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Boletim Informativo 
| FEVEREIRO/2021 
 

 

 

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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 NOVIDADES LEGISLATIVAS 
 

 

1. 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. 

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

2. 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. 
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3. → Estado do Rio de Janeiro Aprova Programa de Parcelamento de Impostos 

 

Após a edição da Lei Complementar nº 189/2020, que aprova o Programa Especial de Parcelamento 

de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro (PEP), foi publicado em 17/02/2021 o Decreto nº 

47.488/2021, que regulamenta as condições para o pagamento de débitos de ICMS, IPVA e ITCMD 

decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/08/2020. 

 

Os débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser pagos com descontos 

que variam de 30% a 90% aplicados sobre as penalidades legais e os acréscimos moratórios, a 

depender do número de parcelas escolhido pelo contribuinte – parcela única ou de 6 a 60 meses, 

desde que observados o valor mínimo de 450 UFIR-RJ. As benesses deste programa se estendem, 

inclusive, ao ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal (FEEF) e ao Fundo Orçamentário Temporário. 

 

Não poderão ser incluídos no Programa os débitos relativos à substituição tributária ou aqueles que 

tenham sido objeto de depósito judicial integral em ações já transitadas em julgado, favorável ao 

Estado. 

 

O Decreto determina, ainda, que os débitos de até 01/01/2013 sejam consolidados nos termos das 

normas vigentes até esta data; e que os débitos posteriores a 02/01/2013 sejam consolidados com 

acréscimo de juros de mora calculados pela taxa SELIC, até o último dia do mês anterior ao do pedido, 

e juros de 1% relativamente ao mês em que o pedido for apresentado. 

 

No mais, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa, os honorários advocatícios previstos na 

Lei Federal nº 8.906/1994 e devidos em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral 

do Estado serão devidos da seguinte forma: 

 

(i) débitos não ajuizados: 4% nos pagamentos à vista e 6% nos pagamentos parcelados; 

(ii) débitos ajuizados: 6% nos pagamentos à vista e 8% nos pagamentos parcelados. 

 

A Equipe CSA se coloca à disposição de seus clientes para dirimir eventuais dúvidas que se fizerem 

necessárias e, inclusive, para dar o suporte à adesão ao “PEP-ICMS”, o que poderá ser realizado até 

a data limite de 29/04/2021. 

 

4. Sistema e-Defesa da RFB – Implementada a Impugnação de Malha Fina 

 

No dia 07/01/2021 passou a funcionar o sistema e-Defesa, da Receita Federal, que permite aos 

contribuintes que tiveram suas Declarações de Imposto de Renda retidas em malha fina, 

apresentarem defesa administrativa pela internet. 
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O sistema promete simplificar e auxiliar o preenchimento de impugnações, as respostas aos termos 

de intimação fiscal e a solicitação de antecipação de análise da Declaração retida na malha fiscal. 

 

Além disso, conforme se extrai do próprio portal da Receita Federal, a utilização do e-Defesa traz, 

ainda, outras vantagens, como (i) a validação da autenticidade da notificação de lançamento; (ii) a 

facilidade para preencher a redação da defesa, mediante a apresentação de sugestões comuns para 

cada tipo de infração; (iii) a listagem dos documentos que devem ser apresentados, de acordo com 

a alegação constante da impugnação; e (iv) a instrução e o julgamento do processo. 

 

O acesso deverá ser feito pelo portal do e-CAC, no endereço: 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/julgamento-administrativo/e_defesa. 

 

5. Receita Federal Divulga Novas Regras para ECD e ECF 

 

No dia 28/01/2021, a Receita Federal publicou as Instruções Normativas nº 2003 e 2004, que 

dispõem acerca da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), 

respectivamente. A normas entram em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2021. 

 

6. Receita Ignora Portarias e Aplica Multas sobre Fatos Geradores Ocorridos Durante a Pandemia 

 

Com o agravamento da pandemia e os problemas financeiros enfrentados pelas empresas no ano de 

2020 foram publicadas duas Portarias pelo Ministério da Economia, autorizando que os contribuintes 

prorrogassem o recolhimento das Contribuições para a Previdência, do PIS e da COFINS relativos as 

competências de março e abril de 2020 para os meses de julho e setembro de 2020, respectivamente 

(Portaria nº 139/2020); e a competência de maio de 2020 para o mês de outubro de 2020 (Portaria 

ME nº 245/2020). 

 

Ocorre que já se tem notícias de que alguns contribuintes que optaram por adiar o vencimento dos 

seus tributos – haja vista o perpetuado estado de calamidade pública em decorrência do agravamento 

da pandemia relacionada ao COVID-19 - foram surpreendidos com diversas autuações por 

“inadimplência” e recolhimentos a destempo das referidas contribuições. 

 

Em sendo verificada a mencionada situação de abuso, cabe aos contribuintes recorrerem à via judicial 

para questionar o ato da autoridade administrativa que contraria Portaria Ministerial e, 

especialmente, para cancelar as penalidades inerentes a esse tipo de autuação. 

 

 

 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/julgamento-administrativo/e_defesa
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7. Portaria Eleva Limite de Valor para Julgamentos Não Presenciais 

 

Diante da necessidade de manter os julgamentos de forma não presencial durante o período de 

quarentena para o combate da COVID-19, o Ministério da Economia editou a Portaria nº 665 de 

14/01/2021, a qual aumentou o limite de valor do crédito tributário em discussão passível de 

julgamentos em sessões não presenciais pelo CARF para R$ 12.000.000,00 (doze milhões), com 

validade até dia 31 de março de 2021.  

