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Com o propósito de manter os nossos clientes atualizados acerca das medidas legais que vêm sendo publicadas
pelas administrações municipais, estaduais e federal, o CSA Advogados passará a circular Boletins Informativos
mensais com o resumo das notícias mais relevantes, contemplando os últimos três meses, relativas às mais
diversas áreas do Direito e outras esferas essenciais para os negócios e a economia do Brasil.
Instruções de navegação:
1) No índice, junto ao título do tema, há indicação de novos itens conforme abaixo:
↑ Novos temas
→ Temas atualizados
2) Para ir direto ao assunto de interesse, basta clicar no tema correspondente no índice; e
3) Utilize o botão “back to top” no rodapé do texto para facilitar a navegação.
Esta Edição, em especial, aborda os seguintes temas desde o início da Crise COVID-19 bem como as principais
novidades jurídicas:
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Disciplinado o Funcionamento das Câmaras Recursais para julgamento de processos
administrativos de pequeno valor (Portaria nº 340 de 9 de outubro de 2020)
No dia 09/10/2020 foi publicada a Portaria ME nº 340/2020, que regulamenta o julgamento de
processos administrativos tributários que envolvam valores de até 60 (sessenta) salários mínimos.
Os contribuintes com discussões de tal monta não poderão mais recorrer ao CARF, órgão colegiado
composto por representantes do Fisco e dos contribuintes. Com a nova Portaria, a partir de
03/11/2020 caberá às Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento, composta somente por
fiscais da Receita Federal, julgar recursos administrativos de pequeno valor.
Ressalte-se que as decisões proferidas pelas mencionadas Câmaras deverão vincular às sumulas,
resoluções de uniformização de teses e toda a jurisprudência do CARF.

2.

Reparcelamento de débitos do Simples Nacional (Instrução Normativa RFB nº 1.981 de 9 de
outubro de 2020)
A Receita Federal exarou Instrução Normativa nº 1.981/2020 que prevê a possibilidade de
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) efetuarem mais de um pedido de
parcelamento de débitos apurados pela sistemática do Simples Nacional, alterando a Instrução nº
1.508/2014 que possibilitava o pedido de parcelamento apenas uma vez ao ano.
O pedido poderá ser realizado pelo Portal e-Cac e seu deferimento fica condicionado ao recolhimento
da primeira parcela que deve corresponder a 10% do total dos débitos consolidados ou 20% do total
dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior.

3.

Complementação do ICMS-ST (Lei Estadual de São Paulo nº 17.293 de 16 de outubro de 2020)
Em 16/10/2020 foi publicada, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Lei nº 17.293/2020 que,
como forma de estabelecer medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas, dispôs
sobre a cobrança de complemento de ICMS na sistemática da substituição tributária (ICMS-ST)
Em suma, o art. 24 desta norma acrescenta o art. 66-H na Lei Estadual nº 6.374/1989 determinando
que é devido pelo contribuinte substituído na cadeia de consumo, o complemento do ICMS-ST nas
seguintes hipóteses:

↑ Back to top

(i)
(ii)
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se o valor da operação com mercadoria ou da prestação de serviço for maior que a base de
cálculo da retenção; ou
caso haja majoração superveniente da carga tributária, incidente sobre a operação ou
prestação com a mercadoria ou serviço.

Também há previsão para o Poder Executivo instituir regime optativo de ICMS-ST, exclusivamente
para varejistas, hipótese em que a complementação do recolhimento poderá ser dispensada. Ainda
está pendente de publicação uma regulamentação nesse sentido.
Cabe questionamento à mencionada alteração legislativa, na medida em que (i) a Constituição
determina que matérias relacionadas ao ICMS-ST devem ser tratadas por lei complementar; e (ii) há
violação ao princípio da anterioridade, dado que há previsão de aplicação imediata de norma que
majora tributo, possibilitando o ajuizamento de demandas cabíveis pelos contribuintes para afastar a
exigência do complemento do imposto.
4.

Novas Regras para Atuar no Comércio Exterior (Instrução Normativa nº 1.984 de 29 de outubro de
2020)
Em 29/10/2020 foi publicada, pela Receita Federal do Brasil, a Instrução Normativa nº 1.984/2020
que dispõe acerca da habilitação de declarantes de mercadorias para atuarem no comércio exterior,
bem como as regras para credenciamento de responsáveis e representantes nos sistemas
informatizados do órgão para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro.
Visando diminuir a burocracia e facilitar o fluxo de mercadorias, a referida habilitação passa a ser
concedida, via de regra, de forma automática, por meio do sistema Habilita, localizado no Portal Único
do Comércio Exterior.
Adicionalmente, a Instrução Normativa nº 1.984/2020 altera o prazo de desabilitação automática por
inatividade, que passou de 6 para 12 meses. Neste caso, a reabilitação também poderá ser realizada
de forma automática no sistema Habilita.
A nova Instrução Normativa passa a vigorar a partir de 01/12/2020 e tem por objetivo agilizar e
simplificar o processo de atuação no comércio exterior, sem abrir mão do controle aduaneiro e do
combate a fraudes.

5.

Desoneração de Folha de Pagamento para Empresas de 17 Setores até 2021 (Lei nº 14.020/2020)
A Medida Provisória nº 936/2020 criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que, além de permitir a redução da jornada de trabalho e do salário durante a pandemia da
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COVID-19, também previa a exoneração da folha de pagamento inicialmente até fim de 2020 e
posteriormente prorrogada até o ano de 2021.
A MP nº 936/2020 foi convertida para Lei nº 14.020/2020, porém com veto parcial no que diz respeito
à prorrogação da exoneração da folha de pagamento, mantendo a renúncia fiscal apenas para o
período que compreende até o fim do ano de 2020.
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Contudo, em sessão ocorrida no dia 04/11/2020 o Congresso derrubou o veto que impedia a
prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Portanto, fica mantido o dispositivo para
permitir que empresas de 17 setores da economia (incluindo tecnologia, transporte, comunicação e
construção) contribuam para a Previdência Social com um percentual que varia de 1 a 4,5% - contra
os 20% normalmente exigidos - sobre o faturamento bruto até 2021.
6.

↑ Suspensão de Prazo Processuais (Portaria nº 614 de 9 de novembro de 2020)
De acordo com a Portaria nº 614/2020 do Conselho de Justiça Federal (i) ficam suspensos os prazos
processuais no período de 20/12/2020 a 20/01/2021, e (ii) no período de 07/01/2021 a 31/01/2021,
o atendimento ao público externo será restrito ao período das 13h às 18h.

7.

↑ IOF-Crédito (Decreto nº 10.572 de 11 de novembro de 2020)
Ficam novamente reduzidas a 0% (zero) as alíquotas de IOF para as seguintes operações de crédito,
compreendendo o período entre 15/12/2020 a 31/12/2020:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
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empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito;
desconto, inclusive na de alienação a empresas de factoring de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
adiantamento a depositante;
empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento, sujeitos à liberação de recursos em
parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado;
excessos de limite, inclusive quando se tratar de mutuário pessoa jurídica optante pelo
Simples Nacional;
financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja pessoa
física;
crédito, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa
jurídica;
crédito em que não haja substituição de devedor, na prorrogação, renovação, novação,
composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados.

8.

↑ Monitoramento dos Maiores Contribuintes (Portaria nº 4.888 de 7 de dezembro de 2020)
Em 07/12/2020, foi publicada pela Receita Federal do Brasil a Portaria nº 4.888/2020, que versa
acerca das atividades a serem realizadas pela Secretaria Especial da RFB, relativa ao monitoramento
dos maiores contribuintes.
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A atividade diferenciada será realizada pela COMAC (Coordenação Especial de Maiores
Contribuintes), a qual por meio de sistema eletrônico conseguirá analisar o comportamento
econômico-tributário destes contribuintes diferenciados, a fim de monitorar:
▪
▪
▪

Rendimentos, receitas e patrimônios;
Arrecadação de tributos administrados pela RFB;
Análise de grandes grupos econômicos, entre outros.

