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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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FIM DA DEDUTIBILIDADE NO IRPF DA COTA 

PATRONAL DE EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

JÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

Por meio da não prorrogação do prazo referente ao 

benefício, o Governo Federal revogou a 

possibilidade de dedução, no cálculo do Imposto de 

Renda da Pessoa Física (IRPF), dos valores 

referentes à contribuição patronal paga à 

Previdência Social pelo empregador doméstico. 

A dedução foi instituída em 2006, por meio da Lei 

nº 11.324/2006 - que alterou o artigo 12 da Lei nº 

9.250/1995 – como medida governamental de 

fomento às contratações de empregados 

domésticos. Neste momento, o benefício foi 

instituído com prazo fixo de duração, sendo seu 

encerramento previsto para o ano calendário de 

2011. 

Por duas vezes, o benefício foi prorrogado - para o 

ano calendário de 2014 e, em seguida, para o ano 

calendário de 2018 - conforme ditames das Lei nºs 

12.469/2011 e 13.097/2015, respectivamente. 

O Senado Federal chegou a aprovar, em outubro de 

2019, projeto de lei para nova prorrogação do 

benefício. Todavia, a proposta não chegou a tempo 

para votação na Câmara dos Deputados, de modo 

que o texto legal vigente apenas prevê a 

dedutibilidade da contribuição patronal até o 

exercício 2019, ano calendário 2018. 

Desta forma, já para as declarações de IRPF a serem 

entregues até final de abril – exercício 2020, ano 

calendário 2019 – não será aplicável a dedução de 

tais valores. 

Embora ainda esteja em trâmite o projeto de lei 

que almeja a continuidade do benefício, o Ministro 

da Economia Paulo Guedes já sinalizou o interesse 

governamental pelo fim de referida dedução, que 

poderá aumentar a arrecadação fiscal em até R$ 

700 milhões. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 2/2020 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI), FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Foi publicada pela Receita Federal do Brasil (RFB), 

em 10 de janeiro de 2020, a Solução de Consulta 

COSIT nº 2/2020, versando acerca da possibilidade 

de creditamento das Contribuições para o 

PIS/Pasep e COFINS referente a insumos 

relacionados a Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs),  contratação de mão de obra 

temporária e disponibilização de assistência 

médica para trabalhadores  diretamente ligados à 

produção ou prestação de serviços.  

Nesse sentido, foram considerados os ditames das 

Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais 

trazem rol taxativo de hipóteses de tomada de 

crédito aplicáveis.  

O entendimento manifestado pelo fisco federal, 

portanto, afirma que os dispêndios com EPIs e com 

contratações regulares de pessoas jurídicas 

fornecedoras de mão de obra para atuação direta 

na produção de bens e serviços da contratante, 

correspondem a modalidade ‘insumo’ e, com isso, 

permitem a apuração de créditos das 

contribuições.  

Por outro lado, os valores pagos pela contratação 

de mão de obra de pessoas físicas e os dispêndios 

atrelados a assistência médica a seus trabalhadores 

não permitem referido creditamento como 

insumos, exceto nos casos em que a assistência 

médica corresponda à específica exigência 

legislativa. 
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Para formação deste posicionamento, a Receita 

Federal se socorreu da definição do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.221.170/PR. É dizer, para fins de 

determinação do conceito de insumos, devem ser 

observados os critérios da essencialidade ou 

relevância do bem ou serviço, levando em 

consideração a imprescindibilidade ou a 

importância de determinado item para o 

desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pela sociedade. 

Rememora-se que, após publicação do acórdão do 

STJ, a RFB se manifestou por meio do Parecer 

Normativo COSIT nº 05/2018, também vinculante, 

para esclarecer seu posicionamento quanto a 

aplicabilidade do conceito insumo, determinando 

que: 

i) Bens e serviços utilizados por imposição legal, 

como é o caso dos EPIs, por exemplo, e da 

assistência médica em determinados casos, são 

considerados dispêndios necessários para a 

produção do bem ou serviço. Neste caso, 

entendeu-se pela adequação destes itens aos 

conceitos de essencialidade e relevância, havendo 

a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS; 

iii) Dispêndios para viabilização de mão de obra 

como no caso de saúde, seguro de vida, etc – 

quando não obrigatórios por disposição legal - não 

são considerados insumos para creditamento de 

PIS e COFINS, dado que não estão atrelados aos 

critérios determinantes de relevância e 

essencialidade, além de não estarem relacionados 

à atividade propriamente dita de produção de bens 

ou prestação de serviços; 

ii) Terceirização de mão de obra aplicada 

diretamente nas atividades de produção ou 

prestação de serviços da sociedade, quando 

contratada de pessoa jurídica, será considerada 

como insumo, sendo possível a tomada de créditos. 