 

Ato contínuo, o Presidente do CARF editou a Portaria nº 690/21 a fim de regulamentar a realização 

de sessão de julgamento não presencial por videoconferência a partir de 1º de fevereiro de 2021, 

bem como de recursos que tratem de matéria objeto de súmulas e resoluções do CARF e/ou decisões 

definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, independentemente do 

valor do processo. 

 

É facultado às partes solicitar apenas o acompanhamento de julgamento dos processos na sessão 

virtual, devendo para tanto preencher um formulário próprio indicado na “Carta de Serviços” do 

CARF também com até 2 dias de antecedência ao julgamento. 

 

Na linha da regulamentação anterior (Portaria nº 17.296/2020), a nova previsão permite que as 

sustentações orais de até 15 minutos sejam (i) gravadas, sem a participação ao vivo dos patronos da 

causa ou, alternativamente, (ii) feitas via videoconferência, onde os advogados poderão participar 

na sessão utilizando a ferramenta adotada pelo CARF. Neste último caso, a ausência do patrono que 

formalizou pedido de sustentação oral ou de acompanhamento não prejudicará o julgamento do 

processo.  

 

Em ambos os casos, as partes devem preencher e entregar, com 2 dias de antecedência, o formulário 

constante na “Carta de Serviços” do CARF. Vale lembrar que a ausência do patrono na sessão, não 

prejudica o julgamento do processo. A Portaria assegura, ainda, o direito de envio de memorial via 

formulário eletrônico próprio, em até 5 dias contados da data da publicação da pauta.  

 

Caso não seja possível acessar a gravação de vídeo ou áudio relativo aos processos com pedido de 

sustentação oral, este será automaticamente incluído na pauta de julgamento das duas sessões de 

julgamento subsequentes. Nesse caso, os patronos deverão requer nova sustentação oral e/ou 

entrega de memoriais para a sessão designada.  

 

A mencionada Portaria ainda que é vedado às partes solicitar a alteração na ordem de julgamento, 

bem como prevê a faculdade do Presidente da Turma antecipar o início da sessão de julgamento, 

desde que não prejudicado aquele previamente agendado, para os advogados que desejarem 

acompanhar a sessão ou realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. 
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8. CARF Regulamenta Julgamento Virtual de Representação de Nulidade 

 

Além de aumentar o limite das sessões não presenciais, a Portaria nº 665 de 14/01/2021 autoriza o 

julgamento por meio de videoconferência do procedimento de representação de nulidade dos 

conselheiros do CARF. 

 

A representação de nulidade visa apurar uma suposta irregularidade em acórdão já proferido pelo 

Tribunal Administrativo decorrentes do impedimento de um Conselheiro seja por ter (i) atuado como 

autoridade lançadora; (ii) ter interesse econômico ou financeiro ou ainda (iii) que tenha relação de 

parentesco com a parte, dentre outros elencados no art. 42 e art. 62 do Anexo II do Regimento do 

CARF - RICARF. 

 

Regulamentada pela Portaria nº 690/2021, a representação de nulidade poderá ocorrer em sessão 

extraordinária virtual por meio de videoconferência. Além dos requisitos de qualquer julgamento 

virtual na corte, a norma assegura às partes e ao conselheiro representado o direito de solicitar a 

retirada do processo da pauta para julgamento em sessão presencial a ser agendada. 

 

É também facultado às partes e ao conselheiro representado o direito ao acompanhamento do 

julgamento da representação de nulidade na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de 

formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF  

 

Atualmente há no estoque do CARF um número elevado de representações decorrentes da Operação 

Zelotes que agora poderão voltar a ser apreciadas em julgamento virtual durante o período de 

pandemia, a qual impossibilita, no momento, julgamentos presenciais no tribunal. 

 

9. Estado do Rio Grande do Sul Reduz Alíquota de ICMS para Determinados Setores 

 

No final do ano de 2020 o Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.692/2020 e a Lei nº 

15.576/2020 com o objetivo de alterar e incluir dispositivos no regulamento do ICMS do Estado. Tais 

alterações no regulamento implicaram na redução da alíquota de ICMS do seguinte modo: 

 

▪ mercadorias classificadas na regra geral (art. 27, inciso X): de 18% para 17,5% para o ano de 2021; 

e 17% a partir de 2022; 

▪ serviços de comunicação (art. 28, inciso I): de 30% para 25% a partir de 2022; e 

▪ demais prestações de serviços (art. 28, inciso III): de 18% para 17,5% para o ano de 2021; e 17% 

a partir de 2020. 
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A citada redução de alíquota também terá impacto no creditamento de ICMS para determinados 

setores, especialmente frigoríficos, indústrias que realizem operações de saída de peixes e/ou 

crustáceos e empresas fabricantes de tomates preparados ou conservados. 

 

10. ↑ Ato Declaratório da Receita Federal Regula incidência do PIS/COFINS de Sociedades de 

Capitalização 

 

O ADI nº 1 de 25/01/2021 uniformizou o entendimento da RFB quanto a incidência do PIS e da 

COFINS, devidos por sociedades de capitalização, sobre receitas oriundas de títulos de capitalização 

prescritos e não resgatados pelos beneficiários. 

 

Como regra, as perdas com os mencionados títulos são contabilmente provisionadas e utilizadas para 

fins de dedução do PIS e da COFINS. Contudo, de acordo com o ADI, no caso de prescrição do direito 

do titular do título de capitalização vencido e não resgatado, o valor deduzido deverá ser incluído nas 

bases de cálculo das Contribuições (reversão da provisão). 

 

Cabe frisar que os Atos Declaratórios emitidos pela RFB uniformizam o entendimento do órgão e 

vinculam suas decisões, porquanto devem servir como base normativa infraconstitucional também 

para os contribuintes do setor. 