O objetivo desta análise é dar tratamento prioritário a grandes contribuintes na tentativa de diminuir
ou até mesmo evitar inconformidades que acarretam grandes passivos tributários em desacordo com
a legislação pátria.
A RFB com este novo propósito promoverá iniciativas de conformidade tributária, para que estes
grandes contribuintes priorizem a auto regularização.
Além disso, são objetivos do monitoramento:
▪
▪

Atuar tempestivamente quanto aos lançamentos tributários, agindo em datas próximas ao
fato gerador da obrigação tributária; e
Diagnosticar inconformidades que possam mascarar a arrecadação.

A RFB poderá obter informações por fontes públicas, contato telefônico de servidor responsável pelo
monitoramento, reunião presencial ou virtual, por meio de diligências e lavraturas de TDPF, entre
outras.
É importante ressaltar que o fato do contribuinte realizar qualquer contato virtualmente com a RFB,
como reuniões e telefonemas, não caracterizará o início de procedimento fiscal, com perda de
espontaneidade.
Para definir os maiores contribuintes, a RFB analisará a receita bruta declarada, débitos declarados,
massa salarial, participação na arrecadação de tributos administrados pelo órgão e participação no
comércio exterior, entre outros.
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Os contribuintes que estarão sujeitos a este novo regime receberão uma comunicação até 31 do mês
de janeiro do respectivo ano-calendário. Entretanto, a sua inclusão nesse sistema de monitoramento
independe dessa notificação prévia. A Portaria entrará em vigor em 02/01/2021.
9.
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↑ Aprovado Projeto que Regulamenta a Aquisição de Terras por Estrangeiros (Projeto de Lei nº
2.963/2019)
O Senado aprovou, em 15/12/2020, o Projeto de Lei n° 2.963/2019, que facilita a compra, a posse e
o arrendamento de propriedades rurais no Brasil por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras,
constituídas e estabelecidas fora do território nacional. O projeto segue agora para a votação na
Câmara dos Deputados.
O referido projeto prevê que os imóveis rurais adquiridos por sociedade estrangeira no país deverão
obedecer aos princípios da função social da propriedade previstos na Constituição, como o
aproveitamento racional e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação
do meio ambiente.
Quanto às limitações, nos casos em que a aquisição de imóveis rurais ou de qualquer modalidade de
posse seja pleiteada por organizações não governamentais, fundos soberanos, fundações e outras
pessoas jurídicas com sede no exterior, tais aquisições estarão sujeitas a aprovação do Conselho de
Defesa Nacional (CDN). Igualmente, estarão sujeitos à aprovação do CDN as aquisições por pessoas
jurídicas brasileiras constituídas ou controladas direta ou indiretamente por pessoas, físicas ou
jurídicas, estrangeiras, quando o imóvel rural se situar no Bioma Amazônia e sujeitar-se a reserva
legal igual ou superior a 80%, bem como as aquisições por estrangeiros de imóveis situados em área
indispensável à segurança nacional.
Por fim o projeto veda aos estrangeiros qualquer modalidade de posse por tempo indeterminado,
arrendamento ou subarrendamento parcial ou total por tempo indeterminado e habilitação à
concessão de florestas públicas destinadas à produção sustentável, o que, neste último caso da
concessão, seria permitida somente para pessoa jurídica brasileira constituída ou controlada direta
ou indiretamente por pessoa física ou jurídica estrangeira.

10.

↑ Rio de Janeiro Aprova Programa de Parcelamento de Impostos
O Estado do Rio de Janeiro publicou no último dia 29/12/2020 a Lei Complementar nº 189/2020, que
aprova o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro
(PEP), o qual prevê a possibilidade de concessão de descontos e condições favoráveis para o
pagamento de débitos de ICMS, IPVA e ITD junto ao Estado. Os detalhes do mencionado
parcelamento serão objeto de informativo específico a ser enviado pela Equipe do CSA.

↑ Back to top
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

1.

Supremo Tribunal Federal - STF

1.1.

→ Exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB
Em 18/09/2020, o STF iniciou o julgamento do RE nº 1.187.264 (Repercussão Geral – Tema 1.048),
que trata da exclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB (tese “filhote” da discussão acerca da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS).
Nesse caso, a União Federal pretende afastar o precedente anterior ao afirmar que o regime fiscal
da CPRB é optativo e, portanto, ao aderir a esse benefício fiscal, o contribuinte deve se submeter as
regras legalmente impostas.
Por sua vez, o Ministro Relator Marco Aurélio afirmou que apesar de ser optativo ao contribuinte, a
previsão do regime da CPRB não pode ser inconstitucional. Assim sendo, também neste caso,
entende o Ministro que o ICMS é mero ingresso temporário na contabilidade do contribuinte que
não lhe pertence, razão pela qual não pode compor a base de cálculo da CPRB.
Até a edição do presente Boletim, o julgamento conta com votos favoráveis aos contribuintes (o
relator, Min. Marco Aurélio, seguido do Min. Ricardo Lewandowski e Min. Cármen Lúcia). Divergiram
os Min. Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Desde o dia 14/12/2020 o processo
está concluso com o relator.

1.2.

Contribuintes Obtêm Decisões Favoráveis para Exclusão do PIS/COFINS da sua Própria Base
Nos últimos tempos, vem ganhando força no Poder Judiciário a tese segundo a qual os valores
relativos à contribuição PIS e à COFINS não compõem as suas respectivas bases de cálculo. A tese é
um desdobramento da decisão do STF que entendeu pela exclusão do ICMS da base das referidas
contribuições em 2017 sob o argumento de que, por analogia, os valores relativos às próprias
contribuições não integram o patrimônio do contribuinte, mas constituem receita da União.
A despeito da existência de diversos precedentes contrários, recentemente os Tribunais Regionais
Federais da 3ª e 2ª Regiões concederam decisões admitindo o cálculo de PIS/COFINS com a exclusão
dos seus valores das bases. Até o mês de outubro de 2020, não identificamos manifestações dos
tribunais superiores acerca do tema.
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Vale observar que a tese em questão, por versar sobre o cálculo das próprias contribuições a serem
excluídas, pode se confundir com o cálculo do por dentro dos tributos, o que já foi considerado
constitucional pelo STF no passado e pode, portanto, enfraquecer da tese. De todo modo, os
precedentes são importantes e a existência da divergência no âmbito dos TRFs tende a forçar a
análise do tema pelos tribunais superiores.
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1.3.

Exclusão da CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS
Em 06/11/2020 foi proferida decisão nos autos do RE nº 1.244.117, na qual o STF reconheceu, por
maioria de votos, pela inexistência de repercussão geral no processo que discute a exclusão da CPRB
nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
A tese decorre da discussão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema
69) e da CPRB (Tema 1.048) – esta última tratada em Edições anteriores deste Boletim e cujo
julgamento está suspenso desde setembro de 2020.
O julgamento foi encerrado, por maioria de votos, ao argumento de que a questão é
infraconstitucional e, portanto, foge da competência do Tribunal. Foi voto divergente o Min. Marco
Aurélio.

1.4.