O mesmo, contudo, não ocorre quando a 

contratação é diretamente de pessoa física, uma 

vez que há dispositivo legal expresso não 

autorizando o creditamento de PIS e COFINS nesta 

hipótese. 

Portanto, a presente solução de consulta manteve 

o posicionamento anteriormente manifestado pelo 

Fisco, não inovando no tratamento, mas apenas 

consignando, no âmbito administrativo federal, a 

tratativa já discutida no Poder Judiciário.
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CARF MANTÉM IR SOBRE VALORES PAGOS 
NO EXTERIOR 

Em julgamento recente da 1ª Turma da 4ª Câmara 

da 1ª Seção do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), decidiu-se pela 

manutenção da cobrança do imposto de renda 

retido na fonte (IRRF) sobre valores pagos pela 

Arcos Dorados (Mc Donalds) no Brasil para outras 

empresas do grupo no exterior.  

Segundo a Arcos Dorados, os pagamentos foram, 

na maior parte, realizados a título de 

compartilhamento de custos de contabilidade, 

área financeira e de RH, e não a título de remessa 

por prestação de serviços, razão pela qual entende 

que tais valores não devem estar sujeitos à 

tributação, correspondendo a mero reembolso de 

despesas para a recomposição patrimonial, e não a 

renda/acréscimo patrimonial ensejador do 

imposto de renda. 

Por outro lado, o Fisco entende que há a 

configuração de um serviço prestado por empresa 

estrangeira que beneficiou a empresa brasileira. 

Esta, por sua vez, como contraprestação, realizou 

os pagamentos para o exterior, o que ensejaria a 

incidência do imposto de renda com base no artigo 

7º da Lei nº 9.779/99, que estipula uma alíquota de 

25% sobre, dentre outros rendimentos, os 

oriundos da prestação de serviços pagos, 

creditados, entregues, empregados ou remetidos a 

residentes ou domiciliados no exterior. 

Em 2019, foi publicada a Solução de Consulta da 

Receita Federal nº 276 a respeito da incidência do 

IRRF nas operações envolvendo contratos de 

compartilhamento de custos entre sociedades do 

mesmo grupo econômico. Nessa ocasião, o órgão 

entendeu pela incidência do imposto sobre os 

valores pagos, creditados, entregues, empregados 

ou remetidos a título de remuneração de residente 

ou domiciliado no exterior decorrente da prestação 

de serviços técnicos entre empresas do mesmo 

grupo econômico, ainda que tais contratos sejam 

denominados genericamente de contrato de 

compartilhamento de custos (Cost Sharing 

Agreements).  

Segundo entendimento do fisco, exarado na 

referida solução de consulta, o principal requisito e 

elemento caracterizador do contrato de 

compartilhamento de custos é o benefício mútuo 

entre as empresas participantes que integram o 

contrato. Assim, se a matriz está desempenhando 

atividades sem que tenha uma vantagem esperada, 

ela pode ser considerada como uma prestadora de 

serviços para a filial. Nesse caso, as remunerações 

dessas atividades dentro do grupo devem ser 

equivalentes ao que partes independentes 

estariam dispostas a pagar pelos mesmos serviços, 

caso se tratasse de condições de livre mercado. 

Adotando o entendimento da mencionada Solução 

de Consulta, a 1ª Turma decidiu pela incidência do 

IRRF sobre as remessas feitas às coligadas no 

exterior por serviços compartilhados, pois 

considerou que houve benefício para a empresa 

brasileira na configuração de prestação de serviços 

e não de compartilhamento.  

Vale destacar que todos os conselheiros 

representantes dos contribuintes votaram para 

afastar a incidência da tributação, porém, foram 

vencidos por decisão que se deu por voto de 

qualidade do presidente da turma.  

