07/2018  
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA: 
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS 
POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS 
PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados por pessoas 
jurídicas a cooperativas singulares de trabalho médico, na condição de intermediárias 
de contratos executados por cooperativas singulares de trabalho médico, será retido: a) 
o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art. 652 
do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por 
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares; b) o IRRF à alíquota de 1,5% 
(um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art. 647 do RIR de 1999, sobre as 
importâncias relativas aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das 
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cooperativas singulares; e c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que 
trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou 
taxa de administração, a ser retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses 
títulos na intermediação. Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas 
cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 
647 e 652; ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL EMENTA: 
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR 
COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS 
JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a 
cooperativas singulares de trabalho médico, na condição de intermediárias, será retida 
a CSLL, à alíquota de 1% (um por cento), de que trata o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados pelas 
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares. Não haverá retenção pelas 
cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou 
jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30, 31 
e 36; e IN SRF nº 459, de 2004, arts. 1º, 2º e 7º. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O 
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EMENTA: COOPERATIVAS 
SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS 
PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. 
RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas 
singulares de trabalho médico, na condição de intermediárias, será retida a Cofins, à 
alíquota de 3% (três por cento), de que trata o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados pelas 
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares. Não haverá retenção pelas 
cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou 
jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30 e 31 
e 36; e IN SRF nº 459, de 2004, arts. 1º, 2º e 7º. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O 
PIS/PASEP EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS 
PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR 
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Nos pagamentos efetuados 
por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho médico, na condição de 
intermediárias, será retida a Contribuição para o PIS/Pasep, à alíquota de 0,65% 
(sessenta e cinco centésimos por cento), de que trata o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados pelas 
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares. Não haverá retenção pelas 
cooperativas singulares no repasse feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou 
jurídicas. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN SRF nº 459, 
de 2004, arts. 1º e 2º e 7º. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMENTA: 
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR 
COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS 
JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Configurada a regular situação de prestação de 
serviço por pessoa física como pessoa jurídica cooperada, hipótese do art. 129 da Lei nº 
11.196, de 2005, a obrigação pela retenção de 11% sobre a remuneração do 
contribuinte individual cabe à pessoa jurídica cooperada, e não à sua contratante 
quando do repasse do valor pela prestação do serviço. Cabe à cooperada pessoa jurídica 
a obrigação pelo recolhimento da contribuição patronal no percentual de 20%. 



 
 

 
Rua Capivari, 179, Pacaembu, São Paulo/SP - CEP 01246-020 - Tel: [55 11] 3660-8200 – www.lacerdagama.com.br 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 8.212, de 1991, arts. 21, caput, art. 22 incisos III e IV; Lei nº 
11.196, de 2005, art. 129; IN RFB nº 971, de 2009, art.225. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS EMENTA: COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS 
PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR 
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE. Para os fins das retenções do 
IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular de trabalho médico deverá apresentar 
à contratante faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando os valores 
a serem pagos, observando-se o seguinte: a) emitir fatura e nota fiscal somente em 
relação ao valor correspondente à comissão ou taxa de administração, como 
intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do imposto de renda na fonte 
a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 
1999; e b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as 
parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços 
prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte forma: b.1) valores relativos 
aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, cabendo a retenção e 
o recolhimento, em nome da cooperativa singular, que tenha concorrido para a 
prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por 
cento) de imposto de renda; e b.2) valores relativos aos serviços prestados pelos 
cooperados, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, cabendo a retenção de 1,5% 
(um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do 
RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos a CSLL, 
a Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada 
cooperado pessoa jurídica. As cooperativas singulares de trabalho médico deverão 
apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das 
notas fiscais emitidas pelos cooperados pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser 
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, 
dos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas. A beneficiária das 
importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de que trata o art. 
652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestaram 
serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em 
nome da cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de serviços no 
período sob cobrança. A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na 
fonte de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a 
cooperada pessoa jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção 
deverá ser feita pela contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que 
tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança. O imposto 
retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado (deduzido) pelas 
cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a cada 
cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes na fatura ou nota fiscal 
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares 
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB 
nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais 
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF 
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf). DISPOSITIVOS LEGAIS: Ato Declaratório Cosit nº 1, de 11 
de fevereiro de 1993. 
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13. Contribuição extraordinária a plano fechado de previdência  