ICMS sobre o Comércio de Energia Elétrica no Mercado Livre Recai sobre Comercializadoras
O STF finalizou em 19/10/2020 o julgamento da ADI 4282, concluindo, por maioria, pela
inconstitucionalidade do Decreto nº 54.177/2009 do Estado de São Paulo que centraliza a cobrança
do ICMS devido na venda de energia no mercado livre nas distribuidoras, em vez de o imposto ser
cobrado diretamente das comercializadoras.
O principal argumento da Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica
(Abraceel) era que as inovações trazidas pelo decreto violavam o preceito constitucional do equilíbrio
federativo, uma vez que o governo paulista teria invadido competência privativa da União para
legislar sobre energia elétrica. Alegou também, ofensa aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva, da legalidade tributária e da livre concorrência.

1.5.

ITCMD sobre Doação Internacional
No dia 23/10/2020 foi iniciado o julgamento, no STF, do RE nº 851108-SP, em que se discute a
constitucionalidade da incidência do ITCMD sobre doações provenientes do exterior.

↑ Back to top

O contribuinte sustenta que a Lei Estadual de São Paulo nº 1.472/1989 é uma normativa
inconstitucional, à medida em que contraria o art. 155 da Constituição Federal, que, em seu inciso
III, é expresso ao determinar que na hipótese em que a doação ocorra no exterior ou o transmitente
tenha domicílio ou residência no exterior, a instituição do ITCMD deverá se dar por lei complementar
federal.
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O voto do Relator Min. Dias Toffoli, acompanhado do Min. Edson Fachin, foi contrário à cobrança do
tributo, mas determinou que os efeitos da decisão sejam aplicáveis apenas quanto aos fatos
geradores que venham a ocorrer a partir da publicação do acórdão.
O julgamento está suspenso por um pedido de vista do Min. Alexandre de Moraes desde 04/11/2020
e será monitorado pela equipe do CSA, em caso
1.6.

Contribuinte não Pode ser Excluído de REFIS Antes de Intimação
No dia 23/10/2020, ao apreciar o RE nº 669.196 (Tema 668) o Plenário do STF, por unanimidade,
julgou inconstitucional a exclusão de empresa participante do REFIS sem que tenha havido
notificação prévia oficial, por meio da internet ou do Diário Oficial.
A controvérsia dos autos estava adstrita a inconstitucionalidade da Resolução do Comitê Gestor do
Refis - Resolução CG/REFIS 20/2001 – o qual revogou dispositivos de Resolução CG/REFIS 9/2001,
que determinava a intimação prévia do contribuinte acerca da sua exclusão do programa de
parcelamento.
Ao analisar o processo, o Ministro Dias Toffoli observou que a resolução anterior previa a abertura
de um processo administrativo, com a notificação prévia do contribuinte para, no prazo de 15 dias,
manifestar-se sobre as irregularidades apontadas na representação.
Com a nova redação dada pela Resolução 20, a notificação prévia foi suprimida, e o prazo de
manifestação de 15 dias foi concedido somente após a publicação do ato de exclusão, em instância
única, e sem possibilidade de conferir efeito suspensivo ao ato.
Diante desse cenário, os ministros, por unanimidade, entenderam que esta norma viola o
Contraditório e a Ampla defesa, princípios fundamentais previstos no artigo 5º, LV da Constituição
Federal do Brasil de 1988.
Para o Ministro Dias Toffoli, é necessário que a exclusão dos contribuintes seja feita por meio de
processo administrativo, o qual pressupõe a oportunidade de deste se defender e apresentar
eventuais alegações em contrário previamente à exclusão pois, “Se é verdade que as hipóteses de
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exclusão constam da lei, não é menos verdade que a exclusão do Res restringe direitos patrimoniais
do contribuinte, devendo ser dado ao interessado a oportunidade para exercer sua defesa contra o
ato que os restringe ou mesmo extirpa”.
Com repercussão geral, foi firmada a seguinte tese “É inconstitucional o art. 1º da Resolução
CG/REFIS nº 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao
ato de exclusão”.

14
1.7.

Não Incidência do ICMS sobre Licença de Uso de Software
Em 04/11/2020, por maioria de seis votos, os Ministros do STF entenderam pela
inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre programas de computador, que englobam o
licenciamento e cessão de uso de software. A decisão concluiu pela tributação do ISS sobre tais
operações.
O tema foi julgado em duas ações, uma de relatoria da Ministra Cármen Lúcia e, outra, do Ministro
Dias Toffoli, que apresentaram entendimentos divergentes. Saiu vencedor o posicionamento do
Ministro Dias Toffoli, no sentido de que, quando uma pessoa ou empresa compra um software, e
este programa é constantemente atualizado, pressupondo serviços de manutenção e de ajuda ao
usuário, sua natureza jurídica não se aproxima a de uma mercadoria, mas, sim, a de um serviço –
independentemente de se tratar de um software personalizado ou padronizado (de prateleira).
Ainda está pendente a discussão acerca da modulação dos efeitos da decisão: cinco ministros
votaram no sentido de reconhecer a declaração de inconstitucionalidade somente após a publicação
da ata de julgamento, contudo, o Ministro Presidente Luiz Fux pediu vista do caso.

1.8.

↑ Alteração das Alíquotas de PIS e COFINS por Decreto é Constitucional
Em julgamento ocorrido em 10/12/2020 de demanda com repercussão geral reconhecida, o STF
decidiu, por maioria de votos, que é constitucional o parágrafo 2º do art. 27 da Lei 10.865/2004, que
prevê a possibilidade de alteração, por meio de decreto, das alíquotas da contribuição ao PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
não-cumulativo.
A maioria dos ministros seguiu o voto do Relator Ministro Dias Toffoli, para afastar a alegação de
inconstitucionalidade, defendendo que o Poder Executivo está apto a adequar as cargas tributárias
de acordo com a realidade.
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Nesta ocasião foi fixada a seguinte tese "É constitucional a flexibilização da legalidade tributária
constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as
condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não
cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal".
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O Ministro Marco Aurélio contrariou o voto vencedor, defendendo que eventual alteração de
alíquota destas contribuições por meio de decreto acarretaria usurpação de competência.
A tese fixada será aplicada a todas as demandas que tratam sobre o mesmo tema.
1.9.

↑ Encerrada a Disputa de Atletas e RFB sobre Incentivos Fiscais na Prestação de Serviços
Intelectuais por Pessoas Jurídicas
Por maioria, o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196/2005, ratificando
a autorização legislativa de exploração de direito personalíssimo (como o direito de imagem)
mediante a constituição de uma pessoa jurídica para esse fim.
Essa discussão vem de longa data, uma vez que a Receita Federal do Brasil (RFB) tem entendimento
consolidado pela impossibilidade de artistas e/ou esportistas explorarem o direito de imagem por
meio de empresas.
Assim sendo, diversas autuações foram lavradas, muitas delas em face de celebridades
mundialmente conhecidas, exigindo o Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) à alíquota de
27,5% ao invés dos 15% recolhidos pela empresa a título de IRPJ sobre o lucro presumido.
De modo a encerrar essa discussão, o legislador ordinário editou o artigo 129 da Lei nº 11.196/2005,
o qual determina que, para fins fiscais e previdenciários, os serviços de caráter personalíssimos, tais
como intelectuais, científicos, culturais e até artísticos, podem ser realizados via pessoa jurídica e
submetidos à legislação a ela aplicável.
Entretanto, mesmo após autorização legislativa para a exploração do direito de imagem via pessoa
jurídica, a RFB continuou autuando os artistas e esportistas por entender que a estrutura não teria
substância econômica/ propósito negocial e, portanto, desconsiderava a empresa para atingir
diretamente o patrimônio da pessoa física.
Diante desse cenário, a Confederação Nacional de Comunicação Social (CNCON) ajuizou a Ação
Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 66, tendo o STF reconhecido a validade do referido
artigo 129 da Lei 11.196/2005 por 08 x 02 votos.
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Segundo a Ministra Relatora Cármen Lúcia, “A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmonizase com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da Constituição da
República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República
Federativa do Brasil.”
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Mais adiante, assevera que “a regra jurídica válida do modelo de estabelecimento de vínculo jurídico
estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima interferência na
liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau de certeza para assegurar
o equilíbrio nas relações econômicas e empresariais.”, entendimento este que foi ratificado pela
maioria dos Ministros do STF
Em outras palavras, entende o Supremo Tribunal Federal que é uma faculdade dos profissionais optar
pelo regime tributário e previdenciário que mais lhe seja vantajoso, não estando obrigado a seguir
com uma estrutura tributária mais onerosa.
Caso constatado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a RFB ainda pode desconstituir a
personalidade jurídica e alcançar o patrimônio do sócio pessoa física,
Portanto, os contribuintes saíram vencedores dessa discussão, mas ainda assim podem se deparar
com novas autuações da RFB, a qual está sempre ávida por aumentar a arrecadação federal.
2.

