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APRESENTAÇÃO  

O Informativo CSA é uma publicação mensal pela 

qual buscamos informar aos clientes de nosso 

escritório as principais notícias de interesse no 

campo tributário e societário.  

Colacionamos novidades legislativas, decisões 

judiciais e administrativas e atos do Poder 

Executivo Federal, Estadual e Municipal que 

julgamos de interesse.  

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Antes de passarmos às notícias tributárias e 

societárias, gostaríamos de lembrar nossos clientes 

sobre a possibilidade e importância de apoiar os 

projetos conduzidos pela Sobrapar – Sociedade 

Brasileira de Pesquisa e Assistência para 

Reabilitação Crânio Facial, por meio de 

contribuições e doações, as quais podem ser 

destinadas diretamente do Imposto de Renda.  

 

Maiores informações pelo site:  

http://www.sobrapar.org.br 
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ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 

Nº 5/2019 – DEFINIDO CRITÉRIO PARA 

TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS 

POR INVESTIDOR ESTRANGEIRO EM REGIME 

ESPECIAL 

A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou o Ato 

Declaratório Interpretativo (ADI) RFB nº 5/2019, 

dispondo acerca da tributação de rendimentos 

auferidos no Brasil em operações financeiras por 

investidores estrangeiros. 

Para melhor compreensão do normativo, faz-se 

necessária menção à Instrução Normativa (IN) nº 

1.585/2015, a qual trata de regime especial de 

tributação para investidores estrangeiros em 

operações financeiras realizadas nos termos da 

Resolução 4.373/2014 do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), desde que não residentes ou 

domiciliados em países com tributação favorecida. 

Diferentemente do regime geral – no qual o 

tratamento tributário dispensado aos não 

residentes no Brasil é o mesmo dado aos residentes 

– referido regime especial conta com alíquotas 

diferenciadas e uma série de isenções sobre 

produtos financeiros diversos, como rendimentos 

oriundos de títulos públicos, resgate de cotas em 

fundos de investimentos (desde que constituídos a 

partir de fevereiro de 2006) e ganhos de capital em 

operações realizadas em bolsa de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhadas ou com 

ouro, fora da bolsa.  

O conjunto de vantagens fiscais trazidas pela IN nº 

1.585/2015, para além de conceber um ambiente 

econômico atrativo a investimentos estrangeiros, 

acaba por incentivar investidores brasileiros a 

utilizar jurisdições favoráveis a seus anseios 

econômico-fiscais, normalmente mediante a 

constituição de pessoas jurídicas com sede no 

exterior. Organizada a estrutura societária e 

efetuado o registro de investidor não-residente 

perante o Banco Central (BACEN) e a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), os incentivos fiscais 

previstos na IN nº 1.585/2015 são passíveis de 

aproveitamento. 

Atenta a tal prática, a RFB editou o mencionado 

ADI, determinando que, para fins de aplicação do 

regime especial de tributação previsto na IN nº 

1.585/2015, a origem do investimento será 

determinada com base na jurisdição do investidor 

direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou 

simulação.  

Na prática, o ADI apenas busca legitimar os 

parâmetros já utilizados por alguns agentes 

fazendários ao desconsiderar o regime especial em 

casos envolvendo investidores diretos localizados 

em jurisdições com tributação favorecida, ainda 

que existam, na cadeia, demais investidores em 

países diversos.  

Destaque-se que inexiste na ordem jurídica até o 

momento norma que proíba a constituição de 

pessoa jurídica no exterior com vistas a usufruir de 

vantagens tributárias brasileiras, sendo irregular 

qualquer ato normativo do Fisco tendente a 

instituir vedação não prevista em lei. O aludido 

planejamento, portanto, ainda persiste lícito, mas 

passível de questionamentos por parte da RFB. 

 

PGFN DIVULGA REGRAS DAS NEGOCIAÇÕES 

PREVISTAS NA MP DO CONTRIBUINTE 

LEGAL 

A Portaria PGFN nº 11.956, de 27 de novembro de 

2019, fruto da Medida Provisória do Contribuinte 

Legal (MP nº 899/2019), regulamentou a transação 

na cobrança de dívida ativa da União dividindo-a 

inicialmente em três grandes modalidades: (i) 
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transação por adesão à proposta da PGFN; (ii) 

transação individual proposta  pela PGFN; e (iii) 

transação individual proposta pelo devedor inscrito 

em dívida ativa da União. 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

por sua vez, publicou o Edital nº 1/2019 com intuito 

de tornar públicas suas propostas para as 

transações celebradas sob a modalidade de 

“transação por adesão à proposta da PGFN”.  

Desta forma, estipulou-se que poderão ser 

transacionados, até 28/02/2020 e por meio do 

REGULARIZE (ambiente virtual da PGFN), os 

débitos inscritos em dívida ativa da União, em 

discussão judicial ou com execução fiscal ajuizada, 

inclusive objetos de parcelamentos anteriores 

rescindidos, cujos valores consolidados não 

ultrapassem a monta de 15 milhões de reais.  