 

11. ↑ Senado Aprova Novos Acordos Internacionais para Evitar a Dupla Tributação 

 

No dia 24/02/2021, o Senado Federal aprovou cinco Projetos de Decretos Legislativos (PLD) 

instituindo novos acordos internacionais, que visam regular aspectos relativos a dupla tributação em 

relação ao imposto de renda, a prevenção da evasão de divisas, e a cooperação na área de defesa e 

aviação, entre o Brasil e os seguintes países: 

 

(i) Singapura (PLD n. 2013/2019): proposto pelo Senador Roberto Rocha (PSDB-MA), o acordo fiscal 

visa incentivas e facilitar o comércio e o investimento bilateral dos países eliminando a dupla 

tributação sobre a renda de uma mesma pessoa física ou jurídica; 

 

(ii) Suíça (PLD n. 650/2019): proposto pelo Senador Major Olímpio (PSL-SP), o acordo visa favorecer 

a cooperação administrativa e o intercâmbio econômico entre o Brasil e a Suíça, regulando 

questões tributárias acerca de investimento e da não discriminação entre os residentes dos 

países, nas operações comerciais; 

 

(iii) Emirados Árabes (PLD n. 667/2019): também de autoria de Major Olímpio, esse acordo 

pretende eliminar/minimizar a dupla tributação sobre a renda (IRPJ e CSLL, no Brasil) e definir a 
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competência tributária dos países em relação aos seus rendimentos (como rendimentos 

imobiliários, lucros das empresas, entre outros); 

 

(iv) República Dominicana (PLD n. 79/2020): relatado pelo Senador Antonio Anastasia (PSD-MG) o 

acordo regula a cooperação entre os países, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, apoio 

logístico, aquisição de produtos na área de defesa, intercâmbio de informações no campo de 

operações, entre outros; 

 

(v) Arábia Saudita (PLD n. 75/2020): proposto pelo Senador Jean Paul Prates (PT-RN), o acordo 

permite a concessão de direitos de operação de serviços aéreos internacionais, da isenção de 

impostos e outros direitos, da remessa de receias, da representação comercial de empresas 

aéreas, entre outros aspectos. 

 

O CSA manterá os clientes atualizados acerca da promulgação dos referidos Decretos, bem como sua 

vigência. 

 

12. ↑ CVM Emite Nota Orientando o Reconhecimento de Créditos Tributários em Balanço 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu, em 29/01/2021, uma nota através do OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 01/2021, cujo conteúdo serve de orientação para as companhias 

abertas sobre a forma de reconhecimento de créditos tributários como ativo em seus balanços. 

 

O foco principal da orientação foram os créditos relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do 

PIS/COFINS em razão do cenário ainda incerto acerca dessa tese. Isso porque, como afirmou o órgão, 

além de estarem pendentes de julgamento os embargos de declaração perante o STF, os valores 

poderão sofrer alterações em razão do entendimento da RFB acerca de qual valor do ICMS deverá 

ser excluído – se o recolhido ou o destacado nas notas fiscais. 

 

Segundo a CVM, foram notadas diversas inconsistências e critérios bastante diferentes entre as 

empresas listadas que poderiam distorcer o preço das ações, gerar a distribuição de lucros não 

auferidos, além de outros efeitos danosos no mercado como um todo. Por esse motivo, o órgão 

orientou às empresas a reconhecerem apenas valores passíveis de “mensuração com razoável 

confiabilidade (ausência de incertezas significativas com relação à definição do valor)”. 

 

A crítica feita pelo mercado à nota da CVM se deu no sentido de que o órgão não levou em 

consideração que muitos contribuintes, de fato, se encontram em situações bastante diferentes 

entre si conforme situações específicas dos seus casos. Um exemplo disso é que muitos já têm suas 

ações transitadas em julgado e, em tese, tendem a não ser impactados pela decisão do STF em sede 
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de embargos, ou, ainda, há casos em que a decisão expressamente admite a exclusão do ICMS 

destacado, tornando certos os valores a reconhecer. 

 

De todo modo, com base nesse entendimento, as companhias têm revisado a composição dos 

valores reconhecidos em balanço com vistas a avaliar a higidez dos lançamentos vis a vis a orientação 

da CVM. 

 

Muito embora o foco, como já dito, tenha sido os vultuosos valores relativos ao reconhecimento dos 

créditos da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, a orientação também vale para créditos de 

PIS/COFINS sobre insumos, os quais também têm sido reconhecidos sem uniformidade pelas 

empresas. Assim, é recomendável que eventuais créditos extemporâneos lançados em balanço 

guardem coerência com aqueles registrados fiscalmente e que já estejam disponíveis para utilização 

pelas companhias, sem necessidade de qualquer manifestação posterior das autoridades fiscais. 
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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. 

 

*Nota: Persiste também a discussão se o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e 

COFINS (e, por reflexo, da CPRB) é o valor destacado em nota fiscal ou o efetivamente pago pelos 

contribuintes. 

 

Nesse sentido, destacamos que a corte especial do TRF da 4ª Região está em vias de encerrar o 

julgamento da matéria, ainda em 2021, nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade, 

autos do processo nº 5035825-72.2017.4.04.0000. 

 

Apesar de o relator do caso, Desembargador Roger Raupp Rios, já ter se pronunciado favoravelmente 

ao contribuinte, expressando seu entendimento no sentido de que o valor do ICMS a ser excluído da 

base de cálculo da CPRB é o destacado, seu voto foi seguido por apenas uma desembargadora contra 

5 votos contrários. Ainda faltam 8 desembargadores para se manifestarem sobre o tema. 
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Diante disso, é importante que os contribuintes contem com assessoria jurídica para 

acompanhamento do caso, visto que a decisão terá caráter vinculante aos magistrados da 4ª Região, 

além de que poderá servir jurisprudência para demandas que versem sobre a mesma matéria. 