 
Solução de Consulta 8013 Disit/SRRF08 13/07/2018 
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. INDEDUTIBILIDADE. REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 378 - 
SRRF/8ª RF/DISIT, DE 23 DE OUTUBRO DE 2008 
A fonte pagadora, na condição de responsável tributário pelo recolhimento do IRRF, 
não pode, por ocasião do pagamento das complementações de aposentadoria (aos 
assistidos) e de salários (aos seus empregados), deduzir, da base de cálculo do referido 
imposto, as contribuições destinadas a cobrir déficits (contribuições extraordinárias). 
Tais contribuições não têm a mesma natureza das contribuições normais. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 354, DE 6 DE 
JULHO DE 2017, PUBLICADA EM 25 DE JULHO DE 2017. 
Dispositivos Legais: Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993), art. 150, § 6º; Lei Complementar nº 108, 
de 29 de maio de 2001, art. 6º; Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, arts. 
18 a 21, 68 e 69; Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4º, inciso V, e, 8º, incisos 
I e II, alínea e; Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11; Instrução Normativa 
SRF nº 588, de 21 de dezembro de 2005. art. 6º. 
 

14.  Indedutibilidade de contribuição extraordinária da base de cálculo do IRPF 

 
Solução de Consulta 8012 Disit/SRRF08, 13/07/2018 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. INDEDUTIBILIDADE. 
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 385 - SRRF/8ª RF/DISIT, DE 28 DE OUTUBRO DE 
2008. 
As contribuições extraordinárias, ou seja, aquelas que se destinam ao custeio de 
déficit, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal, às 
entidades fechadas de previdência complementar, não são dedutíveis da base de 
cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 354, DE 6 DE 
JULHO DE 2017, PUBLICADA EM 25 DE JULHO DE 2017. 
Dispositivos Legais: Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993), art. 150, § 6º; Lei Complementar nº 108, 
de 29 de maio de 2001, art. 6º; Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, arts. 
18 a 21, 68 e 69; Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4º, inciso V, e, 8º, incisos 
I e II, alínea e; Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11; Instrução Normativa 
SRF nº 588, de 21 de dezembro de 2005. art. 6º. 
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15. Multa por informações inexatas no SISCOSERV 

 
Solução de Consulta 67 Cosit 10/07/2018 
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EMENTA: SISCOSERV. MULTA. VALOR DA 
OPERAÇÃO. Na hipótese de cumprimento de obrigação acessória referente ao Siscoserv 
com informações inexatas, incompletas ou omitidas, o sujeito passivo sujeita-se à multa 
de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações 
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em 
relação aos quais seja responsável tributário. A multa incide sobre o valor de cada 
operação cujas informações sujeitas a registro no Siscoserv se revelem inexatas ou 
incompletas ou sejam omitidas. Caso a informação inexata ou incompleta ou omitida 
esteja vinculada a mais de uma operação, ainda que tenha sido fornecida uma única vez, 
aplica-se a multa sobre o valor do conjunto de operações a que se refira. Dispositivos 
Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012, art. 1º, caput e inciso 
I do § 6º, e art. 4º, caput, alínea “a”, do inciso III, e § 5º; Portaria Conjunta RFB/SCS nº 
1.908, de 19 de julho de 2012, art. 8º, caput, e alínea “a” do inciso III. 
 