Superior Tribunal de Justiça - STJ

2.1.

Limitação da base de cálculo do Sistema S a 20 Salários Mínimos
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ilegalidade da base de cálculo das
contribuições de terceiros sobre a folha de salários, a qual deve ficar limitada a 20 salários mínimos,
nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei n.º 6.950/1981 (RESP 1.570.980).
Embora essa decisão esteja limitada às contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação, conforme
pleiteado pelo contribuinte e reconhecido em sede de Embargos de Declaração, a mesma lógica se
aplica as demais contribuições parafiscais, tais como o SEBRAE e o Sistema S.
Nesse sentido, no dia 17/11/2020 foi publicada decisão liminar proferida pelo juiz Caio José Bovino
Greggio, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, em favor da Associação Nacional das
Administradoras de Benefícios (ANAB), da qual fazem parte a Qualicorp, administradoras do Grupo
AllCare e o Grupo Elo, beneficiando 26 empresas com a redução da carga tributária. Em média, o
peso total dessas contribuições sobre a folha de pagamentos é de 5,8%
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Apenas ficou de fora o salário-educação, com fundamento na decisão unânime da 1ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.570.980.
2.2.

Preço de Catálogo é reconhecido como Base de Cálculo do ICMS-ST no Setor de “porta-a-porta”
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A Avon discutia no STJ uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que a havia
condenado a pagar o ICMS-ST incidente sobre as saídas para as suas revendedoras utilizando como
referência os preços fixados em catálogo (sugeridos pelas empresas) em detrimento de Margem de
Valor Agregado (“MVA”).
De acordo com o que foi noticiado, a disputa entre Avon e o Estado do RS tratava do percentual de
MVA a ser utilizado: a empresa defendia uma MVA de 40% fundamentada em laudo pericial nos
autos do processo, enquanto o Estado cobrava 59,26%. Com base nisso, não teria havido no processo
nenhuma discussão no entorno da aplicabilidade ou não dos preços de catálogo como referência
para o cálculo do ICMS-ST, o que trouxe bastante estranheza às partes envolvidas no processo.
O STJ, ao analisar a matéria, afirmou que a análise da questão no âmbito da Corte passaria pela
análise de provas, o que seria vedado pela sua Súmula 7. A despeito disso, asseverou que seria válida
a exigência do ICMS-ST com base nos preços de catálogo (AREsp nº 1.053.300-RS, DJe 02/10/2020).
2.3.

↑ Inclusão de Reembolso de Despesas com Material de Construção na Base de Cálculo do
IRPJ/CSLL no Regime do Lucro Presumido
Em decisão proferida no REsp nº 1.421.590/RN, o STJ decidiu pela impossibilidade de exclusão de
despesas reembolsadas da receita bruta auferida por contribuinte optante pelo regime de lucro
presumido para apuração do IRPJ e CSLL.
O caso analisou a possibilidade de uma empresa dedicada à atividade de construção civil por
empreitada considerar na receita bruta, a qual servia como base para aplicação do percentual de
lucro presumido, a exclusão dos materiais empregados nos serviços e reembolsados pelos
contratantes. Do seu lado, o contribuinte sustentou que tais reembolsos não constituem parte da
sua receita, mas mera recomposição de despesas já incorridas para viabilizar a sua prestação de
serviços.
Ao analisar o caso, contudo, o STJ levou em consideração que o percentual de presunção de utilizado
para apurar o lucro presumido se presta justamente para estimar os efeitos dessas despesas, sendo
vedado qualquer exclusão da receita bruta. Para tanto, invocou jurisprudência da própria Corte de
2014 no sentido de que "não é possível para a empresa alegar em juízo que é optante pelo lucro
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presumido para em seguida exigir as benesses a que teria direito no regime de lucro real, mesclando
os regimes de apuração" (AgRg no REsp 1.420.119/PR). Além, o próprio conceito de receita bruta foi
explorado no julgamento, ficando assentado que essa “corresponde aos ingressos financeiros no
patrimônio, decorrentes ou não do desenvolvimento das atividades empresariais ou profissionais, e
que não sofrem deduções por quaisquer despesas ou custos suportados pelo contribuinte”.
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Essa decisão, apesar de tratar especificamente do caso de empreiteiras voltadas à construção civil,
firmaram conceitos importantes para determinar a impossibilidade de quaisquer exclusões da receita
bruta para determinação da base de cálculo do lucro presumido.
3.

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF

3.1.

Não incidência de IRPJ em operações de permuta de imóveis
Em 10/11/2020 a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, concluiu, por maioria de votos, que a permuta de imóveis realizada por
empresas sujeitas ao Regime do Lucro Presumido não compõe sua receita bruta e, por consequência,
não estão sujeitas à incidência do IRPJ.
O processo tem origem numa autuação de IRPJ movida contra empresa construtora e incorporadora,
que realizava permuta de unidades imobiliárias. Dado que a mencionada decisão ainda está
pendente de publicação, não é possível afirmar que, no caso em análise, houve intenção de se
tributar operações que envolviam o pagamento de torna.
Manteremos os nossos clientes atualizados do tema, especialmente porque trata-se de precedente
favorável proferido por Câmara Superior, e que poderá ser adotado para afastar exigências de IRPJ
sobre as operações similares de permuta de imóveis.

3.2.

Representação Comercial Como Insumo Enfrenta Dificuldades no CARF e no Judiciário
A possibilidade de indústrias calcularem créditos de PIS/COFINS sobre despesas incorridas com o
pagamento de representantes comerciais vem encontrando forte resistência no âmbito da Receita
Federal do Brasil (“RFB”), CARF e Judiciário.
A discussão envolve o conceito de insumos definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº
1.221.170 pelo STJ, encerrado em 2017. Na ocasião, a Corte definiu que “insumo” é tudo aquilo que
for essencial e relevante para o exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, fazendo com a
visão restritiva da RFB – que antes considerava insumo somente aquilo que fosse consumido ao longo
do processo produtivo – deixasse de ser aplicada.
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A despeito disso, ao analisar a representação comercial sob o prisma da essencialidade e relevância
estabelecido pelo STJ, a RFB emitiu a Solução de Consulta COSIT nº 31/2020, na qual entende que as
despesas incorridas com tais serviços não poderiam ser consideradas insumos. Supreendentemente,
o CARF também vem julgando alguns recursos de maneira desfavorável aos contribuintes, vedando
o direito ao crédito de PIS/COFINS nesses casos.
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A surpresa maior, contudo, veio de recentes posicionamentos do STJ no sentido de que tais despesas,
de fato, não seriam essenciais e relevantes e que, portanto, não eram insumos.
De toda a forma, ainda há espaço para que contribuintes se apropriem de tais créditos se
conseguirem demonstrar, no seu caso específico, a essencialidade e relevância de tais despesas para
a sua atividade.
Além disso, a questão do conceito de insumos para fins de PIS/COFINS ainda deverá ser analisada
sob o prisma constitucional pelo STF quando julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979, com
repercussão geral reconhecida.
3.3.