 

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. 

 

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. 

 

*Nota: Em 5 de janeiro de 2021, a 2ª Vara Federal de Curitiba, no processo nº 5056434-

23.2020.4.04.7000, proferiu sentença favorável a empresa de papéis para que ela possa recolher 

PIS/COFINS sem que a base de cálculo dos tributos seja composta por essas mesmas contribuições. 

A decisão também autoriza a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco 

anos, atualizados pela Selic. 

 

1.3. 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. 
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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.  

 

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". 

 

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. 

 

1.4. 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 art. 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 art. 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. 
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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 art. 

129 da Lei 11.196/2005 por 8 x 2 votos. 

 

Segundo a Ministra Relatora Cármen Lúcia, “A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-

se 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.” 

 

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 art. 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.  

 

1.5. Contribuintes Questionam Aumento de ICMS pelo Estado de São Paulo 

 

Fruto do pacote de ajuste fiscal aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 

outubro de 2020, o aumento da carga tributária do ICMS promovida vem sendo objeto de 

questionamentos por parte dos contribuintes. O incremento do tributo decorre da autorização 

conferida pela Lei Estadual 17.293/2020 ao Governador para a redução de incentivos fiscais 

concedidos nos últimos anos pelo Estado, assim considerada toda e qualquer regra que preveja uma 

carga tributária inferior a 18% do ICMS. 

 

Fazendo uso dessa prerrogativa, o Governador do Estado de São Paulo editou em 2020 os decretos 

nº 65.252, nº 65.253, nº 65.254 e nº 65.255 que, de maneira geral, majorou de 12% para 13,3% a 
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carga tributária de diversos itens, tais como alimentos, medicamentos, insumos agropecuários, 

materiais de construção, dentre outros. 

 

Grande parte desses benefícios tinha previsão em Convênios aprovados no CONFAZ e, ao serem 

limitados, abriu-se espaço que diversos contribuintes buscassem o judiciário para questionar a 

medida. Em outra frente, alguns setores conseguiram a revogação das medidas junto ao governo, 

que editou, em 14/01/2021, os Decretos nº 65.470, nº 65.472 e nº 65.473, que valeram para o setor 

de hortifruti, insumos agropecuários e medicamentos genéricos. Além disso, o governo também 

assegurou que revisará todo o aumento de carga com vistas a identificar novas possibilidades de 

alguns produtos retornarem à tributação anterior. 

 

Para os demais setores não abrangidos pelas revogações, a Procuradoria Geral do Estado mapeou 

diversas ações judiciais que questionam as medidas do governo paulista, alguns atuando de forma 

coletiva e, em alguns casos, promovidas por contribuintes individualmente. No âmbito do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, grande parte das ações e recursos que chegam ao órgão têm sido indeferidos, 

muito embora prevaleçam vigentes algumas decisões liminares proferidas por juízes de primeira 

instância. 

 

A discussão do aumento da carga tributária promovida pelo Estado não pode ser encarada de 

maneira uniforme, na medida em que é extremamente abrangente e cada situação específica tem 

uma particularidade, razão pela qual os argumentos para discussão tendem a variar conforme o caso. 

De todo modo, alguns pontos a se considerar permeiam todos eles, tais como a caracterização como 

incentivo fiscal de toda e qualquer regra que resulta em ICMS inferior a 18% e a outorga de 

competência ao Governador para majoração de tributos por decreto. 

 

Diante disso, é importante que os contribuintes atingidos por essas medidas conheçam muito bem 

em qual situação se encontram para avaliar quais eventuais providências podem ser tomadas com 

vistas à defesa dos seus interesses. 

 

1.6. Hospitais Particulares Acionam STF Contra Decretos de SP que os Excluem de Isenção do ICMS em 

medicamentos 

 

A Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP entrou com a ADI nº 6.656 questionando, no 

STF, dispositivos de dois Decretos do Estado de São Paulo que excluem os hospitais privados das 

isenções do ICMS, em operações relativas a circulação de equipamentos e insumos utilizados em 

cirurgias e medicamentos contra gripe, Aids, câncer, entre outros. A ação foi distribuída ao ministro 

Nunes Marques. 
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De acordo com os Decretos nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020, as isenções seriam exclusivas a 

operações destinadas a hospitais públicos, Santas Casas e entidades beneficentes e assistenciais 

hospitalares. 

 

Porém, a ANAHP alegou que os dispositivos violam o art. 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea "g", da 

CF, que estabelece que cabe à lei complementar regular a forma de concessão e revogação de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos estados e do DF. 

 

Dessa forma, os convênios sobre ICMS, aprovados pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política 

Fazendária, não previam diferenciação entre hospitais públicos e privados, portanto o ato praticado 

pelo Estado seria ilegal. 

 

1.7. ↑ ITBI só pode ser cobrado após registro do imóvel 

 

Em 11/02/2021 o STF proferiu acórdão que pacificou o entendimento de que o fato gerador do ITBI 

se dá no momento do registro do imóvel em cartório, porquanto não deve ser exigido na ocasião da 

formalização do instrumento de compra e venda, conforme defendem os municípios (Recurso 

Extraordinário com Agravo n. 1.294.969 – SP). 

 

A ação tem origem num mandado de segurança com pedido de declaração de nulidade do ITBI sobre 

cessão de direitos atinentes a instrumento de compromisso de compra e venda de imóveis. No 

Tribunal de Justiça de São Paulo, o contribuinte obteve decisão favorável, consignando que a 

obrigação de recolher o mencionado tributo nasce com o registro no cartório. 

 

O Município, então, interpôs recurso extraordinário com agravo, no STF, pretendendo ver 

reconhecida a incidência do ITBI em “cessão de direitos de compra e venda”, mesmo sem a 

transferência de propriedade, mediante registro imobiliário. 