O placar apertado do julgamento mostra que o 

entendimento sobre o tema está longe de ser 

pacificado no CARF, sendo certo que, no momento, 

o foco da discussão reside na comprovação das 

características específicas aos contratos de Cost 

Sharing para o afastamento do IRRF. 



 

                                                                                                                                                                                                                   5 

 

 Notícias dos 
Tribunais 

 

 

STJ DECIDE PELA NÃO RETROATIVIDADE DE 

LEI QUE AUTORIZA REPASSES DE VERBAS DE 

PUBLICIDADE DAS BASES DE CÁLCULO DE 

PIS E COFINS 

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

afastou a possibilidade de aplicação retroativa do 

artigo 13 da Lei nº 10.925/2004, o qual prevê a 

dedução na base de cálculo do PIS/Pasep e da 

COFINS dos valores repassados por agências a 

empresas de comunicação responsáveis pela 

veiculação da publicidade. 

A decisão reformou o acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) que 

havia cancelado a cobrança de débitos fiscais 

apurados sem a dedução dos valores repassados 

por agência de publicidade a empresas de 

comunicação e veiculação, anteriores ao início da 

vigência da referida lei, por entender aplicável, 

neste caso, a retroatividade.  

A discussão se originou por meio de ação 

anulatória de débitos, na qual agência de 

publicidade pleiteou a redução da base de cálculo 

pelo aproveitamento de valores pagos a título de 

PIS e COFINS oriundos de verbas repassadas a 

empresas de comunicação, por não constituírem 

efetiva receita da empresa. 

Ocorre que, apesar de tais despesas terem sido 

incorridas em momento anterior ao início da 

vigência da Lei nº 10.925/2004, o contribuinte 

deduziu os repasses das bases de cálculo de PIS e 

COFINS. Ou seja, a agência fundamentou seu 

pedido na natureza meramente interpretativa do 

dispositivo legal, de modo que poderia, portanto, 

ser aplicado a fato pretérito, conforme disposto no 

artigo 106 do Código Tributário Nacional. 

A tentativa de classificação interpretativa da lei se 

deve ao fato de sua redação remeter ao parágrafo 

único do artigo 53 da Lei nº 7.450/85, o qual 

concedeu a exclusão da base de cálculo do Imposto 

de Renda das importâncias pagas diretamente ou 

repassadas a empresas de rádio e televisão a título 

de serviços de publicidade e propaganda. 

Porém, o argumento não foi recepcionado no STJ, 

que entendeu que o artigo 13 da Lei nº 

10.925/2004 não possui natureza interpretativa e, 

portanto, não haveria a possibilidade de retroação 

de seus efeitos. 

Nesse sentido, o desconto dos valores repassados 

pelas agências aos veículos de comunicação da 

base de cálculo das contribuições, e consequente 

diminuição da carga tributária, apenas seria 

possível em período posterior à vigência do 

normativo mencionado. 

 

TRF-3 EXCLUI ICMS ANTECIPADO DE 

CÁLCULO DE PIS E COFINS EM REGIME 

MONOFÁSICO 

Em decisão recente e inédita, a 4ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) 

atendeu ao pedido de um posto de combustíveis 

para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS 

o ICMS-ST recolhido originariamente pela refinaria 

em regime monofásico de tributação. 

A tese abarcada nesta decisão é mais um dos 

desdobramentos do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 574.706-PR, pelo qual o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu pela exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Apesar de decidirem favoravelmente ao 

contribuinte para a retirada do ICMS-ST do cálculo 

das referidas contribuições sociais, os 
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desembargadores não adentraram no mérito da 

discussão sobre o regime monofásico, limitando-se 

a analisar a questão sob o enfoque de se tratar do 

mesmo tributo abarcado no RE supramencionado, 

diferenciando-se apenas o regime tributário, 

garantindo ao caso a aplicação do mesmo 

tratamento conferido ao ICMS recolhido pelo 

próprio contribuinte. 