O Edital traz algumas opções de propostas para 

adesão à transação na cobrança de dívida ativa – 

de débitos previdenciários e não previdenciários - 

sendo elas: 

• Débitos inscritos de pessoas jurídicas com 

situação cadastral no sistema CNPJ baixada por 

inaptidão, por inexistência de fato, omissão 

contumaz, falência, liquidação judicial, etc.; 

• Débitos inscritos em dívida ativa da União há 

mais de 15 anos, sem anotação atual de 

parcelamento, garantia ou suspensão por 

decisão judicial; 

• Débitos inscritos com anotação de suspensão 

por decisão judicial há mais de 10 anos; e 

• Débitos inscritos de devedores pessoas físicas 

com situação cadastral no sistema CPF de titular 

falecido. 

Ressalta-se que para adesão em qualquer das 

modalidades acima é necessário o pagamento de 

entrada mínima de 5% do valor consolidado das 

inscrições elegíveis à transação, parcelada em até 5 

vezes e respeitando a parcela mínima de R$ 100,00 

para pessoas físicas, microempresas e empresas de 

pequeno porte e de R$ 500,00 para as demais 

pessoas jurídicas. A parcela da entrada não está 

sujeita a descontos e reduções, que serão aplicados 

às demais prestações, mensais e sucessivas. 

Cada modalidade possui percentuais diferenciados 

paras os descontos, a serem aplicados no momento 

da adesão. Os débitos de titularidade de pessoas 

físicas falecidas, microempresas e empresas de 

pequeno porte poderão ser transacionados em até 

95 meses, com descontos de 10% ou, no caso de 

pagamento a vista, desconto de 70%. 

Já para as demais pessoas jurídicas, o 

parcelamento máximo será em até 79 meses com 

redução mínima de 10%. Para esta modalidade, o 

máximo de desconto concedido será de 50%, nos 

casos de quitação do débito em uma única parcela. 

Para qualquer das modalidades, havendo pelo 

menos uma inscrição com histórico de 

parcelamento anterior rescindido, o percentual de 

entrada será majorado em 100%.  

Na hipótese de parcelamentos em curso ou 

suspensos, será essencial a desistência pelos 

contribuintes, de forma irrevogável e irretratável.  

Não poderão ser transacionadas as multas de 

ofício, multas de natureza penal e penalidades 

atreladas ao SIMPLES e a débitos de FGTS. 

Importa ressaltar, por fim, que implicará rescisão 

da transação por adesão: a) não pagamento 

integral da entrada; b) falta de pagamento de 3 

parcelas consecutivas ou 6 alternadas; c) 

comprovação de que o devedor incorreu em fraude 

à execução e não reservou bens ou rendas 

suficientes ao total pagamento da dívida inscrita; d) 

decretação de falência ou de extinção, pela 



 

                                                                                                                                                                                                                   4 

 

 
 

Atos do 
Executivo 

 

liquidação, da PJ transigente; e) descumprimento 

das obrigações com o FGTS; f) comprovação de que 

o devedor se utiliza de pessoa natural ou jurídica 

interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a 

destinação de bens, de direitos e de valores, seus 

reais interesses ou a identidade dos beneficiários 

de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública 

Federal. 

Caso o devedor incorra em uma das hipóteses de 

rescisão da transação, será notificado 

exclusivamente por meio eletrônico, através do 

endereço cadastrado no portal REGULARIZE da 

PGFN. A rescisão da transação implicará o 

afastamento dos benefícios concedidos e a 

cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores 

pagos. 

Com as regras deste edital, a PGFN pretende atingir 

mais de um milhão de devedores que se encontram 

em situações enquadráveis à transação.  

 

OCDE DIVULGA NOVOS DETALHES SOBRE 

PROPOSTA DE TRIBUTAÇÃO DE NEGÓCIOS 

DIGITAIS  

A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) deu início a 

uma rodada de debates visando o combate à 

transferência de lucros de negócios digitais para 

jurisdições com tributação reduzida ou inexistente. 

Essa iniciativa para uma Proposta Global tem como 

principal objetivo assegurar que a totalidade dos 

lucros auferidos por empresas multinacionais que 

atuam na economia digital estejam submetidos a 

uma tributação efetiva mínima, 

independentemente do local, forma, ou da 

titularidade formal por meio das quais esses lucros 

sejam auferidos. A magnitude desta “tributação 

mínima” será objeto de estudos para fixação 

futura. 