 

Diante disso, o STF reconheceu, por unanimidade, a repercussão geral do tema e julgou o mérito 

reafirmando a jurisprudência pacífica do Tribunal quanto a matéria, qual seja: 

 

(i) a exigência do ITBI ocorre somente com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com 

o registro imobiliário, não se operando na cessão de direitos, como pretendido pelo Município; 

e 

(ii) em outras diversas oportunidades, o STF decidiu no sentido de que o fato gerador somente 

ocorre com a efetiva transferência do imóvel, citando acórdãos proferidos desde o ano de 2009 

até 2019.  
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Nesse sentido, propôs o seguinte tese para fins de reconhecimento de repercussão geral: “O fato 

gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a 

efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” 

 

A despeito de se tratar de um precedente recorrente nos tribunais, não afastamos o risco de 

questionamento das autoridades fiscais municipais para exigir o ITBI desde a data da formalização da 

compra e venda do imóvel, com cobrança de multa e juros. Por conta disso, recomendamos cautela 

na aplicação do mencionado precedente, especialmente sob o ponto de vista de planejamentos 

tributários, sob pena de desconsideração. 

 

1.8. ↑ Incide ISS sobre Contrato de Cessão de Direito do Uso de Marca 

 

Em julgamento virtual encerrado em 12/02/2021, a 2ª Turma do STF decidiu pela constitucionalidade 

da incidência de ISS sobre contratos de cessão do direito de uso de marca envolvendo a Sodexo 

Facilities Services e o município de São Paulo.  

 

O entendimento se baseou em decisão com repercussão geral proferida pelo plenário da Corte em 

maio de 2020 a respeito da incidência do ISS sobre contratos de franquia. Naquela ocasião, o STF 

decidiu que a estrutura do negócio de franquia inclui tanto as obrigações de dar como prestações de 

fazer, uma vez que o contrato não se resume a uma simples cessão de direitos sem qualquer forma 

de prestação de serviços, o que o torna passível de sofrer a incidência do referido imposto municipal. 

 

Com isso, o município de São Paulo conseguiu reverter decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo 

que havia afastado a cobrança do ISS por entender que, na atividade envolvida no contrato de cessão 

do direito do uso de marca, haveria apenas a obrigação de dar. 

 

Com a referida decisão, a 2ª Turma do STF aplicou a jurisprudência da própria Corte no caso concreto. 

 

1.9. ↑ Julgamento de Ação sobre ICMS de Energia Elétrica e Telecomunicações é Suspenso 

 

No dia 11/02/2021, após o pedido de vista do Min. Dias Toffoli, foi suspenso o julgamento da matéria 

de Repercussão Geral – Tema 745 do STF - que discute a constitucionalidade de leis estaduais que 

determinam o aumento da alíquota de ICMS, para os setores de telecomunicações e energia elétrica, 

a luz dos princípios da seletividade e da isonomia tributária. 

 

A discussão tem origem no RE n. 714.139, interposto pelo contribuinte para questionar a 

constitucionalidade da Lei de Santa Catarina nº 10.297/1996, que estabelece alíquotas superiores à 

média do Estado de 17%, para os serviços de telecomunicação (25%) e energia elétrica (12% a 25%, 

a depender do consumo). 
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Até o momento, dois Ministros já se manifestaram quanto à discussão. O relator, Marco Aurélio, foi 

favorável aos contribuintes sustentando que alíquota aplicável ao setor de energia e 

telecomunicações não deve ser discrepante em relação à alíquota geral do Estado, de 17%. Por sua 

vez, o Ministro Alexandre de Moraes manteve um posicionamento favorável ao Fisco somente com 

relação ao serviço de energia elétrica, sustentando que a alíquota variável de até 25% está pautada 

no princípio da capacidade contributiva e não viola a seletividade ou essencialidade. Para o setor de 

telecomunicações, concluiu que a alíquota majorada deve ser justificada, sob pena de violação do 

princípio da seletividade. 

 

O CSA manterá seus clientes atualizados acerca do julgamento da tese em questão. 

 

2. Superior Tribunal de Justiça - STJ 

 

2.1. Alteração do Entendimento sobre Tributação de Remessas ao Exterior 

 

Em julgamento na última sessão de 2020, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu 

ser possível a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores remetidos ao 

exterior para pagamento de serviços de assistência técnica, quando o prestador de serviços se 

localiza em país com tratado para evitar a dupla tributação com o Brasil.  

 

Tal entendimento se dá de forma contrária aos julgamentos no STJ desde 2012, pelo qual os 

mencionados pagamentos devem ser considerados como lucro da parte no exterior e, portanto, 

enquadrados automaticamente no artigo 7º dos Tratados Internacionais. Em linhas gerais, o referido 

artigo 7º diz que a tributação do lucro tem de se dar exclusivamente no país de origem da empresa. 

 

No entanto, a tese apresentada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) buscou 

demonstrar que, em muitos Tratados, há previsão para tratamento diferenciado a determinados 

rendimentos que compõem o lucro das empresas, equiparando o regime jurídico dos “serviços 

técnicos” ou de “assistência técnica” ao dos “royalties”, que são tributados no país de origem dos 

pagamentos. Dos 32 Tratados para evitar a bitributação que se encontram atualmente em vigor no 

Brasil, apenas aqueles firmados com a Áustria, França, Finlândia, Japão e Suécia não possuem tal 

previsão para diferenciação dos rendimentos. 