Contribuinte não Pode Receber Duas Multas por Mesmo Fato
Aos poucos, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem sofrendo
mudanças com o voto de qualidade a favor dos contribuintes, criado pela Lei 13.988/2020.
Esse foi o caso do acórdão publicado no dia 15/10/2020, pelo qual a 1ª Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF afastou a aplicação de multa isolada referente às estimativas mensais,
uma vez que a empresa já havia sido penalizada com a multa de ofício pelo não pagamento do IRPJ.
No referido processo, a empresa foi autuada pelo fisco nos anos-calendários 2006 e 2007 porque,
tendo apurado o IRPJ e a CSLL com base no lucro real, deduziu, na apuração anual, valores de
estimativas que não haviam sido efetivamente recolhidas.
Diante desse cenário, além das diferenças de imposto apuradas pelo fisco, com o acréscimo de multa
de ofício (75%) e de juros de mora, foi também lançada a multa isolada (50%) sobre as estimativas
eventualmente não recolhidas pelo contribuinte naqueles anos com base no artigo 44 da Lei n.º
9.430/1996.
Em relação ao ano de 2006, não houve divergência entre os Conselheiros, os quais aplicaram a
Súmula 105 do CARF para reconhecer a improcedência da exigência das multas isoladas lançadas
com fundamento no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430/1996.
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A divergência se deu em relação ao ano de 2007. Isso porque o dispositivo legal citado na Súmula foi
expressamente revogado pela Lei nº 11.488/2007, a qual conferiu nova redação ao art. 44 da Lei nº
9.430/1996.
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A partir de então, a multa deixou de ser exigida sobre “a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição” — expressão que constava no caput do art. 44 na redação anterior - para passar a ser
exigida sobre “o valor do pagamento mensal devido”, o que, segundo a jurisprudência majoritária
até então afastava a vinculação ao valor do imposto ou contribuição devidos e, portanto, a
concomitância entre as multas isolada e de ofício.
Em que pese a referida alteração legislativa, restou fixado que a Súmula 105 do CARF permanece
aplicável ao caso uma vez que “independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do
§ 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido),
não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.”,
conforme o voto segundo o voto vencedor do Conselheiro Caio Cesar Nades Quintella.
No mais, a Conselheira Livia De Carli Germano destaca que “é relevante o fato de a estimativa ser
mera antecipação do tributo devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se
punir, ao mesmo tempo, uma conduta ilícita e seu meio de execução. Neste sentido, havendo
aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a
multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta”
No caso dos oito conselheiros presentes no julgamento, quatro votaram para manter a cumulação
das multas de acordo com o entendimento até então vigente e quatro votaram a favor do
afastamento da multa isolada. Assim, o julgamento foi decidido pelo voto de desempate em favor do
contribuinte.
3.4.

Ressarcimento pelo Uso de Bem Particular no Trabalho não Deve Ser Tributado
Em 04/11/2020 a 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção do CARF concluiu, por unanimidade de votos,
que não incide contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória paga aos empregados pelo
uso de bem particular em tarefas do trabalho (Processo Administrativo nº 10920.007427/2008-76).
No caso em análise, a pessoa jurídica transferia valores aos seus empregados pela utilização de seus
próprios veículos para visitação aos clientes. Nos autos, a empresa demonstrou o rígido
procedimento para liberação das verbas, bem como juntou comprovantes de pagamento.
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Em resumo, os conselheiros entenderam que as verbas pagas pela empresa aos seus empregados
não representam vantagem financeira, mas que têm natureza indenizatória, pagas para ressarcir os
empregados pela utilização e depreciação dos veículos e podem ser comprovadas por quaisquer
documentos hábeis além das notas fiscais e valores recibos.
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4.

Demais Decisões Relevantes

4.1.

SEFAZ–SP - São Paulo transfere responsabilidade por ICMS-ST
Publicada no mês de outubro/2020 a Consulta Tributária nº 22.085, na qual a SEFAZ-SP entendeu ser
de responsabilidade do contribuinte destinatário o recolhimento do ICMS, caso o remetente da
mercadoria, sujeito ao regime da Substituição Tributária, não o fizer.
A respostada da Fazenda se baseou no art. 267 do Regulamento de ICMS/SP, sob o fundamento de
estar protegendo o caixa do estado.
A decisão já encontrou diversas críticas no mundo jurídico, pois atribuir a responsabilidade solidária
ao revendedor, confronta o exposto no art. 128 do Código Tributário Nacional, que delimita a
responsabilidade supletiva nesses casos.

4.2.

Justiça Federal - Não incidência de FGTS sobre salário recebido no exterior
Em 17/11/2020, a Justiça Federal de Curitiba decidiu, em sede de execução fiscal envolvendo
empresa multinacional americana - que, por tempo determinado, deslocou funcionários estrangeiros
para prestação de serviços no Brasil - pela não incidência de FGTS quanto à remuneração por eles
recebida no exterior.
No caso, a empresa sediada no Brasil recolheu FGTS e contribuições previdenciárias sobre toda a
parcela paga no Brasil aos funcionários. Contudo, em se tratando de deslocamento temporário, os
empregados mantinham parte de sua remuneração recebida no exterior, paga pela empresa
estrangeira.
As autoridades fiscais entenderam pela necessidade de recolhimento do FGTS também sobre os
valores recebidos no exterior, dado que o serviço todo seria prestado em território brasileiro.
Contudo, o juiz federal de primeira instância responsável pelo caso julgou favoravelmente ao
contribuinte, alegando se tratar de pagamentos distintos, realizados por entidades diversas.
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4.3.

PGFN - Não incidência de SAT/RAT e Contribuições de Terceiros sobre Aviso Prévio Indenizado
Em razão do agora pacífico posicionamento jurisprudencial no âmbito do STJ acerca da não incidência
das contribuições ao Seguro Acidente de Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) e
contribuições destinadas a terceiros (Sistema S) sobre o aviso prévio indenizado, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu o recente Parecer SEI nº 15.147/2020 – que trata da mencionada
matéria – na lista de dispensa de contestar e recorrer constante do artigo 2º, incisos C, VII e §3º a 8º
da Portaria PGFN nº 502/2016.
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A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a incidência das contribuições ao SAT/RAT e das
contribuições de terceiros sobre ao aviso prévio indenizado devem adotar a mesma conclusão relativa
às contribuições previdenciárias – seguindo-se o entendimento do REsp nº1.230.957/RS. Assim, em
não havendo que se falar na incidência de contribuições previdenciárias, o mesmo racional deveria se
aplicar às demais contribuições.
Por fim, vale ressaltar que o entendimento da PGFN não se estende ao reflexo do aviso prévio
indenizado no 13º salário, dado que a gratificação natalina estaria eivada de cunho remuneratório.
4.4.

↑ Receita Federal Inscreve em Dívida Ativa a Diferença de PIS/COFINS com Exclusão do ICMS
Após anos de discussões judiciais o STF decidiu, quando do julgamento do Tema de repercussão geral
nº 69, que os valores de ICMS não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
restando pendente o julgamento dos Embargos de Declaração opostos para sanar a dúvida dos
contribuintes em relação a qual ICMS não deve compor a base de cálculo: se o efetivamente recolhido
ou se o destacado na nota fiscal.
Nesse ínterim, mesmo sem decisão final do STF, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 13/2018
estabelecendo o entendimento de que deve ser excluído da base de cálculo o ICMS a recolher, não o
destacado.
Com fulcro no que dispõe a citada solução de consulta, a Receita Federal inscreveu em dívida ativa da
União os contribuintes que retiraram da base de cálculo o ICMS destacado, e não o efetivamente
pago. Para tanto, a RFB adotou a Súmula nº 436 do STJ a fim de possibilitar a inscrição em dívida ativa
mesmo sem prévia autuação.
Diante disso, é possível que os contribuintes ajuízem demanda judicial cabível para impedir eventuais
autuações e/ou cobranças indevidas até que seja definitivamente decidido qual ICMS deve ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS (o destacado ou o efetivamente pago).
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4.5.