Por meio da Proposta Global, haveria regras pelas 

quais permitir-se-iam aos países participantes 

ajustarem suas legislações tributárias nacionais e 

tratados internacionais, envolvendo os seguintes 

escopos práticos: 

i) Possibilidade de cobrança de tributos sobre os 

rendimentos auferidos por entidades ou 

estabelecimentos em outro país, porém, 

controlados por empresas locais, nas ocasiões em 

que tais rendimentos sejam tributados nesse outro 

país abaixo do piso de tributação mínima 

internacional. 

ii) Possibilidade da edição de normas que impeçam 

a dedutibilidade fiscal de pagamentos realizados a 

pessoas relacionadas no exterior que estejam 

sujeitas a tributação abaixo do piso de tributação 

mínima internacional. Nesses casos, o país em que 

se localiza a fonte pagadora poderia exigir 

pagamento de tributo na fonte na ocasião dos 

referidos pagamentos.  

iii) O país de residência poderá desconsiderar 

regras de isenção fiscal, inclusive aquelas previstas 

em tratados internacionais, nos casos em que 

rendimentos atribuíveis a estabelecimentos 

permanentes ou ativos imobilizados estrangeiros 

sejam tributados abaixo do piso de tributação 

mínima internacional. Em tais situações, o país 

poderia reconhecer um crédito fiscal em montante 

equivalente aos tributos recolhidos no país em que 

se localizar a fonte pagadora. 

iv) Os países participantes poderão editar normas 

que complementem as regras relacionadas a 

pagamentos sujeitos à tributação abaixo do piso 

mínimo internacional e impeçam a aplicação de 

dispositivos previstos em tratados internacionais 
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para prevenir a dupla tributação em matéria fiscal 

com relação a tais pagamentos. 

De modo a avançar com as regras acima, a OCDE 

pretende desenvolver algumas questões 

operacionais que deverão garantir a 

implementação da Proposta Global. A principal 

questão operacional diz respeito ao possível uso 

das informações financeiras das empresas 

multinacionais que atuam em diversos países de 

forma direta ou por meio de subsidiárias. 

Basicamente, seriam aplicados ajustes para 

eliminar eventuais diferenças no tratamento dos 

resultados decorrentes de diferentes regras 

contábeis aplicáveis nos países em que atuam. Com 

isso, buscar-se-ia a eliminação de diferenças 

estruturais entre as regras contábeis para que as 

demonstrações consolidadas possam ser expressas 

em bases uniformes em conformidade com os 

padrões da OCDE. 

Assim, a Proposta Global busca desestimular a 

transferência de resultados entre grupos de 

empresas multinacionais para países com 

tributação mais favorecida ou inexistente, de 

forma a proteger a base tributável dos Países em 

que tais empresas multinacionais com atuação 

global estão sediadas. Ao mesmo tempo, visa 

mitigar os efeitos de eventuais incentivos fiscais 

oferecidos por determinados países que venham a 

resultar em uma tributação abaixo de um 

determinado piso internacional. 
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STF: CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO 

RECOLHIMENTO DO ICMS 

Em recente julgamento realizado pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) fixou-se, por 

maioria de votos, o entendimento de que a falta de 

pagamento do ICMS incidente sobre operações 

próprias (ICMS-OP) configura crime de apropriação 

indébita, previsto no art. 2º, II da Lei nº 

8.137/1990. 

 

Em agosto de 2018, quando do julgamento do HC 

nº 399.109, a 3ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) já havia negado os pedidos de habeas 

corpus dos mesmos contribuintes, 

responsabilizando-os pelo crime de apropriação 

indébita de ICMS-OP declarado e não pago, 

dirimindo, também, a divergência sobre o tema, 

que existia à época, entre a Sexta e a Quinta Turma 

da Corte. 

 

Inconformados, os contribuintes interpuseram 

perante o STF o RHC nº 163.334 ora em comento, 

com o condão de esclarecer se, ao assim decidir, a 

3ª Seção do STJ teria extrapolado a interpretação e 

aplicação do tipo penal aos casos de ICMS-OP, em 

contrapartida ao conceito de mero 

inadimplemento fiscal. 

 

Isso porque, o crime positivado no art. 2º, inciso II 

da Lei nº 8.137/1990 (norma que define crimes 

contra a ordem tributária) dispõe que a falta de 

recolhimento de tributo descontado ou cobrado, 

na qualidade de sujeito passivo de obrigação, 

constitui apropriação indébita tributária. 

 

Ocorre que, no caso do ICMS incidente sobre 

operações próprias, a responsabilidade pelo 

pagamento do tributo não é transferida para 

terceiro, sendo a própria empresa considerada o 

sujeito passivo direto da obrigação tributária (à 

qual é atribuída a apuração, a declaração e o 

recolhimento do tributo), não sendo vislumbrada 

qualquer hipótese de desconto ou cobrança, 

previstas naquele tipo penal. 

 

Ademais, a despeito de o Estado dispor de 

mecanismos para executar os débitos de ICMS, 

com a possibilidade de penhora de bens e a 

inscrição do devedor em cadastro de 

inadimplentes, prevaleceu o voto “pró-Fisco”, de 

relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no 

seguinte sentido: 

 

“O contribuinte que, de forma contumaz e 
com dolo de apropriação, deixa de recolher 
o ICMS cobrado do adquirente da 
mercadoria ou serviço incide no tipo penal 
do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”. 