16. Valores decorrentes de indenização em virtude de sinistro compõem a base de 

cálculo de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL 

 
Solução de Consulta 99003 Cosit 05/07/2018 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REGIME NÃO CUMULATIVO. 
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. Os valores auferidos a 
título de indenização em virtude de sinistro de bem do ativo compõem integralmente 
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, em seu regime de apuração não 
cumulativa. Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º. Vinculada à Solução de 
Consulta Cosit nº 21, de 22 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
de 03 de abril de 2018. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EMENTA: REGIME NÃO CUMULATIVO. INDENIZAÇÃO DE 
SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. Os valores auferidos a título de indenização 
em virtude de sinistro de bem do ativo compõem integralmente a base de cálculo da 
Cofins, em seu regime de apuração não cumulativa. Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, 
de 2003, art. 1º. Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22 de março de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 03 de abril de 2018. ASSUNTO: IMPOSTO 
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ EMENTA: LUCRO REAL. INDENIZAÇÃO DE 
SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. As indenizações de seguro recebidas por 
pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, em virtude de sinistro de bem do seu 
ativo são tributadas pelo IRPJ somente pelo ganho de capital eventualmente apurado, 
decorrente do confronto da verba indenizatória com o valor contábil do bem no 
momento do sinistro; sendo indedutível, para fins de apuração do lucro real, o valor 
correspondente à baixa do bem destruído. Dispositivos Legais: Código Tributário 
Nacional, art. 43; Lei 9.430, de 1996, art. 70, § 5º; IN SRF nº 93, de 1997, art. 32, § 2º; 
Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 6º; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 418; Parecer 
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Normativo CST nº 114, de 1978. Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22 de 
março de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 03 de abril de 2018. 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL EMENTA: LUCRO 
REAL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. As indenizações de 
seguro recebidas por pessoa jurídica, submetida à tributação do imposto de renda com 
base no lucro real, em virtude de sinistro de bem do seu ativo são tributadas pela CSLL 
somente pelo ganho de capital eventualmente apurado, decorrente do confronto da 
verba indenizatória e o valor contábil do bem no momento do sinistro; sendo 
indedutível, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente à 
baixa do bem destruído. Dispositivos Legais: Lei nº 8.981, de 1995, art. 57; Código 
Tributário Nacional, art. 43; Lei 9.430, de 1996, art. 70, § 5º; IN SRF nº 93, de 1997, art. 
32, § 2º; Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 6º; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 418; Parecer 
Normativo CST nº 114, de 1978. Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22 de 
março de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 03 de abril de 2018. 
 
 