↑ TRF4 –Julgamento Ampliado sobre Amortização de Ágio Interno da Gerdau Aços
O contribuinte Gerdau Aços Especiais discute desde 2016 a autuação sobre ágio interno sofrida pela
Receita Federal do Brasil.
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Nesse caso, a amortização do chamado ágio interno foi feita no período de setembro de 2005 a junho
de 2010, depois de aporte de capital social ocorrido em uma sequência de operações de
reorganização societária, iniciada em 2004. Para a empresa, foram operações regulares, que geraram
ágio em razão de cisão da Gerdau Açominas, anteriores à a Lei n° 12.973/14 (que passou a vedar o
ágio interno).
Após perder no CARF, por voto de qualidade, a empresa judicializou a discussão, obtendo decisão
favorável na 16ª Vara Federal de Porto Alegre em 2018. Em sede recursal os desembargadores
analisarão o ágio supostamente gerado a partir de reorganização societária realizada pelo Grupo
Gerdau entre 2004 e 2005. Durante o julgamento, considerando que não houve unanimidade em
julgamento na 2ª Turma do TRF, mais dois desembargadores foram convocados para analisar a
questão, no denominado julgamento ampliado, com previsão no art. 942 do Código de Processo.
Em 17/12/2020 o processo foi retirado de pauta e até o momento não foi designada nova data para
o julgamento.
Além da Gerdau Aços Especiais, a Gerdau Aços Longos e a Gerdau Açominas foram autuadas pela
mesma operação, totalizando R$ 5 bilhões. Pelo menos quatro cobranças foram mantidas pela
Câmara Superior em 2016. A Gerdau Aços Longos já teve sentença favorável na 11ª Vara Federal de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro para anular dois autos de infração (processo nº 014364958.2017.4.02.5101).
4.6.

↑ JFDF – Afastada a Aplicação do Voto de Qualidade em Processo do CARF
A 6ª Vara Federal do Distrito Federal determinou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) não adote a Portaria do Ministério da Economia nº 260/2020, a qual mantém válido o voto de
qualidade pró-Fisco nos casos de compensação tributária, questão processual ou responsabilidade de
sócio.
A referida Portaria se opõe frontalmente à Lei 13.988/2020, que, por sua vez, extinguiu o voto de
qualidade em favor do Fisco e determinou que os Conselheiros decidam em prol do contribuinte, nos
casos de empate em julgamentos de processos administrativos.
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A questão foi analisada em ação judicial preventiva que tem ligação com um processo administrativo
ainda pendente de julgamento, no CARF, relativa a uma autuação de Imposto de Renda no valor de
R$ 35,8 milhões, em que o Fisco não reconhece a existência de empréstimo e alega ter ocorrido
remuneração indireta de sócios.
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A decisão é a primeira a afastar preventivamente a mencionada Portaria do Ministério da Economia.
4.7.

↑ TRF4 – Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Auxílio-doença, Terço de Férias e
Aviso Prévio Indenizado
Em sessão virtual de julgamento realizada no início do mês, a 1ª Seção do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) indeferiu agravo interno proposto pela União em face de decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário proposto em razão de sentença de 1ª instância que determinou
a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas pagas a trabalhadores.
Conforme relatado pelo desembargador federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, a questão sob
análise não possui repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de modo que
não haveria subsídios para justificar a interposição do recurso. Nesse ponto, a Ministra Ellen Gracie,
inclusive, já reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão relativa ao auxílio-doença, em
análise ao Tema 482.
Além disso, reforçou-se o entendimento de que a matéria em discussão, qual seja, a não incidência
de contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a empregados nos primeiros 15 dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente (auxílio-doença), terço constitucional de férias e
aviso prévio indenizado, está em conformidade com o posicionamento atual manifestado pelos
tribunais pátrios.
Vale frisar que o acórdão não analisou o mérito de cada uma das rubricas trabalhistas e limitou-se a
indeferir o agravo interno apenas e tão somente por falta de repercussão geral.

4.8.

↑ PGFN– Entendimento Restrito quanto à não Incidência de Contribuição Previdenciárias sobre o
Salário-Maternidade
Em agosto desse ano, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 576967 – Tema 72 de repercussão
geral reconhecida – o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade de dispositivos da
Lei nº 8.212/1991 que determinavam a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a título de salário-maternidade.
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Todavia, por meio do recém publicado Parecer PGFN nº 18.361, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) manifestou entendimento restrito sobre a decisão emanada pelo STF, no sentido de
que apenas estariam livres da incidência previdenciária as parcelas referentes à cota patronal.
Noutras palavras, a discussão acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a
parcela do empregado, ainda estaria aberta para discussão.

25
Os argumentos da PGFN residem no fato de que o caso que originou a decisão do STF, referente a
pessoa jurídica, apenas questionava a cota patronal paga sobre o salário-maternidade, de modo que
a parcela paga pela empregada sequer foi analisada. Até o momento, referido entendimento não foi
efetivamente aplicado pelo órgão em nenhum caso prático, contudo, caso de fato prevaleça, é
possível que surjam questionamentos nesse sentido em face dos contribuintes pessoas físicas.
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 NOVIDADES LEGISLATIVAS

1.
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CVM Digital – Aplicativo com informações cadastrais de regulados
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia responsável por fiscalizar e desenvolver o
mercado de valores mobiliários no Brasil, lançou, no dia 05/10/2020, em comemoração à Semana
Mundial do Investidor, o aplicativo CVM Digital.
O aplicativo CVM Digital é uma ferramenta que pretende facilitar e agilizar o acesso à informação
acerca de fundos de investimento, companhias abertas, corretoras, auditores independentes, dentre
outros participantes do mercado que são regulados pela CVM.
Conforme exposto pela própria autarquia, na primeira versão do aplicativo somente estão disponíveis
as informações cadastrais de pessoas e entidades reguladas pela CVM. Não obstante, a autarquia
adiantou que já está em processo de implementação de novos recursos que permitirão (i) consulta a
informes de fundos de investimento (atas de assembleias, regulamento, dentre outros); (ii) abertura
e acompanhamento de chamados no “Serviço de Atendimento ao Cidadão” (SAC); (iii) acesso à
visualização de processos públicos e notificação de andamento de processos; (iv) notificação sobre
cursos e eventos realizados pela CVM, dentre outras funcionalidades.
O CVM Digital já se encontra disponível para download nas lojas de aplicativos do Google e da Apple.

2.