 

Cabe ressaltar que a mudança de entendimento mencionada se deu junto à 2ª Turma do STJ e que a 

1ª Turma, que também julga as questões de direito público, continua decidindo de forma favorável 

ao contribuinte, o que poderá fazer com que esse tema seja levado para julgamento na Seção de 

modo a uniformizar o entendimento da Corte. 
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2.2. ↑ Decisão do presidente do STJ e do CJF facilita resgate de precatórios e RPVs por advogados 

 

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), Humberto 

Martins, decidiu, em 08/02/2021, que a norma prevista no parágrafo 5° do artigo 40 da Resolução 

CJF 458/2017 não se aplica aos advogados que já tenham poderes especiais decorrentes da cláusula 

ad judicia et extra, com os poderes especiais de receber e dar quitação, acompanhada de certidão 

emitida pela secretaria da vara ou juizado em que tramita o processo. 

 

O referido dispositivo legal, que entrou em vigor em 01/01/2021, trata da instituição das preferências 

no pagamento da parcela super preferencial e a regulamentação do saque de valores por meio de 

procuradores do beneficiário, passando a exigir a apresentação de procuração específica da qual 

conste o número da conta dos depósitos ou o número de registro da requisição de pagamento no 

tribunal. 

 

Com isso, parte dos magistrados passaram a exigir a apresentação de nova procuração, atualizada e 

com firma reconhecida, com a finalidade específica para o levantamento dos valores relativos a 

precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), o que foi contestado pelo Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe. 

 

Na decisão, o presidente do CJF destacou que a decisão está em harmonia com a Resolução CNJ 

303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e os respectivos procedimentos operacionais 

no âmbito do Poder Judiciário. 

 

2.3. ↑ Inclusão de devedores em cadastro negativo não depende de condições financeiras dos credores 

 

Em recente decisão, a Terceira Turma do STJ modificou entendimento trazido em acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que havia indeferido pedido de 

credores para inclusão de empresa devedora no cadastro negativo, entendendo que os então 

credores (sociedade construtora e fundo de previdência) possuíam meios e recursos financeiros para 

realizar referida restrição por conta própria. 

 

Na ocasião, o TJDFT entendeu que para que pudessem recorrer ao Judiciário com essa finalidade, os 

credores necessitariam comprovar falta de condições econômicas para proceder à anotação por 

conta própria. 

 

O STJ, por sua vez, proferiu decisão de maneira diversa ao Tribunal original, alegando que a despeito 

de certa discricionariedade concedida ao Judiciário para inclusão de devedores no cadastro de 

inadimplentes, não haveria embasamento legal para a criação de novos requisitos, tal como a 

hipossuficiência do credor, mencionada na decisão ora reformada. 
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A relatora do caso, Ministra Nancy Andrighi, leciona que a análise do pedido de cadastro pelos 

Tribunais deve avaliar se a inclusão da sociedade devedora nos órgãos de restrição ao crédito teria 

efeitos práticos benéficos quanto à cobrança e pagamento da dívida. Nesse sentido, não caberia aos 

julgadores analisar a posição privilegiada (ou não) dos credores – os quais, caso possuam meios 

financeiros, serão responsáveis pelas custas relativas à pleiteada inscrição. 

 

2.4. ↑ Incide ISS sobre Serviços de Armazenamento de Carga 

 

A 1ª Turma do STJ deu provimento ao Recurso Especial n. 180531, interposto pelo município de 

Manaus, para reconhecer a legalidade da cobrança do ISSQN sobre serviços de armazenagem 

portuária, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que havia afastado a tributação 

a pedido da empresa Super Terminais Comércio e Indústria. 

 

A atividade portuária de armazenamento consiste na manutenção de mercadorias até o momento 

do despacho aduaneiro com garantia e, por isso, o STJ entendeu que não se trata de uma mera 

locação de espaço físico, porquanto deve incidir ISS sobre esse serviço. 

 

O contribuinte defende a aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do STF, que concluiu pela 

inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis. 

 

Cabe, ainda, a oposição de embargos de declaração pelo contribuinte. Contudo, para fins de reforma 

da questão de mérito, pela 1ª Seção do Tribunal, faz-se necessária a indicação de acórdão paradigma 

contrário ao posicionamento do STJ. 

 

3. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF 

 

3.1. Não Incidência de IRPJ em Operações de Permuta de Imóveis 

 

Em 21/01/2021 foi publicado acórdão da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que, ao 

julgar o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, concluiu, por voto de qualidade pró 

contribuinte (cf. art. 19-E da Lei nº 13.988/2020), 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 que pretende 

exigir o IRPJ sobre “operações em que (...) teria agido dolosamente no intuito de (a) sonegar 

informações - deixando de escriturar a venda de unidades imobiliárias - e (b) realizar fraudes 
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reiteradas - através da utilização de contratos particulares ou escrituras públicas de compra e venda 

de valores inferiores aos realmente praticados”. 

 

Em suma, o contribuinte argumenta que a IN nº 107/1988 - que trata sobre “os procedimentos a 

serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas 

físicas, nas permutas de bens imóveis” - também deve ser aplicada às pessoas jurídicas regidas pelo 

lucro presumido e, alternativamente, independente da aplicação desta norma, entende que apenas 

o recebimento de torna deve ser considerado receita para fins de tributação, excluindo a operação 

de permuta em si. 

 

O voto vencedor julgou dispensável o debate sobre a abrangência e aplicação da IN nº 107/88 para 

o caso e considerou que a operação de permuta é neutra, tratando de uma mera substituição, não 

devendo ser tributada. 

 

3.2. ↑ Novos Insumos São Reconhecidos como Créditos de PIS/COFINS pelo CARF e pela RFB 

 

A RFB e o CARF proferiram decisões admitindo, respectivamente, que despesas incorridas com 

tratamento de efluentes e consultoria logística são insumos para fins de desconto de crédito de 

PIS/COFINS. O entendimento foi manifestado na Solução de Consulta COSIT nº 01, de 06/01/2021; e 

no Acórdão nº 3302-010.205, de 10/02/2021. 