17. Hipóteses em que isenção de IPI da ZFM se aplica a produtos que não tenham 

sido desenvolvidos no País – produtos nacionalizados 

 
Solução de Consulta 80 Cosit 03/07/2018 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI EMENTA: ISENÇÃO. 
ZONA FRANCA DE MANAUS. PRODUTOS NACIONALIZADOS. A isenção do IPI, prevista 
no art. 81, inciso III, do Decreto nº 7.212, de 2010 (RIPI/2010, em vigor), contempla, 
em regra, produtos nacionais, assim entendidos aqueles que resultem de quaisquer 
das operações de industrialização mencionadas no art. 4º do mesmo RIPI, realizadas 
no Brasil. O benefício, no entanto, estende-se aos produtos estrangeiros, 
nacionalizados e revendidos para destinatários situados naquela região, quando 
importados de países em relação aos quais, através de acordo ou convenção 
internacional firmados pelo Brasil, tenha-se garantido igualdade de tratamento para 
o produto importado, originário do país em questão, e o nacional. Tal ocorre, por 
exemplo, nas importações provenientes de países signatários do GATT/OMC ou que a 
ele tenham aderido (por força das disposições do § 2º, do art. III, Parte II, deste 
Tratado, promulgado pela Lei nº 313/1948). CRÉDITO. ANULAÇÃO. PRODUTO 
NACIONALIZADO. REMESSA. ZONA FRANCA DE MANAUS. Os créditos relativos ao IPI 
pago no desembaraço aduaneiro dos produtos originários e procedentes de países 
signatários do GATT/OMC ou que a ele tenham aderido deverão ser anulados pelo 
importador em sua escrita fiscal, mediante estorno, quando, posteriormente, remeter 
esses produtos nacionalizados à Zona Franca de Manaus, com a isenção de que trata o 
inciso III do art. 81 do Decreto nº 7.212, de 2010 (RIPI/2010), c/c a suspensão prevista 
no art. 84 do mesmo Regulamento. Não há previsão legal para manutenção do crédito 
nessas situações. ISENÇÕES. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO (ALC). REMESSA. PRODUTO 
NACIONALIZADO. As isenções do IPI contemplando os produtos entrados nas Áreas de 
Livre Comércio (ALC), constantes dos arts. 107, 110, 113, 117 e 120 do Decreto nº 7.212 
(RIPI/2010), aplicam-se a produtos nacionais e nacionalizados, independentemente, 
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quanto a esses últimos, do país do qual tenham sido importados. Para fazerem jus a 
essas isenções, contudo, tais produtos deverão obrigatoriamente ser destinados a 
empresas autorizadas a operar na respectiva ALC, bem assim serem destinados às 
finalidades estabelecidas nos arts 106, 109, 112, 116, e 119 do Decreto nº 7.212, de 
2010 (RIPI/2010), para cada ALC específica. CRÉDITO. ANULAÇÃO. PRODUTO 
NACIONALIZADO. REMESSA. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. Os créditos relativos ao IPI pago 
no desembaraço aduaneiro dos produtos de procedência estrangeira, 
independentemente do país do qual originalmente foram importados, deverão ser 
anulados pelo importador em sua escrita fiscal, mediante estorno, quando, 
posteriormente, remeter esses produtos nacionalizados às áreas de Livre Comércio 
(ALC) com as isenções de que tratam os arts. 107, 110, 113, 117 e 120 do Decreto nº 
7.212, de 2010 (RIPI/2010). Não há previsão legal para manutenção do crédito nessas 
situações. ISENÇÕES. AMAZÔNIA OCIDENTAL. REMESSA. PRODUTO NACIONALIZADO. A 
isenção do IPI prevista no art. 95, inciso I, do Decreto nº 7.212, de 2010 (RIPI/2010, em 
vigor), contempla, em regra, produtos nacionais, assim entendidos aqueles que 
resultem de quaisquer das operações de industrialização mencionadas no art. 4º do 
mesmo RIPI, realizadas no Brasil. O benefício, no entanto, estende-se aos produtos 
estrangeiros, nacionalizados e revendidos para destinatários situados naquela região, 
quando importados de países em relação aos quais, através de acordo ou convenção 
internacional firmados pelo Brasil, tenha-se garantido igualdade de tratamento para o 
produto importado, originário do país em questão, e o nacional. Tal ocorre, por 
exemplo, nas importações provenientes de países signatários do GATT/OMC ou que a 
ele tenham aderido (por força das disposições do § 2º, do art. III, Parte II, deste Tratado, 
promulgado pela Lei nº 313/1948). CRÉDITO. ANULAÇÃO. PRODUTO NACIONALIZADO. 
REMESSA. AMAZÔNIA OCIDENTAL Os créditos relativos ao IPI pago no desembaraço 
aduaneiro dos produtos originários e procedentes de países signatários do GATT/OMC 
ou que a ele tenham aderido deverão ser anulados pelo importador em sua escrita fiscal, 
mediante estorno, quando, posteriormente, remeter esses produtos nacionalizados à 
Amazônia Ocidental, com a isenção de que trata o inciso I do art. 95 do Decreto nº 7.212 
- RIPI/2010, c/c a suspensão prevista no art. 96 do mesmo regulamento. Não há previsão 
legal para manutenção do crédito nessa situação. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA, 
EM PARTE, À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.º 37, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF de 1988, art.5º, §2º; Lei nº 5.172, de 1966 CTN, arts.46, inciso 
II, 98 e 111; Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio GATT, §2º, art. III, Parte II 
(Lei nº 313, de 1948); Lei nº 7.965, de 1989, art.4º, §1º; Lei nº 8.210, de 1991, art.6º, 
§1º; Lei nº 8.256, de 1991, art.7º, §1º; Lei nº 8.387, de 1991, art.4º, e art.11, §2º; Lei nº 
8.857, de 1994, art.7º, §1º; Lei nº 8.981, de 1995, art.108 a 110; Lei nº 9.779, de 1999, 
art.11; Decreto nº 7.212, de 2002 RIPI/2010, art. 81, inciso III, c/c art.84, artigo 95, inc. I 
c/c art. 96; arts. 101, 107, 110, 113, 117 e 120; PN CST nº 40, de 1975; Parecer 
MF/SRF/COSIT/COTIP/DIPEX nº 434/1996 e Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP nº 301/1996 . 
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18. Não incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre nota fiscal ou 