 

Foram votos divergentes os Ministros Gilmar 

Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio 

Melo, que defendem a aplicação da norma penal 

no caso de fraude e, ausente tal elemento, a falta 

de pagamento do ICMS-OP deveria ser tratada 

como mero inadimplemento fiscal. 

 

A íntegra do acórdão ainda está pendente de 

publicação. De qualquer maneira, depreende-se da 

parte dispositiva da decisão, que para ocorrência 

do crime de apropriação indébita, deverão ser 

verificados os seguintes elementos:  

 

(i) o contribuinte deverá ser considerado 

devedor contumaz; 

(ii) deverá ser comprovada a presença de 

dolo de apropriação dos valores; e 

(iii) o ICMS devido deverá estar declarado 

e não pago. 

 

Presentes tais requisitos, cujo grau de 

subjetividade e comprovação ainda é questionável, 
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poderá ser aplicada a pena de detenção de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Vale mencionar que também está pendente de 

aprovação pela Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei nº 1.646/2019, que 

“estabelece medidas para o combate ao devedor 

contumaz e de fortalecimento da cobrança da 

dívida ativa”. 

 

Segundo a redação original do Projeto, será 

considerado contumaz o contribuinte que atua 

além dos limites da inadimplência substancial e 

reiterada de tributos, ou seja, quando constatada a 

existência de débitos de valor igual ou superior a 

R$ 15 milhões/ano, em nome próprio ou do grupo 

econômico ou familiar.  
 

Por fim, sob o ponto de vista Constitucional, a 

matéria aguarda julgamento no STF, que, em 

15/03/2017, reconheceu a repercussão geral do 

tema nos autos do ARE nº 999.425.  

 

Até o momento, a decisão que se tem também não 

favorece os contribuintes: o Tribunal reafirmou, 

por maioria de votos, que a inadimplência de 

tributos por uma empresa, implica no 

reconhecimento da prática de crime por seu 

administrador.  

 

O posicionamento não é unânime e pode ser 

revisto. Contudo, a recente decisão proferida pelo 

STF, nos autos do HC nº 163.334 (ainda que sem 

efeitos vinculantes) deverá nortear o 

posicionamento dos Ministros em discussões 

futuras, inclusive relativas a outros tributos. 

 

COBRANÇA DE ITBI SÓ PODE SER EFETUADA 

APÓS EFETIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO 

Foi proferida pelo juiz Marcelo Sergio, da 2ª Vara 

da Fazenda Pública de São Paulo, decisão excluindo 

a aplicação de multa pelo atraso no pagamento de 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em 

caso de cobrança em momento anterior ao registro 

imobiliário. 

No caso, contribuinte adquiriu apartamento por 

meio da Cooperativa Habitacional dos Bancários de 

São Paulo (Bancoop), mediante pagamento de 

valor certo em 72 vezes. Posteriormente, foram 

assinados dois aditivos junto à Bancoop e à OAS – 

construtora responsável pelo empreendimento. 

Conforme dispôs o contribuinte em ação apartada 

contra os vendedores e intermediários do negócio, 

foi-lhe informado que a escritura do imóvel 

somente lhe seria passada após a quitação dos três 

instrumentos contratuais celebrados – inclusive os 

dois aditivos que surgiram após o adimplemento 

do contrato original. 

Nesta ocasião, a Justiça reconheceu a quitação do 

contrato e o direito à escritura imobiliária.  

Contudo, a despeito de toda a demora para 

obtenção do registro do imóvel, a prefeitura de São 

Paulo emitiu cobrança de ITBI ao contribuinte 

requerendo, inclusive, as penalidades de multa e 

juros pelo atraso no pagamento (calculado da data 

da compra). Adicionalmente, foi bloqueada a 

liberação da escritura, por falta do pagamento do 

imposto. 

Nesse sentido, nova ação judicial foi proposta pelo 

contribuinte, na qual alegou-se a inaplicabilidade 

das penalidades, uma vez que a cobrança do ITBI 

somente poderia ser efetivada após o registro 

imobiliário. 

A pretensão do novo proprietário do imóvel, 

portanto, foi acolhida pelo juízo de 1ª instância, 

que confirmou em sentença ser o registro do 
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imóvel correspondente ao fato gerador do tributo, 

sendo inaplicável quaisquer cobranças ou óbices 

anteriores ao mesmo. Referido entendimento foi 

respaldado em caso semelhante analisado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO 

DEVEM INCIDIR SOBRE O TERÇO 

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS  

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 

confirmou as disposições de sentença que 

reconheceu o direito de filiados ao Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários de 

Santa Maria e Região (RS) de não pagarem à 

Fazenda Nacional contribuições previdenciárias 

sobre os valores recebidos a título do terço 

constitucional de férias usufruídas pelos seus 

representados. 