 

O fundamento para ambos os entendimentos é encontrado nos critérios de essencialidade e 

relevância preconizados pela decisão do STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.221.170, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos. 

 

No caso da RFB, tratava-se de uma indústria que, por normas ambientais e regulatórias, seria 

impedida de operar se não incorresse nas despesas com tratamentos de efluentes, em linha com a 

decisão do STJ no que toca às despesas por imposição legal.  

 

Já no caso analisado pelo CARF, a questão versou sobre a importação de peças para montagem de 

altos fornos utilizados pela indústria siderúrgica, cuja logística de transporte é extremamente 

especializada em razão das particularidades da carga. Por isso, o CARF entendeu que, sem esses 

serviços, não seria possível à recorrente ter as peças à sua disposição para realização da atividade de 

montagem do alto-forno. 

 

Apesar de tratarem de situações bastante específicas, as decisões abordam o tema do conceito de 

insumos para fins de PIS/COFINS com bastante amplitude, o que permite que outras despesas, uma 

vez comprovada a sua essencialidade de relevância, possam ser admitidas como créditos. 
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4. Demais Decisões Relevantes 

 

4.1. 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. 

 

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 0143649-

58.2017.4.02.5101). 

 

4.2. JFDF – Afastada a Aplicação do Voto de Qualidade em Processo do CARF 

 

Em 06/11/2020 foi disponibilizada a decisão da 6ª Vara Federal do Distrito Federal, que 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-260-de-1-de-julho-de-2020-264913627
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-260-de-1-de-julho-de-2020-264913627
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm
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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. 

 

A decisão é a primeira a afastar preventivamente a mencionada Portaria do Ministério da Economia. 

 

4.3. Gastos com Vale-transporte Podem Gerar Créditos de PIS e COFINS 

 

Em 18/01/2021, a Receita Federal (RFB) publicou a Solução de Consulta DISIT nº 7.081/2020, onde 

concluiu que os dispêndios com vale-transporte fornecidos por pessoas jurídicas a empregados, que 

trabalhem diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços, são considerados insumos 

para fins de creditamento do PIS e da COFINS, nos termos do inciso “II” do art. 3º, das Leis nº 

10.833/2003 e 10.637/2002. 

 

Já no que se referem às despesas com vale-refeição, vale-alimentação, fardamento e uniformes a RFB 

consignou seu entendimento prévio, no sentido de que são considerados insumos e passíveis de 

crédito somente para empresas prestadoras de serviços de limpeza, conservação e manutenção, 

conforme dispõe o inciso “X”, art. 3º, dos mencionados dispositivos legais. 

 

Essa limitação poderá ser levada à discussão no judiciário, sob a perspectiva da essencialidade para 

manutenção das atividades empresariais, dado que os benefícios concedidos aos funcionários são 

exigidos, inclusive, por Convenções Coletivas de Trabalho e, portanto, podem compor o conceito de 

insumos para fins de crédito de PIS e COFINS. 

 

4.4. Decisões de MG e SP Afastam Cobrança de ITCMD Sobre Usufruto de Bem 

 

Como se sabe, o imposto estadual sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos (ITCMD), é comumente considerado incidente sobre o usufruto em praticamente todas as 

unidades da federação brasileira. 

 

A Lei nº 14.941/2003 do Estado de Minas Gerais, define que, nas doações com reserva de usufruto, o 

ITCMD incide à alíquota de 5% sobre o valor do bem doado e, também, sobre um terço (1/3) do bem, 

relativamente à reserva de usufruto. Diante deste cenário, alguns contribuintes conseguiram decisões 

favoráveis junto ao Judiciário mineiro, determinando o não recolhimento do imposto quanto à parcela 

do usufruto. 
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Em um dos casos, a título exemplificativo, foi retirada a cobrança do ITCMD sobre a parcela do 

usufruto em operação de doação de bens imóveis entre pai e filhos. O juízo entender não haver 

qualquer transmissão quanto à essa etapa, inexistindo o fato gerador do imposto. 

 

Na mesma linha, o Estado de São Paulo estabelece a cobrança do ITCMD, nos casos de doações com 

reserva de usufruto, pela aplicação da alíquota de 4% sobre 2/3 do valor do bem, no momento em 

que a doação é realizada, e mais 4% sobre 1/3 do valor do bem, quando da extinção do usufruto. Ante 

esta disposição, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) proferiu decisão unânime no 

sentido de que a cobrança da parcela referente ao usufruto não pode ser aplicada, pois, 

adicionalmente à inexistência de transmissão efetiva, sua incidência está prevista pelo Decreto nº 

46.655/2000 e não pela Lei nº 10.705/2000, que regula o imposto, como deveria ser. 

 

Referidas decisões, embora amplamente contestadas pelas Procuradorias Estaduais, são de suma 

importância no cenário atual, tendo-se em vista que diversos Estados buscam a majoração das 

alíquotas do imposto estadual, como forma de aumento da arrecadação. Assim sendo, procedimentos 

de planejamento sucessório tornam-se a cada dia mais essenciais e devem ser cautelosamente 

considerados pelos contribuintes. 

 

4.5. Judiciário permite compensação cruzada de créditos anteriores ao e-Social 

 

Como muitos contribuintes, a Centauro ingressou com ação para excluir o ICMS da base de cálculo do 

PIS e da COFINS, o que foi reconhecido pelo Judiciário em decisão definitiva transitada em julgado em 

maio de 2019. 

 

Assim, após o encerramento da discussão judicial, a empresa habilitou seu crédito perante a RFB e, 

em relação àqueles apurados entre os anos de 2018 e 2019, apresentou dois pedidos de compensação 

com débitos de contribuições previdenciárias, procedimento este conhecido como “compensação 

cruzada”, com fundamento no art. 26-A da Lei n.º 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018. 