Em seu voto vencedor, acompanhado por mais dois 

desembargadores (placar apertado de 3x2), o 

Desembargador Federal Marcelo Saraiva sustenta 

que “o ICMS-ST consiste numa antecipação do 

imposto devido na operação final e a própria 

Receita Federal reconhece que este valor compõe o 

preço de venda do adquirente, de forma que deve 

ser reconhecido o direito do contribuinte 

adquirente de excluir este montante de ICMS-ST 

quando da apuração da base de cálculo do 

PIS/COFINS da venda desta mercadoria.”. 

Dessa forma, restou vencida a relatora do caso, 

Desembargadora Federal Marli Ferreira, que havia 

votado de forma desfavorável ao contribuinte sob 

a alegação de “ausência de legitimidade da parte”. 

A decisão em foco, portanto, abre um grande 

precedente para outras empresas que estão no 

regime monofásico e se enquadram na qualidade 

de substituído tributário - como as dos setores 

automotivo e farmacêutico - ingressarem com 

ações judiciais para obter a mesma redução em sua 

carga tributária. 

Em sendo mantida a decisão exarada pela 4ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região até o 

trânsito em julgado, o posto de combustíveis que 

deu ensejo a este julgamento inédito poderá 

requerer a devolução/compensação dos valores 

recolhidos a maior nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

 

CSRF DECIDE PELA INCIDÊNCIA DE IRRF 

SOBRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

POR CONFIGURAREM REMUNERAÇÃO DE 

COLABORADORES  

Em acórdão proferido pela Câmara Superior de 

Recursos Fiscais (CSRF), ainda pendente de 

publicação, restou decidido que os planos de 

previdência complementares, oferecidos como 

benefícios aos funcionários, estão sujeitos à 

incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF), devido à sua natureza remuneratória. 

 

A discussão em comento tem origem em dois Autos 

de Infração lavrados contra o Banco Bradesco que, 

nos períodos de 2009, 2010 e 2011, ofereceu dois 

planos de previdência privada aos seus 

funcionários: um plano geral, no qual os 

empregados e o Banco contribuíam, 

respectivamente, com o valor correspondente a 4% 

do salário; e outro, exclusivo aos membros da sua 

administração, gerência e direção em que há uma 

complementação ao plano oferecido, no 

percentual de 10%. 

 

No entendimento da Fazenda Nacional, o plano 

complementar oferecido de forma exclusiva a um 

grupo de funcionários teria caráter remuneratório 

e estaria pautado no atingimento de metas. Bem 

por isso, o Banco foi autuado pela falta de 

recolhimento do IRRF, acrescido de multa de 75%. 

 

Dentre os aspectos do plano que foram levados em 

consideração para este entendimento, destacam-

se: (i) a habitualidade dos aportes; e (ii) o fato de 

que os resgates dos planos, pelos participantes, 

eram realizados em valores substanciais, 

geralmente, em janeiro de cada ano, mostrando 

sua recorrência. 
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Em contrapartida, a defesa do Banco sustenta que 

que os planos complementares não estariam 

relacionados com metas, e o motivo de seus 

resgates se darem tão logo cumprido o prazo de 

carência, teria relação com a possibilidade de 

aplicação dos valores em outros investimentos 

mais rentáveis. 

 

Prevaleceu o entendimento favorável à Fazenda, 

no sentido de que o efeito prático do plano de 

previdência complementar era apenas permitir 

que os colaboradores efetuassem depósitos de 

valores como uma complementação salarial. 

 

Vale destacar que, previamente, o Banco Bradesco 

já havia obtido manifestações favoráveis à sua tese 

em outros dois acórdãos proferidos pela 2ª Turma 

da 2ª Câmara do CARF, que analisaram o mesmo 

plano de previdência complementar, bem como 

também enfrentou decisões desfavoráveis sob o 

ponto de vista previdenciário. 

 

Embora o tema ainda possa ser levado à discussão 

no Judiciário, a jurisprudência do CARF sinaliza pela 

necessidade de as empresas avaliarem, com rigor, 

os critérios a serem definidos para os planos de 

benefícios oferecidos aos seus empregados, de 

maneira a desenquadrá-los do conceito 

remuneratório. 

 

TJ-SP RECONHECE A POSSIBILIDADE DE 

DISCUSSÃO DE DÉBITO EM PARCELAMENTO 

E REDUÇÃO DE MULTA PUNITIVA PARA 20% 

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP) proferiu decisão reconhecendo a 

possibilidade de discussão de débitos incluídos em 

parcelamento. Além disso, na análise do caso, 

reduziu para 20% o valor da multa punitiva a ser 

paga. 