O Sindicato sustenta, em síntese, que a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o 

entendimento em sede recurso repetitivo (REsp. 

n.º 1.230.957/RS – Tema 479) no sentido de ser 

ilegítima a incidência da contribuição 

previdenciária patronal sobre a verba paga a título 

de “terço constitucional de férias”, por não se 

caracterizar como contraprestação aos serviços 

prestados pelo empregado ao empregador. 

Logo, uma vez reconhecida a natureza 

indenizatória da verba para a contribuição do 

empregador, entende o Sindicato que também 

seria indevido o pagamento da contribuição social 

previdenciária do segurado empregado 

(bancários) sobre a mesma verba. 

Acolhendo os argumentos do Sindicato, a Ação 

Declaratória Coletiva foi julgada procedente em 1ª 

Instância, declarando o direito dos representados 

de não sofrerem a cobrança da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias gozadas e condenando a Fazenda Nacional a 

restituir os valores indevidamente recolhidos nos 

últimos 05 anos, bem como estendendo a eficácia 

da decisão para os futuros filiados do Sindicato, 

além de produzir efeitos em toda a base territorial 

abrangida pela entidade. 

A União interpôs Recurso de Apelação ao TRF4 

sustentando a natureza de remuneração do abono 

de férias usufruídas (terço constitucional), de 

modo que não haveria nenhuma irregularidade na 

cobrança das contribuições. 

A 1ª Turma do TRF4, por unanimidade, negou 

provimento à apelação e manteve a sentença em 

todos os seus termos. Segundo o relator do caso, 

juiz federal convocado para atuar na corte 

Alexandre Gonçalves Lippel, a sentença deve ser 

mantida haja vista que “foi consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça a jurisprudência no sentido de 

que não incide contribuição previdenciária sobre o 

terço constitucional de férias usufruídas pago pelo 

empregador (Tema 479 - REsp 1230957, rel. Mauro 

Campbell Marques, dje 18mar.2014). Assim, o 

mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pagamento 

recebido pelo empregado, posto que a verba não 

detém natureza salarial e sim indenizatória.” 

Embora tenha sido aplicado o entendimento 

firmado nos autos do Recurso Especial nº 

1.230.957/RS, impende destacar que a matéria 

será reanalisada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

Assim, a questão relativa à natureza jurídica do 

terço constitucional de férias, indenizadas ou 

gozadas, para fins de incidência da contribuição 

previdenciária patronal será resolvida no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 

1.072.485/PR, da relatoria do Ministro Marco 
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Aurélio (Tema nº 985), em sede de Repercussão 

Geral (art. 1.036 do novo Código de Processo Civil), 

ainda pendente de julgamento, razão pela qual a 

discussão ainda permanece em aberto nos nossos 

Tribunais. 

 

ATACADISTAS DE COSMÉTICOS TÊM OBTIDO 

DECISÕES PARA EXCLUIR DUPLA COBRANÇA 

DE IPI  

O tema em discussão não é novo. Decorre do 

Decreto nº 8.393/15, assinado no Governo Dilma, 

que incluiu os produtos cosméticos na lista prevista 

na Lei nº 7.798/89, cujo artigo 7º equipara os 

estabelecimentos atacadistas a industriais. 

Em outras palavras, os estabelecimentos 

atacadistas de cosméticos passariam a ser 

equiparados à industriais para fins de IPI, ainda que 

interdependentes, sendo que dentro de um grupo 

econômico, as empresas tinham de recolher o 

imposto na saída dos produtos das fábricas para os 

seus estabelecimentos de comercialização 

(atacadistas) e também na saída das mercadorias 

desses estabelecimentos para os varejistas.  

Esperava-se elevar a arrecadação de IPI. Contudo, 

o efeito imediato foi a interposição de diversas 

ações que garantiram às empresas a suspensão do 

recolhimento. 

Ocorre que, recentemente, uma importante 

decisão foi proferida pela Corte Especial do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: declaração 

de inconstitucionalidade parcial do artigo 8º da Lei 

nº 7.798, de 1989, que originou a equiparação de 

atacadistas aos industriais de cosméticos, uma vez 

que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

153, inciso IV, parágrafo 1º, autoriza o Poder 

Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI 

(e não a incluir produtos). 

Este entendimento, não obstante, não é unânime 

nos Tribunais Regionais Federais, tendo em vista 

que os Tribunais Regionais Federais (TRFs) da 2ª e 

3ª Regiões têm decidido de maneira desfavorável 

aos contribuintes.  

Contudo, constitui importante precedente e, ao 

que tudo indica, a discussão chegará ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) para proferir entendimento 

sobre a matéria, após um reconhecimento 

unânime (pelos desembargadores do TRF) de 

inconstitucionalidade parcial do artigo 8º da Lei nº 

7.798/1989. 