→ Marco legal das Startups é Aprovado (Projeto de Lei Complementar nº 249/2020)
Em 14/12/2020, a Câmara dos Deputados aprovou o Marco Legal das Startups (“Projeto de Lei
Complementar 146/2019”), na forma de texto substitutivo ao proposto inicialmente pelo relator. O
texto aprovado, que apresenta diversas inovações, trata primeiramente da definição do termo
“startup” como empresa ou corporação que atua na inovação aplicada a produtos, serviços ou
modelos de negócios e requisitos para sua classificação. Nos artigos seguintes, são definidas as formas
e políticas de investimento nas startups, por pessoas jurídicas e físicas.
Além disso, os órgãos e as entidades da administração pública com competência de regulamentação
setorial poderão, individualmente ou em colaboração, no âmbito de programas de ambiente
regulatório experimental (sandbox regulatório), afastar a incidência de normas sob sua competência
em relação à entidade regulada ou aos grupos de entidades reguladas.
De maneira inovadora, o Projeto de Lei Complementar 146/2019 trata do Stock Option Plan (plano de
opção de compra de ações), permitindo que funcionários de startups possam receber, como parte da
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remuneração, opções de compra de ações ou quotas emitidas por estas sociedades. Para fins de
tributação pelo INSS e pelo Fisco, somente quando ocorrer realmente a conversão da compra é que
o rendimento será considerado para o pagamento desses tributos como rendimento assalariado.
Apenas nesse momento é que ocorrerá a tributação (IR e INSS), que não incidirá sobre dividendos
distribuídos pela valorização das ações. Para fins de economia tributária, a startup poderá deduzir do
lucro real o valor recebido pela opção no exercício em que ela ocorrer.
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3.

A Integralização do Capital Social de Empresas com Criptomoedas
Em 20/10/2020, o escritório regional de Birigui da Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
divulgou um comunicado sobre a possibilidade de integralização do capital social de empresas com
criptomoedas, inclusive bitcoin.
Vale lembrar que a bitcoin foi a primeira criptomoeda ou moeda virtual já criada e, naturalmente, a
mais famosa e utilizada pelo mercado em geral, e que este tipo de bem é considerado pela Receita
Federal, nos termos do art. 5º, I, a Instrução Normativa nº 1.888/2019, como “a representação digital
de valor cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado
eletronicamente [...] e utilizado como forma de investimento”.
Atualmente, os entendimentos sobre o assunto são bastantes distintos, sendo que muitos juristas e
advogados apontam que não se trata de nenhuma novidade formal. Isto porque, tanto o Código Civil
Brasileiro, em seu artigo 997, III, quanto a Lei das Sociedades Anônimas, em seu artigo 7º, preveem
que o capital social pode ser formado mediante contribuições em qualquer espécie de bens desde
que suscetíveis à avaliação em dinheiro.
O entendimento doutrinário é que estas contribuições podem compreender bens materiais ou
imateriais, incluindo as criptomoedas. No entanto, como a contribuição em bens necessita de
avaliação pecuniária, a qual pode ocorrer de forma abstrata e/ou subjetiva, a legislação impõe que
seja realizada uma avaliação idônea, de modo que a proteção dos interesses dos demais
sócios/acionistas seja respeitada, bem como os credores da sociedade.
Considerando que as criptomoedas ainda não estão integralmente regulamentadas, quando de sua
integralização no capital social de uma empresa, poderão surgir divergências sobre o seu método de
avaliação, principalmente porque, a depender da fase em que a criptomoeda se encontre, esta pode
ser excessivamente inconstante e ter intensa variação de valor em um curto período.
Desta forma, o entendimento da JUCESP é que tal tipo de bem poderá ser utilizado como forma de
integralização, desde que seja feita uma avaliação pecuniária idônea, devidamente registrada, que
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garanta que os valores declarados correspondem à realidade, e, ainda, que o ativo escolhido para
integralização tenha capacidade de garantir que a sociedade tenha de fato recursos para honrar com
suas obrigações para com seus sócios/acionistas e credores.
4.

Ministério da Economia Divulga as Regras para Escolha do Encarregado de Proteção de Dados
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A Instrução Normativa nº 100, do Departamento de Governança de Dados e Informações, publicada
no Diário Oficial da União, no dia 22/10/2020, que entrou em vigor no mesmo dia, define o perfil do
encarregado de dados também chamado de DPO (Data Protection Officer), nos órgãos do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (“SISP”).
Vale salientar que fazem parte do SISP órgãos como a Diretoria de Tecnologia da Informação, da AGU
(Advocacia Geral da União), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das
Informações, da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), a Gerência Geral de Tecnologia da
Informação, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o Departamento de Tecnologia da
Informação, do Banco Central, e a Diretoria de Gestão da Informação, da Casa Civil.
Segundo a instrução, o encarregado indicado deve ter, no mínimo, os seguintes requisitos:
(i)
(ii)

(iii)

experiência na análise e elaboração de respostas de pedido de acesso à informação
demandado pelo Serviço de Informação ao Cidadão e/ou pela Ouvidoria;
conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua atribuição, incluindo as áreas de gestão,
segurança da informação, gestão de riscos, tecnologia da informação, proteção da
privacidade e governança de dados; e
conclusão dos cursos de Proteção de Dados no Setor Público e Governança de Dados ou
equivalente, quando disponíveis na Escola Virtual de Governo.

A indicação do encarregado deve ocorrer em até 30 dias contados da vigência da referida instrução
normativa.
Tal disposição não afeta diretamente as empresas, pois os requisitos e funções do encarregado está
pendente de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no entanto, a instrução
serve de norte para o que possivelmente será exigido no normativo específico, principalmente os
itens (ii) e (iii) acima mencionados.
5.

CVM pretende consolidar regras de FIDCs e de Fundos de Investimento em uma mesma Resolução
Em 24/10/2020, a CVM divulgou que lançará. até o fim deste ano. uma audiência pública visando a
consolidação das regras e especificações dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
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(“FIDCs”) e dos Fundos de Investimento (“FIs”), atualmente regulamentados pelas Instruções
Normativas da CVM nº 356 e 555, respectivamente.
O teor da referida audiência pública ainda não está disponível para análise, no entanto, o presidente
da CVM, Marcelo Barbosa, elucidou alguns pontos de atenção, em sua palestra no Congresso de
Mercado de Capitais, promovido pela Anbima e pela B3. Dentre esses pontos, salientamos os
seguintes:
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▪
▪

FIDCs: (i) eliminar para alguns tipos de FIDCs a obrigatoriedade de classificação de risco; e (ii)
possibilitar a criar a rotulagens como as de FIDCs socioambientais.
FIs: (i) permitir que o público em geral invista em fundos que apliquem todos os seus recursos
no exterior, o que atualmente não é permitido pela legislação aplicável; e (ii) a criação de
limites para exposição a risco de capital por parte de classe de cotas destinadas ao público
em geral e a investidores qualificados.

Vale lembrar que as mudanças somente poderão implementadas após a realização da audiência
pública, onde o mercado em geral enviará sugestões, a análise pelo regulador das propostas
recebidas, e, por fim, a publicação da instrução normativa devidamente consolidada.
6.

↑ Projeto permite a criação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada por outra
empresa
O Projeto de Lei nº 5.287/2020, que tramita na Câmara dos Deputados, visa a alterar o artigo 980-A
do Código Civil para permitir que pessoas jurídicas constituam uma Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI).
Isto porque, atualmente, segundo o Código Civil, a EIRELI somente pode ser constituída por uma única
pessoa natural, que seja titular da totalidade do capital social da empresa, que não poderá ser inferior
a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no Brasil.

7.