 

O presente caso envolve empresa que havia 

aderido ao Programa Especial de Parcelamento 

(PEP) no Estado de São Paulo, o qual prevê, para 

adesão, a necessidade de confissão da dívida e 

condiciona a participação do contribuinte à 

desistência de discussão do débito. 

 

Contudo, após adesão e pagamento à vista do 

débito, referida empresa ajuizou ação ordinária 

alegando cobrança indevida dos valores, uma vez 

que alcançados pela decadência. Ademais, afirmou 

que a multa punitiva cobrada pelo Estado de São 

Paulo, de 80%, teria caráter confiscatório e 

abusivo, visto que a multa cobrada pela União é na 

proporção de 20%. 

 

Embora julgada parcialmente procedente, a 

empresa recorreu ao Tribunal de Justiça de 

maneira a alcançar toda a sua pretensão. A 

Fazenda, por seu turno, também recorreu, sob a 

alegação de que “não pode haver rediscussão se 

houve adesão a parcelamento, que trata de 

confissão irrevogável e irretratável do débito, além 

de expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 

judicial e desistência dos interpostos, relativamente 

aos débitos incluídos em parcelamento”. 

 

No voto, o relator Desembargador José Luiz Galvão 

de Almeida entendeu que “o parcelamento não 

importa em confissão de dívida, nem, 

consequentemente na eventual impugnação 

judicial do tributo discutido. O parcelamento pode 

acontecer por entender a empresa que a existência 

de débito em aberto prejudica sua vida econômica. 

Por isso adere à oferta fiscal. Mas não significa que 

precisa, a fórceps, aceitar tudo o que lhe está sendo 

cobrado.” 
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A conclusão do Tribunal é pela garantia do direito 

do contribuinte em contestar a cobrança, evitando-

se cobranças lesivas e inaplicáveis. 

 

A legislação do parcelamento, portanto, ao prever 

renúncia à esfera judicial, afrontaria a Constituição 

ao retirar do Poder Judiciário a análise última de 

lesão de direito do contribuinte. 

 

Por fim, apesar de ter sido noticiada recentemente 

esta decisão, observamos que o judiciário paulista 

já vem decidindo, em casos análogos pela 

possibilidade de discussão judicial de débitos 

parcelados. Inclusive, já há algumas manifestações 

do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. 

 

Com relação à multa punitiva, o Tribunal paulista 

entendeu que o patamar aplicado, de 80%, a título 

de penalidade, revela-se confiscatório, na medida 

que o próprio Tribunal tem firmado entendimento 

de que multas em patamares superiores a 50% do 

valor do tributo seriam abusivas. Ademais, 

menciona-se que o próprio Supremo Tribunal 

Federal (STF) reconhece que multas punitivas 

fixadas em 20% seriam razoáveis. 

 

Por fim, o colegiado ainda negou o pedido de 

reconvenção feito pela Fazenda. Segundo a 

administração, tendo em vista que houve a 

discussão judicial, o parcelamento deveria ser 

afastado e o contrato rescindido. Ou seja, embora 

quitado o débito à vista, uma vez que o 

contribuinte procurou o judiciário, infringiu 

cláusula do termo de adesão ao parcelamento 

ensejando, portanto, sua rescisão. 

 

Neste ponto, o relator concluiu que “apenas a 

inadimplência poderia ser motivo para a quebra do 

acordo, não podendo haver a rescisão do contrato 

se o pagamento do parcelamento foi efetuado". 

 

STJ DEFINE QUE MULTA POR AGRAVO 

INTERNO IMPROCEDENTE NÃO É 

AUTOMÁTICA  

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), determinou que a aplicação da multa 

prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º do Código de 

Processo Civil (CPC), não seria automática, sendo 

necessária a observância caso a caso. 