 

TRF-1 VEDA A TRANSFERÊNCIA DE 

CRÉDITOS DE IPI POR FILIAL EQUIPARADA A 

INDUSTRIAL POR OPÇÃO  

Trata-se de filial de uma montadora de veículos 

cuja equiparação a industrial decorre de opção, nos 

termos do artigo 11, inciso I, do RIPI/10, em virtude 

do seu papel, no fluxo operacional da empresa, de 

adquirente centralizada de bens de produção 

(insumos) para posterior distribuição para os seus 

estabelecimentos industriais de fato. 

No caso, parte daquilo que era adquirido pela filial 

era transferida para outros estabelecimentos 

industriais da mesma empresa – saídas 

devidamente tributadas pelo IPI – sendo a outra 

parte remetida para uma coligada na Argentina, 

com quem compartilhava uma linha de montagem 

integrada; ou seja, alguns insumos eram adquiridos 

no Brasil para posterior exportação. 

Dado o grande volume das exportações, o 

estabelecimento passou a experimentar 

recorrente acúmulo de créditos de IPI, aos quais 
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não conseguia dar vazão na sua operação regular. 

Para equacionar esse quadro, impetrou um 

Mandado de Segurança pleiteando o 

reconhecimento do seu direito à transferência dos 

saldos credores entre as suas filiais – hipóteses sem 

previsão legal na legislação do IPI. 

Após o resultado desfavorável em primeira 

instância, a montadora recorreu ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, visando a reforma 

da decisão. O seu recurso, contudo, também não 

foi acolhido pelo Tribunal, que julgou que a 

equiparação por opção teria o condão de vedar a 

manutenção do crédito de IPI pelo 

estabelecimento em questão. Para tanto, 

fundamentou tal posição no entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que 

as saídas desoneradas do IPI implicam, 

necessariamente, na imposição ao estorno dos 

créditos correspondentes, além de questionar a 

própria possibilidade de opção pela equiparação 

em si. 

Referida decisão se afigura como preocupante 

precedente para todas as empresas que possuam 

estabelecimentos equiparados a industriais por 

opção, na medida em que representa uma vedação 

à própria utilização dos créditos em si quando 

houver saídas não tributadas pelo IPI. Implica, 

ainda, na oneração das exportações pelo IPI, dado 

que o imposto não aproveitado pelo 

estabelecimento, invariavelmente, aumentará o 

custo do produto remetido ao exterior. 

 

STJ ANALISA TRAVA DE PREJUÍZOS FISCAIS 

EM CASO DE EMPRESA INCORPORADA  

Iniciado em 17 de outubro de 2019, o julgamento 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre 

possibilidade de aplicação (ou não) da trava dos 

30% para a compensação de prejuízos fiscais de 

IRPJ e base negativa de CSLL em caso de extinção 

da pessoa jurídica por incorporação, atualmente 

está empatado, por dois votos a dois na 1ª Turma. 

Apesar do tema ter sido tratado recentemente pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu o 

entendimento de que a trava de 30% é 

constitucional, o STJ, ao se debruçar neste tema, 

analisa caso não tratado especificamente pelo STF: 

a trava dos 30% para a compensação de prejuízos 

fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL deve ser 

limitada, ainda que no último período de atividade 

da empresa que será extinta? 

Dois Ministros entenderam que a possibilidade de 

compensação de prejuízo fiscal é um benefício, 

devendo ser interpretado de maneira mais 

restritiva. Assim, os ministros Gurgel de Faria e 

Sérgio Kukina votaram pela manutenção da trava 

de 30%, até mesmo porque a legislação não prevê 

a possibilidade de compensação integral dos 

prejuízos em caso de pessoa jurídica extinta. 

Em contrapartida, os Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho e Regina Helena Costa votaram no 

sentido de afastar a trava dos 30% no balanço de 

encerramento da empresa, uma vez que a empresa   

será encerrada e não terá oportunidade de 

compensar o saldo restante, causando efeito de 

tributação no patrimônio da empresa. 

O desempate, pelo voto de minerva, caberá ao 

Ministro Benedito Gonçalves, quinto integrante do 

colegiado da 1ª Turma do STJ e que não 

compareceu à sessão. Embora a Turma tenha se 

reunido em 17 de dezembro de 2019, dada a 

complexidade e controvérsia da matéria, o 

desfecho desse tema será definido em 2020. 
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PRODUTO ISENTO PROVENIENTE DA ZONA 

FRANCA DE MANAUS NÃO GERA CRÉDITOS 

DE IPI, SEGUNDO CSRF  

Recente Acórdão (nº 9303-009.713) proferido pela 

3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(CSRF) entendeu que a aquisição de produtos 

isentos oriundos da Zona Franca de Manaus não 

possui direito a crédito presumido de Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI). 