fatura de serviço prestado por cooperado por intermédio de cooperativa de 

trabalho 

 
Tipo do ato Nº do ato Órgão / unidade Publicação Ementa 
Solução de Consulta 3001  
Disit/SRRF03 
24/07/2018 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE 
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 595.838/SP. 
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 595.838/SP, no 
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a 
inconstitucionalidade -e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do inciso IV, 
do art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição 
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. 
Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF nº 174, de 2015, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento. 
O direito de pleitear restituição/compensação tem o seu prazo regulado pelo art. 168 
do CTN, com observância dos prazos e procedimentos constantes da Instrução 
Normativa RFB nº 1717, de 17 de julho de 2017, com destaque, no caso, para os artigos 
84 a 87, no que toca à compensação. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 152 - COSIT, DE 17 
DE JUNHO DE 2015 (DOU DE 23 DE JUNHO DE 2015). 
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art. 168; Lei nº 8.383, de 1991, art. 66; 
Lei nº 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014; Nota 
PGFN/CASTF Nº 174, de 2015; Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5, de 2015; e  
Solução de Consulta 3002  
Disit/SRRF03 
23/07/2018 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. BASE DE CÁLCULO. NÃO 
INCLUSÃO. 
Nos termos da NOTA PGFN/CRJ/Nº 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada em 2 
de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4º, 5º e 7º da Lei n.º 
10.522, de 2002, e no artigo 3º, parágrafo 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 
2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13º salário, não integra a base de 
cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 249 - COSIT, DE 23 
de maio de 2017 (Diário Oficial da União - DOU de 6 de JUNHO de 2017, seção 1, página 
39). 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE 
CÁLCULO. INCLUSÃO. 
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As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições 
sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim como o terço 
constitucional de férias. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 188 - COSIT, DE 27 
de JUNHO de 2014 (Diário Oficial da União - DOU de 5 de agosto de 2014, seção 1, página 
22). 
Dispositivos Legais: Lei n.º 8.212, de 1991, artigos 22, inciso I, e 28, parágrafo 9º, alíneas 
“d” e “e”, item 6; Lei n.º 10.522, de 2002, artigo 19, inciso V, parágrafos 4º, 5º e 7º; 
Regulamento da Previdência Social (RPS), artigo 214, parágrafos 4º e 14; Portaria 
Conjunta PGFN/RFB n.º 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ N.º 485, de 2 de 
junho de 2016; Solução de Consulta n.º 188 - Cosit, de 27 de junho de 2014; e Solução 
de Consulta n.º 249 - Cosit, de 23 de maio de 2017., 
 
 