O CPC, no dispositivo supramencionado, prevê que 

“(...) quando o agravo interno for declarado 

manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão 

fundamentada, condenará o agravante a pagar ao 

agravado multa fixada entre um e cinco por cento 

do valor atualizado da causa.”. Todavia, ao julgar o 

AREsp nº 1.495.380, os Ministros, por votação 

unânime, entenderam que não se pode condenar o 

recorrente ao pagamento de multa pelo simples 

fato de exercer o seu direito de recorrer, mesmo 

que desse direito tenha advindo um Agravo Interno 

julgado improcedente por unanimidade. 

O relator do caso ainda ressalta que a aplicação da 

multa é cabível apenas quando a improcedência do 

recurso seja de tal forma evidente que a sua 

simples interposição possa ser tida, de plano, como 

abusiva ou protelatória, como por exemplo a 

interposição de recurso com objeto que afronta 

julgamento de repercussão geral ou recurso 

julgado pelo rito dos repetitivos. 

A despeito dos argumentos mencionados, esse não 

é o entendimento majoritário do Tribunal Superior, 

o qual entende pela aplicação literal prevista no 

Código de Processo Civil. Contudo, trata-se de 

interessante precedente que poderá ser suscitado 

pelos contribuintes caso sofram a aplicação de 

referida penalidade. 
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 Novidades 
Legislativas 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO APROVA 

CÓDIGO DE DIREITOS, GARANTIAS E 

OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE 

Em 13 de janeiro de 2020, após anos de trâmite 

legislativo na Câmara Municipal, a Prefeitura de 

São Paulo promulgou o chamado Código de 

Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte 

no Município de São Paulo (Lei nº 17.262/2020), a 

ser observado pelos agentes fiscais quando da 

fiscalização e cobrança dos impostos e taxas 

municipais.  

Mais do que uma cartilha de conduta direcionada a 

instituir um bom relacionamento entre 

contribuinte e a administração tributária 

paulistana – como ao determinar a consolidação 

das legislação tributária, um atendimento 

adequado e eficaz nas repartições fiscais e o 

resguardo à ampla defesa nos procedimentos 

administrativos – o novo diploma legal firma 

algumas regras a serem observadas quando da 

realização de operações fiscais, em muito 

semelhante ao já instituído pelo Código de Defesa 

do Contribuinte do Estado de São Paulo (Lei 

Complementar nº 939/2003).  

Cite-se, por exemplo, a agora regulada necessidade 

de prévia emissão de ordem de fiscalização, 

notificação ou outro ato administrativo 

autorizando a execução de quaisquer 

procedimentos fiscais (com exceção dos casos tidos 

como de urgência, como flagrante infracional, 

continuidade de ação fiscal iniciada em relação a 

outro contribuinte ou apuração de denúncia). Além 

disso, não poderão ser emitidas ordens de 

fiscalização autorizando procedimentos fiscais com 

base em indícios genéricos, que não esclareçam a 

conduta infracional praticada ou que não possam 

identificar o contribuinte infrator.   

No âmbito de direitos e prerrogativas, o 

contribuinte do município de São Paulo passou a 

contar com um amplo leque de faculdades 

reconhecidas por lei, como as de (a) retificar, 

complementar, esclarecer ou atualizar dados 

incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados; 

(b) recusar-se a prestar informações por requisição 

verbal (hipótese em que deverá ser providenciada 

notificação por escrito); e (c) preservação, pela 

Administração Tributária, do sigilo de seus 

negócios, documentos e operações, excetuadas as 

hipóteses previstas em lei.  

Além disso, conforme o novo Código, determinou-

se que o Fisco Municipal não poderá executar 

procedimentos fiscais na hipótese de os custos de 

suas realizações superarem as expectativas do 

correspondente benefício financeiro, ou em face 

de fatos determinados que foram objeto de 

consulta tributária, protocolada de boa-fé e 

anteriormente  ao procedimento fiscal, desde que 

desprovida de caráter protelatório, até a ciência do 

pronunciamento da autoridade administrativa.  