O caso concreto analisou recurso em que a 

empresa autuada, estabelecimento equiparado a 

industrial, comercializou bens de produção sem 

destacar o IPI nas notas fiscais de saída. 

A decisão decidida no mérito pelo voto de 

qualidade, vai de encontro com decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos 

julgamentos do RE 596.614 e do RE 592.891, 

submetidos a sistemática de repercussão geral. 

Nesta oportunidade, o STF entendeu que a 

despeito de os produtos oriundos da Zona Franca 

de Manaus aproveitarem o benefício da isenção, há 

direito ao creditamento de IPI na entrada de 

insumos, matéria prima e material de embalagem, 

pois estão sujeitos aos incentivos regionais 

constante do artigo 43, parágrafo 2º, inciso III, da 

Constituição Federal, combinada com o comando 

do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). 

Porém, no caso recém-analisado, os conselheiros 

afirmaram que exceto pelas permissões previstas 

em lei, é vedada a apropriação na escrita fiscal do 

contribuinte de créditos de IPI na aquisição de 

insumos isentos, sob o argumento de que inexiste 

montante do imposto cobrado na operação 

anterior, conforme técnica da não cumulatividade 

(art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal, e art. 49 

do CTN). 

A decisão se pautou também na Súmula CARF nº 

18, a qual veda o direito a crédito na aquisição de 

matérias-primas, produtos intermediários e 

material de embalagem tributados à alíquota zero.  

A despeito de entender já ser aplicável a decisão do 

STF na apreciação do RE 596.614 e do RE 592.891, 

o conselheiro Andrada Natal optou por não aplicar 

referido entendimento, uma vez que ainda não 

houve o trânsito em julgado da decisão do 

Supremo, motivo pelo qual não seria de 

conhecimento do colegiado a íntegra do acórdão 

proferido. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 171 DE 2019 – 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS  

A Lei Complementar nº 171 de 2019 alterou a Lei 

Complementar nº 87 de 1996 (Lei Kandir) para 

prorrogar prazos relativos à apropriação de 

créditos de ICMS sobre bens de uso e consumo 

para 1º de janeiro de 2033. 

Num breve contexto histórico, os prazos relativos à 

apropriação de créditos sofreram prorrogações 

anteriores, tendo como marco inicial o ano de 

1998, passando para 1º de janeiro de 2000, com a 

alteração da redação pela LCP nº 92/97; 

posteriormente prorrogado para 1º de janeiro de 

2003, com a alteração da redação pela LCP nº 

99/99; em momento posterior prorrogado para 1º 

de janeiro de 2007, com a alteração da redação 

pela LCP nº 114/02; em seguida, nova prorrogação 

para 1º de janeiro de 2011, com a alteração da 

redação pela LCP nº 122/06; posteriormente 

prorrogado para 1º de janeiro de 2020, com a 

alteração da redação pela LCP nº 138/10. 

A nova prorrogação mostra a tendência de que o 

creditamento sobre itens de uso e consumo, na 

prática, será postergado indefinidamente.
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SANCIONADA NOVA LEI DE FRANQUIA  

Em 26 de dezembro de 2019, foi sancionada 

nova legislação que dispõe sobre o sistema de 

franquia empresarial. A Lei nº 13.966/2019 

(“Nova Lei de Franquia”) tem como objetivo a 

modernização deste sistema, revogando, para 

isto, a legislação anterior (Lei nº 8.955, de 15 de 

dezembro de 1994).  

Segundo a Nova Lei de Franquia, o franqueador 

deverá ser titular ou requerente de direitos sobre 

as marcas e outros objetos de propriedade 

intelectual que serão negociados no contrato de 

franquia, ou deverá estar expressamente 

autorizado pelo titular para realizar tal negociação.  

Além disso, a Nova Lei de Franquia prevê 

expressamente que não há relação de consumo 

entre a franqueadora e o franqueado, e que não há 

vínculo empregatício entre o franqueado ou seus 

empregados e a franqueadora, mesmo durante o 

período de treinamento.  

Cumpre destacar também as demais novidades 

trazidas pela Nova Lei de Franquia: 

(i) a franquia poderá ser adotada por 

empresa particular, empresa estatal 

ou entidade sem fins lucrativos;  

(ii) a Nova Lei de Franquia acrescenta e 

altera informações que deverão 

constar na Circular de Oferta de 

Franquia (“COF”) disponibilizada pelo 

franqueador ao interessado, como, por 

exemplo, o franqueador deverá indicar 

a existência ou não de regras de 

 

1  Segundo a Nova Lei de Franquia, entende-se como contrato 

internacional de franquia aquele que, para execução dos atos da 

franquia ou conclusão do contrato, seja em razão da nacionalidade ou 

transferência ou sucessão e indicar 

situações em que são aplicadas 

penalidades, multas ou indenizações e 

dos respectivos valores, estabelecidos 

no contrato de franquia;  