↑ CVM propõe acesso do varejo a fundo 100% no exterior e FIDC
Na tentativa de regulamentar algumas mudanças previstas na Lei de Liberdade Econômica (Lei nº
13.874/2019), a Comissão de Valores Mobiliários apresentou, para audiência pública, minuta de
resolução trazendo inovações nas regras de constituição e funcionamento de fundos de investimento,
como, por exemplo, o acesso público às cotas de FIDC, desde que observadas características do fundo,
e a possibilidade de fundos destinado ao público em geral possam aplicar a totalidade do patrimônio
em ativos no exterior (Audiência Pública SDM 08/20).
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Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios são regulamentados pela Instrução Normativa
CVM nº 356 de 2001 (“IN 356”), que determina em seu artigo 3º, inciso II, que somente investidores
qualificados, ou seja, aqueles com patrimônio superior a R$ 1 milhão, poderão aplicar recursos em
FIDCs. A abertura dos FIDCs ao público geral dependerá de maior clareza na separação de
responsabilidades entre os prestadores de serviço, da redução das atribuições ao custodiante e do
registro dos direitos creditórios em entidade autorizada pelo Banco Central.
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A minuta propõe outras regras para adequação à Lei de Liberdade Econômica, além das destacadas
acima:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Possibilidade de limitar a responsabilidade do cotista ao valor de suas cotas;
Previsão de limitar a responsabilidade dos prestadores de serviços aos seus próprios atos ou
omissões;
Possibilidade de os fundos contarem com classes de cotas com direitos e obrigações distintas
e patrimônios segregados para cada classe;
Obrigatoriedade de registro de direitos creditórios em entidade registradora;
Clareza na separação de responsabilidades entre os prestadores de serviços do FIDC;
Extinção dos FIDC Não-Padronizados e a criação de direitos creditórios denominados “nãopadronizados”, sujeitos à restrição de público-alvo;
Responsabilidade do gestor pela estruturação do fundo, pela contratação de consultor, e pela
verificação do lastro dos direitos creditórios e sua elegibilidade;
Extinção dos FIDC Não-Padronizados e criação de direitos creditórios denominados “nãopadronizados”, sujeitos a restrição de público-alvo;
Possibilidade de rotular um FIDC como “socioambiental”; e
Aplicação do instituto de insolvência civil aos fundos.

Poderão ser encaminhadas sugestões e comentários à minuta até o dia 02/04/2021, através do
seguinte endereço eletrônico: audpublicaSDM0820@cvm.gov.br.
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

1.
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STJ - Cláusula arbitral estipulada no negócio principal deve ser estendida a avenças acessórias
Em 16/10/2020 foi publicado acórdão nos autos do Recurso Especial nº 1.834.338, pelo qual a 3ª
Turma do STJ determinou que a cláusula arbitral deverá ser estendida a contratos acessórios do
negócio principal, quando inexistente previsão de arbitragem naqueles contratos. No caso específico,
o contrato de compra e venda fixava arbitragem como forma de resolução de conflitos, enquanto o
contrato de cessão de crédito celebrado entre as partes, como uma das formas de pagamento, não
previa cláusula arbitral.
No julgamento, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio Bellize, segundo o qual
o contrato acessório é parte integrante do negócio principal, de forma que se submeterá à forma de
resolução de conflito previsto neste instrumento.

2.

CVM Condena Empresa que Ofertou Criptoativos sem Registro
Em outubro de 2020, a empresa Iconic foi condenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a
pagar multa por oferta pública de criptoativos sem o devido registro prévio na CVM.
Em processo administrativo instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários
(SRE), o órgão entende que as ofertas relativas a Initial Coin Offering (ICO) apresentam características
de valor mobiliário, o que exigiria prévio registro na CVM.
A CVM concluiu que o criptoativo ofertado publicamente foi adquirido por pessoas que realizaram
um investimento em um empreendimento coletivo na expectativa de lucros decorrentes, em grande
parte, dos esforços da Iconic.
A Iconic poderá recorrer da decisão junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

3.

↑ 1ª Câmara do TJ-SP entende que FIPs não estão limitados a juros previstos na Lei de Usura
Segundo decisão recente da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de
São Paulo (“1ª Câmara”), fundos de investimento em participações deverão ser equiparados a
instituições financeiras, não estando sujeitos, portanto, à limitação de juros de 12% (doze por cento)
ao ano capitalizados, prevista na Lei nº 22.626 de 1933 (Lei de Usura).
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Os desembargadores da 1ª Câmara entenderam que, apesar de o FIP não ser considerado instituição
bancária, é integrante do sistema financeiro e, por isto, os juros pactuados entre as partes deverão
ser observados.
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1.

→ Foi sancionada nova Lei de Recuperação Judicial e Falência
Em 24/12/ 2020, foi sancionada a Lei nº 14.122 que altera as Leis nºs 11.101/2005 (Lei de Falência e
Recuperação Judicial), 10.522/2002 (Lei que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgãos e entidades federais) e 8.929/1994 (Lei que institui a Cédula de Produto Rural).
O Projeto de Lei nº 6.229/05 que antecedeu a conversão em lei previa diversas alterações, tais como:
(i) empresas em recuperação judicial poderão parcelar em até 10 anos (120 meses) créditos inscritos
na dívida ativa da União; (ii) há o incentivo à utilização de meios de conciliação e mediação no
processo, em qualquer grau de jurisdição; (iii) são criadas regras para o financiamento de empresas
em recuperação judicial (DIP Financing); e (iv) os credores poderão apresentar plano de recuperação
judicial.

As novidades trazidas pela Lei nº 14.122/202 serão abordadas em um informativo especialmente
elaborado para este tema. É importante, todavia, destacar que o Presidente da República sancionou
a Lei nº 14.122/2020 com vetos em questões trabalhistas e tributárias.
2.

STJ - A comprovação de exercício de atividade rural é suficiente para produtor rural ajuizar RJ
Em 06/10/2020, a 3ª Turma do STJ confirmou o entendimento anterior da 4ª Turma: o produtor rural
poderá, independentemente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ajuizar pedido
de recuperação judicial, desde que comprove o exercício regular de atividades rurais.
Para os ministros, a inscrição do produtor rural tem característica meramente declaratória, ou seja,
não serve como marco para o início de sua atividade empresarial, bem como o art. 971 do Código
Civil prevê que tal inscrição é facultativa ao produtor rural.
É importante destacar que o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva apresentou voto divergente,
afirmando que o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva e que, somente após 2 anos
da sua inscrição, poderá o produtor rural se valer da recuperação judicial. Destacou, ainda, que a
interpretação diversa alterará substancialmente as regras de financiamento entre os agentes da
cadeia produtiva do agronegócio e depõe, inclusive, contra a Lei do Agro (Lei 13.986/2020).
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O entendimento da 3ª Turma pode ser considerado uma evolução jurisprudencial, pois, em 2013, os
ministros afirmaram que o registro do produtor rural era indispensável para a recuperação judicial.
3.
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↑ Tribunais aceitam acordos firmados entre partes sobre regras de processos
Foi realizado levantamento de decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro acerca de acordos firmados entre as partes sobre as regras processuais,
quando da aplicação do Negócio Jurídico Processual (“NJP”). Trata-se de contrato celebrado entre as
partes que dispõe sobre regras processuais, previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil, no
qual preestabelecem as regras aplicadas no caso de eventual litígio entre as partes.
De acordo com a pesquisa, a maioria das decisões proferidas sobre o tema são favoráveis ao uso do
NJP. Todavia, ressalta-se que os referidos tribunais não aceitam o NJP em casos em que a lei protege
a parte menos favorecida, especialmente de direitos garantidos por leis de ordem pública, por
exemplo, que envolvem família, herança, direito do consumidor, proteção a menores, periodicidade
de reajuste e honorários de sucumbência.

4.

↑ Ministério Público pode recorrer da decisão que fixa os honorários do administrador na
recuperação judicial
Segundo a 3ª Turma do STJ, o Ministério Público é parte legítima para recorrer de decisão proferida
em processo de recuperação judicial que fixa os honorários do administrador judicial. Para a ministra
Nancy Andrighi, a interpretação conjunta da regra dos artigos 52, V, da LRE, e o 179, II, do CPC/2015
evidencia a legitimidade recursal da instituição.

Ciente de tais medida e do contexto atual, o CSA coloca-se à inteira disposição para quaisquer consultas e
esclarecimentos.

Equipe CSA
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