Parcela de tais determinações legais – como a 

reunião das leis tributárias municipais em ato único 

e a definição do conceito de procedimento fiscal de 

execução desvantajosa – dependem, contudo, de 

complementação pelo Poder Executivo, sendo 

necessária a edição, pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, dos respectivos atos normativos para que 

passem a produzir efeitos.  
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Societário 

 

CVM ESCLARECE POSSIBILIDADE DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA 
INVESTIDORES QUALIFICADOS INVESTIREM 
100% DE SEU PATRIMÔNIO EM OUTROS 
FUNDOS PARA MESMO PÚBLICO 
INVESTIDOR 

 

A Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais (“SIN”) da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) divulgou no dia 9 de janeiro de 

2020 um Ofício Circular destinado aos 

administradores de fundos de investimento 

regulados pela Instrução CVM nº 555 (“ICVM 555”), 

ou seja, todos aqueles fundos de investimento 

registrados junto à CVM, a fim de esclarecer a 

possibilidade de fundos de investimento 

destinados a investidores qualificados investirem a 

totalidade de seu patrimônio líquido em cotas de 

outros fundos de investimento também destinados 

a investidores qualificados. 

 

A CVM ressalta que a interpretação concedida pela 

sua área técnica é a de que o §1º do art. 103 da 

ICVM 555 - uma exceção aos limites de 

concentração por modalidade de ativo financeiro 

disposto pela referida instrução - prevalece sobre 

uma possível leitura equivocada do disposto no 

artigo 119, § 7º, c/c artigo 126, da mesma 

Instrução, já suscitada por diversas vezes por 

participantes do mercado, que a princípio poderia 

sugerir uma limitação de investimento, pelos 

fundos de investimento destinados exclusivamente 

a investidores qualificados, a 40% (quarenta por 

cento) de seu patrimônio líquido em cotas de 

outros fundos dedicados a esse mesmo público 

alvo.  

 

A entidade autárquica esclarece, ainda, que o §7º 

do art. 119 da ICVM 555 refere-se apenas a fundos 

de investimento em cotas não destinados 

exclusivamente a investidores qualificados, sendo 

certo que a interpretação da área técnica pela 

possibilidade de investimento sem limites por tais 

fundos guarda maior coerência sistemática com as 

previsões e limites de concentração previstos na 

ICVM 555 e sua segmentação de acordo com os 

diferentes públicos alvo dos fundos de 

investimento ali previstos. 

 

PRORROGADO PRAZO REFERENTE À 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA 
CVM ACERCA DA NOVA REGULAMENTAÇÃO 
SOBRE MERCADOS REGULAMENTADOS DE 
VALORES MOBILIÁRIOS 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

prorrogou, até o dia 28 de abril de 2020, o prazo 

para recebimento de sugestões e comentários da 

Audiência Pública SDM 09/2019.  

 

A Audiência Pública SDM 09/2019 tem como 

objetivo promover a discussão acerca do projeto 

de 3 (três) novas instruções normativas da 

entidade autárquica, sendo certo que, no conjunto, 

as três minutas visam a dar novo tratamento 

regulatório a determinados assuntos considerados 

pela CVM como essenciais para assegurar o bom 

funcionamento do mercado de valores mobiliários 

caso venha a existir no Brasil mais de um ambiente 

de negociação (atualmente, o ambiente de 

negociação é concentrado na B3). 

 

Assim, em 27 de dezembro de 2019, foram 

colocadas em audiência pública as seguintes 

minutas: 

 

• Minuta A, que possui o objetivo de 

introduzir novas disposições na 

regulamentação sobre o funcionamento 

dos mercados regulamentados de valores 

mobiliários e sobre a constituição, 

organização e funcionamento das 
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entidades administradoras de mercado 

organizado, em substituição à Instrução 

CVM 461; 

 

• Minuta B, com o objetivo de dispor  sobre 

a constituição, a organização e o 

funcionamento da autorregulação 

unificada dos mercados organizados e das 

infraestruturas de mercado financeiro 

atuantes no mercado de valores 

mobiliários, assim entendidas as entidades 

que realizam, cumulativa ou isoladamente, 

o processamento e a liquidação de 

operações, o registro e o depósito 

centralizado de valores mobiliários; e  

 

• Minuta C, com o objetivo de alterar a 

Instrução CVM 505 a fim de dispor sobre a 

execução de ordens no interesse do cliente 

em contexto de concorrência entre 

ambientes de negociação (best execution). 