(iii) a COF deverá indicar o valor da taxa de 

filiação ou taxa de franquia, dentre as 

demais informações listadas na Nova 

Lei de Franquia, sendo excluída 

qualquer menção à taxa de caução;  

(iv) o franqueador e a franqueada 

sublocadora do ponto comercial onde 

está instalada a franquia, desde que 

aquele subloque o ponto comercial à 

esta, terão legitimidade para ajuizar 

ação renovatória de contrato de 

locação do imóvel; 

(v) no caso de sublocação do ponto 

comercial pelo franqueador à 

franqueada, o valor do aluguel a ser 

pago pela franqueada poderá ser 

superior ao valor da locação do imóvel, 

pago pelo franqueador ao proprietário 

do referido imóvel, desde que tal 

previsão esteja expressa na COF e no 

contrato de franquia, bem como o 

valor desta sublocação não implique 

em excessiva onerosidade à 

franqueada;  

(vi) o contrato de franquia que produzir 

efeitos exclusivamente no território 

brasileiro deverá ser escrito em língua 

portuguesa e a legislação aplicada será 

a nacional; 

(vii) o contrato de franquia internacional1 

deverá ser escrito originalmente em 

domicílio, seja em razão da localização do objeto do referido contrato, 

as partes estará sujeitas a mais de um sistema jurídico.  
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língua portuguesa ou deverá ser 

devidamente traduzido para o 

português, sendo que esta tradução 

será custeada pelo franqueador; 

(viii) as partes poderão eleger a arbitragem 

como meio de solução de eventuais 

conflitos decorrentes do contrato de 

franquia; e 

(ix) as partes do contrato de franquia 

internacional poderão eleger 

quaisquer foros de um dos seus países 

de domicílio. Nesta hipótese, as partes 

deverão constituir e manter 

representante legal ou procurador 

devidamente qualificado e domiciliado 

no país do foro definido, com poderes 

para representá-las administrativa e 

judicialmente, inclusive para receber 

citações.  

Por fim, cabe destacar que a Nova Lei de Franquia 

entrará em vigor em 90 (noventa) dias a contar de 

27 de dezembro de 2019, data em que foi 

publicada no Diário Oficial da União, isto é, no final 

do mês de março de 2020. 

Trata-se, portanto, de uma legislação que trouxe 

novas informações que deverão ser incluídas na 

COF e observadas pelas partes no contrato de 

franquia, que darão maior transparência e 

segurança jurídica nas negociações desta natureza. 

 

CADUCIDADE DA MP 892 E INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DO DREI REGULANDO A 
PUBLICAÇÃO DE ATOS SOCIETÁRIOS DE 
COMPANHIAS  

O Departamento de Registro Empresarial e 

Integração (DREI), órgão responsável por 

estabelecer as normas e diretrizes do registro 

público de empresas, editou a Instrução Normativa 

nº 71 (“IN DREI nº 71”) regulando a publicação de 

atos societários de companhias.  

Segundo a IN DREI nº 71, a publicação e divulgação 

dos atos societários relativos a essas companhias 

deverão ser realizados em órgão oficial (Diário 

Oficial) e jornal de grande circulação editado na 

localidade em que está situada a sede das 

empresas, nos termos do artigo 282 da Lei 

nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).  

Tal regulamentação foi necessária, pois, em 3 de 

dezembro de 2019, a Medida Provisória 

nº 892/2019 (“MP 892”), que determinava que as 

publicações previstas na Lei das Sociedades 

Anônimas e demais legislações aplicáveis às 

companhias abertas poderiam ser disponibilizadas 

no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

e da entidade administradora do mercado em que 

as ações da companhia estiverem admitidas à 

negociação, sem prejuízo de disponibilizá-las no 

seu endereço eletrônico, teve seu prazo de 

vigência encerrado.  

Cumpre destacar que essa isenção de publicação e 

divulgação dos atos societários em órgão oficial e 

jornal de grande circulação era aplicável também 

às companhias fechadas, de acordo com o texto da 

MP 892. 

Além disso, em razão da caducidade da MP 892, a 

Lei nº 13.818/2019, que dispensa as sociedades 

anônimas com menos de 20 (vinte) acionistas e 

patrimônio líquido de até R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões) de publicar edital para convocar 

assembleia geral de acionistas, bem como publicar 

relatório da administração, cópia das 

demonstrações financeiras, parecer dos auditores 

independentes, parecer do conselho fiscal e 

demais documentos pertinentes a assuntos 

incluídos na ordem do dia da referida assembleia 
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geral dos acionistas, entrará em vigor somente a 

partir de 1º de janeiro de 2022. 

Diante da caducidade da MP 892 e da IN DREI nº 

71, as companhias deverão realizar as publicações 

dispostas na Lei das Sociedades Anônimas e demais 

legislações aplicáveis no Diário Oficial da União, do 

Estado ou do Distrito Federal e em jornal de grande 

circulação editado no local das suas sedes. 

 

 

 