19. Diferença entre descrição de código da TIPI e descrição legal: prevalência da Lei 

 
Solução de Consulta 82  
Cosit 
20/07/2018 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL - COFINS EMENTA: REFERÊNCIA LEGAL A CÓDIGO DA TIPI. DESCRIÇÃO DE 
MESMO PRODUTO EM CÓDIGO DISTINTO NA ATUAL TIPI. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO 
NA LEI. A pessoa jurídica fabricante de máquinas ou implementos classificados no 
código 8424.81.21 da antiga Tipi (Decreto nº 7.660, de 2011) deve tributar a receita da 
venda desses produtos na forma do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, com alterações, 
ainda que sua descrição corresponda a código distinto na atual Tipi (Decreto nº 8.950, 
de 2016). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.485, de 2002, com alterações, art. 1º; Lei nº 
12.973, de 2014, art. 103; Decreto nº 7.660, de 2011; Decreto nº 8.950, de 016, 
Resolução Camex nº 94, de 2011; Resolução nº 125, de 2016. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO 
PARA O PIS/PASEP EMENTA: REFERÊNCIA LEGAL A CÓDIGO DA TIPI. DESCRIÇÃO DE 
MESMO PRODUTO EM CÓDIGO DISTINTO NA ATUAL TIPI. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO 
NA LEI. A pessoa jurídica fabricante de máquinas ou implementos classificados no código 
8424.81.21 da antiga Tipi (Decreto nº 7.660, de 2011) deve tributar a receita da venda 
desses produtos na forma do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, com alterações, ainda 
que sua descrição corresponda a código distinto na atual Tipi (Decreto nº 8.950, de 
2016). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.485, de 2002, com alterações, art. 1º; Lei nº 
12.973, de 2014, art. 103; Decreto nº 7.660, de 2011; Decreto nº 8.950, de 2016, 
Resolução Camex nº 94, de 2011; Resolução nº 125, de 2016. 
Solução de Consulta 72  
Cosit 
20/07/2018 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ 
EMENTA: DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO 
SOCIAL É A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na 
espécie dos autos, a doação de bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a 
pessoa jurídica donatária e, como tal, deve integrar o lucro real tributável. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei 



 
 

 
Rua Capivari, 179, Pacaembu, São Paulo/SP - CEP 01246-020 - Tel: [55 11] 3660-8200 – www.lacerdagama.com.br 

 

nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, 
IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 
13.303, de 2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB 
nº 1.700, de 2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, 
e nº 113, de 1978. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL 
EMENTA: DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO 
SOCIAL É A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na 
espécie dos autos, a doação de bem imóvel constitui acréscimo patrimonial para a 
pessoa jurídica donatária e, como tal, deve integrar a base de cálculo da CSLL. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 
1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 6.404, de 
1976, art. 187, IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 12.973, de 2014, 
art. 30; Lei nº 13.303, de 2016; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução 
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 198; Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, 
nº 112, de 1978, e nº 113, de 1978. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO 
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EMENTA: DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE 
EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO SOCIAL É A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES 
ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na espécie dos autos, a doação de bem imóvel 
constitui acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica donatária, configurando 
auferimento de receita sujeita à incidência da Cofins não cumulativa. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei 
nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, 
IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, caput, 
§ 3º, IX; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 13.303, de 2016; Decreto nº 3.000, de 
1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 198; Pareceres 
Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, e nº 113, de 1978. ASSUNTO: 
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA ENTRE 
EMPRESAS ESTATAIS, CUJO OBJETO SOCIAL É A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES 
ECONÔMICAS EM SENTIDO ESTRITO. Na espécie dos autos, a doação de bem imóvel 
constitui acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica donatária, configurando 
auferimento de receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep não 
cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, e 
art. 173, § 1º, II, e § 2º; Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 43; Lei nº 
6.404, de 1976, art. 187, IV; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil) art. 538; Lei nº 10.637, 
art. 1º, caput, § 3º, X; Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei nº 13.303, de 2016; Decreto nº 
3.000, de 1999, arts. 392 e 443; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 198; 
Pareceres Normativos CST nº 144, de 1973, nº 112, de 1978, e nº 113, de 1978. 
Solução de Consulta 84  
Cosit 
18/07/2018 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT). CRÉDITOS. PREJUÍZOS FISCAIS. INCORPORAÇÃO. 
Para fins de liquidação de débitos fiscais, na sistemática do PRT, instituído pela MP nº 
766, de 2017, poderão ser utilizados créditos decorrentes de prejuízos fiscais próprios 
ou do responsável tributário pelo respectivo débito. Os prejuízos fiscais apurados pela 
sociedade incorporada não poderão ser usados pela incorporadora para fins de 
cômputo de crédito destinado a quitar débitos no âmbito do PRT. DISPOSITIVOS LEGAIS: 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 132; Medida Provisória nº 766, de 2017; 
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Decreto nº 3.000, de 1999, art. 514; Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.687, de 2017, 
arts. 1º, §1º, 2º, I e II, 3º, §§ 3º e 4º, e 10, §1º, I. 
 
 