 

O Edital de Audiência Pública SDM 09/2019 pode 

ser encontrado no próprio site da CVM por meio do 

seguinte endereço eletrônico: 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_s

dm/2019/sdm0919.html. Por sua vez, as sugestões 

e observações acerca das minutas deverão ser 

enviadas até 28 de abril de 2020 para o e-mail: 

audpublicaSDM0919@cvm.gov.br ou 

encaminhadas para o seguinte endereço: Rua Sete 

de Setembro, nº 111, 23º andar, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

 

 

CVM EDITA INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE 
ESTABELECE POLÍTICA DE PREVENÇÃO À 
LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO 
AO TERRORISMO 

 

Em 5 de dezembro de 2019, a Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) editou sua Instrução 

Normativa de nº 617 (“ICVM 617”), que 

estabelece, dentre outros assuntos: (i) uma política 

de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo (“PLDFT”), a avalição 

interna de risco e de regras, procedimentos e 

controles internos; e (ii) a identificação e o cadastro 

de clientes, assim como as diligências contínuas 

visando a coleta de informações suplementares e, 

em especial, à identificação de seus respectivos 

beneficiários finais.  

 

Segundo a ICVM 617, (i) pessoas naturais ou 

jurídicas que prestem no mercado de valores 

mobiliários, em caráter permanente ou eventual, 

os serviços relacionados à distribuição, custódia, 

intermediação, ou administração de carteiras, (ii) 

entidades administradoras de mercados 

organizados e as entidades operadoras de 

infraestrutura do mercado financeiro e (iii) 

escrituradores, consultores de valores mobiliários, 

representantes de investidores não residentes, 

dentre outras pessoas que prestam serviços no 

mercado de valores mobiliários, deverão elaborar 

e implementar política de PLDFT.  

 

Tal política deverá conter, no mínimo, a descrição 

da estruturação dos órgãos da alta administração, 

com a definição das responsabilidades dos 

integrantes de cada nível hierárquico, além da 

descrição da metodologia para tratamento e 

mitigação dos riscos e monitoramento de 

atipicidades e identificação das diligências para 

identificação do beneficiário final da companhia. 

 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2019/sdm0919.html
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2019/sdm0919.html
mailto:audpublicaSDM0919@cvm.gov.br
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Para as pessoas jurídicas responsáveis pela 

elaboração e implementação da política de PLDFT, 

a ICVM 617 determina que estas deverão 

identificar um diretor estatutário responsável para 

esta função, sendo que sua eleição deverá ser 

comunicada à CVM. Para o caso de conglomerado 

financeiro, expressamente autoriza que o mesmo 

diretor poderá ser indicado para todo este 

conglomerado. 

 

Com relação ao beneficiário final, obrigação esta 

instituída pela instrução normativa RFB Nº 1863, de 

27 de dezembro de 2018, a ICVM 617 determina 

que as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela 

política de PLDFT deverão manter atualizado o 

cadastro de seus clientes, difundindo junto a eles a 

importância da manutenção de seus dados 

cadastrais, e não poderão aceitar ordens de 

movimentação de contas de clientes que estejam 

com os cadastros atualizados.  

 

Por fim, referida instrução prevê que os 

responsáveis pela PLDFT devem monitorar, dentro 

do limite de suas atribuições e de forma 

continuada, todas as operações e situações e 

observar eventuais atipicidades que configuram 

indícios de lavagem de dinheiro e ao financiamento 

ao terrorismo (“LDFT”), sendo que caberá a elas 

comunicar à Unidade de Inteligência Financeira 

todas as situações e operações detectadas, ou 

propostas de operações que possam constituir-se 

em sérios indícios de LDFT, com uma explicação 

fundamentada dos sinais identificados e os 

detalhes das características dessas operações, 

inclusive mediante a apresentação de informações 

obtidas por meio de diligências obtidas junto as 

informações cadastrais dos clientes.  

 

Cumpre destacar que a ICVM 617 entrará em vigor 

em 1º de julho de 2020 e substitui a Instrução 

Normativa nº 301, de 16 de abril de 1999. Destaca-

se, contudo, que a instrução prevê expressamente 

que todos responsáveis pela elaboração e 

implementação da política de PLDFT deverão 

seguir suas regras, procedimentos e controles 

internos no tocante a todas as relações de negócio 

já existentes, ou que venham a ser iniciadas, a 

partir de sua publicação. 

 

 