 

Recordamos que, na vigência da Lei nº 11.457/2007 – que criou a “Super Receita”, era vedado aos 

contribuintes a compensação entre tributos federais e contribuições previdenciárias (e vice-versa). 

Entretanto, a partir da entrada em vigor do eSocial, a Lei n. 13.670/2018 inseriu o art. 26-A para 

permitir que créditos apurados após a utilização da Escrituração Digital pudessem ser objeto da 

compensação cruzada. 

 

Embora os pedidos de compensação se refiram a créditos de 2018 e 2019, ou seja, apurados já na 

vigência do eSocial, a RFB impediu a transmissão do primeiro pedido de compensação da Centauro e 

ainda não se posicionou sobre o segundo pedido. 
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Deparando-se com esta problemática, a Centauro impetrou Mandado de Segurança nº 5021593-

13.2020.4.03.6100 para assegurar o seu direito de realizar a compensação dos créditos de PIS e 

COFINS reconhecidos judicialmente com os débitos de contribuição previdenciária, ou seja, para que 

seja assegurada a compensação cruzada, o que foi deferido pela D. Juíza Rosana Ferri, da 2ª Vara Cível 

Federal de São Paulo. 

 

Em resumo, a empresa pretende afastar a vedação à compensação cruzada com créditos anteriores 

a 2018 com a justificativa de que a legislação a ser aplicável à compensação é aquele vigente na data 

do trânsito em julgado e da habilitação de seus créditos, o que só ocorreu em 2019, quando já 

vigorava o e-Social que autorizaria a compensação entre tributos federais e contribuições 

previdenciárias. 

 

Ao conceder a liminar a Juíza entendeu ser plausível o argumento da empresa segundo a qual “Não 

obstante eventuais recolhimentos indevidos possam ter sido efetivados antes do advento da Lei nº 

13.670/2018, somente há o reconhecimento do direito ao crédito – créditos incontroversos e, 

portanto, líquidos e certos - com a decisão judicial definitiva, após o que seria possível a compensação, 

nos termos do artigo 170-A do CTN.” 

 

No mais, justificou que o perigo da demora estava configurado pois caso não fosse concedida a liminar 

“a Impetrante não poderá efetivamente aproveitar os créditos de PIS e COFINS reconhecidos em ação 

judicial transitada em julgado, se submetendo ao recolhimento das contribuições previdenciárias 

correntes, o que lhe retiraria parte da liquidez necessária ao regular desenvolvimento de suas 

atividades” 

 

Embora a empresa discuta o direito à compensação cruzada com o crédito integral reconhecido 

judicialmente – o que envolve o período de 2004 a 2019 - a empresa, no âmbito administrativo 

apresentou a PER/DCOMP somente com créditos apurados posteriormente ao e-Social, o que pela lei 

deveriam sim conferir direito à compensação cruzada. 

 

A União interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal e o Desembargador Cotrim Guimarães indeferiu 

o pedido de efeito suspensivo, alegando que não haveria a “presença do fundado perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”, de modo que essa decisão permanece válida para a empresa até 

o momento. 

 

É necessário consignar que, embora seja um importante precedente, o caso deve ser analisado com 

cautela, seja porque não localizamos outros precedentes favoráveis, seja pelo fato de a autorização 

da compensação cruzada estar atrelada à ocorrência dos fatos geradores dos créditos após o início da 

utilização do e-Social, o que não se observa com parte dos créditos pleiteados pela empresa. 
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4.6. ↑ TJSP - Aceita Bem de Terceiro como Garantia Antecipada de Dívida Fiscal 

 

Em 26/01/2021, o TJSP proferiu uma decisão incomum ao aceitar um imóvel de terceiro como 

garantia antecipada de débitos tributários que serão objetos de uma futura execução fiscal. 

 

No caso em análise, a empresa propôs ação de garantia, oferecendo um maquinário do seu ativo 

imobilizado, a fim de assegurar a emissão de Certidão Negativa de Débitos. Por questões processuais, 

a referida ação foi extinta sem resolução do mérito, razão pela qual o contribuinte interpôs recurso 

ao TJSP indicando, como antecipação de garantia alternativa, um imóvel de terceiro com o qual possui 

relações comerciais. 

 

Diante disso, o Desembargador Relator José Maria Câmara Junior proferiu decisão deferindo o pedido 

de tutela da empresa e, portanto, autorizando a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 

pois o imóvel oferecido em garantia apresentava um valor muito superior aos débitos tributários. 

 

O Desembargador não analisa a questão sob a perspectiva de que o bem ali oferecido era de um 

terceiro, mas apena destaca que o ativo imobilizado originalmente oferecido era de difícil alienação 

e que o imóvel atendia o requisito da preferência da Lei de Execução Fiscal. 

 

Trata-se de um precedente favorável aos contribuintes. Entretanto, por se tratar de uma decisão 

monocrática é passível de recurso pela Fazenda do Estado. Vamos acompanhar a ratificação do 

entendimento pelo órgão Colegiado do TJSP, que dará mais solidez a esse entendimento. 

 

4.7. ↑ TJSP - Bancos São Condenados a Pagar IPTU de Imóveis Financiados 

 

A jurisprudência do TJSP vem causando preocupações aos bancos e as incorporadoras, que têm sido 

condenados a pagar IPTU de imóveis financiados por meio de alienação fiduciária de contribuintes 

que se encontram inadimplentes com o pagamento do imposto perante o município de São Paulo. 

 

A alienação fiduciária é regida pela Lei n.º 9.514/97, a qual determina que o credor fiduciário tem a 

condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o devedor fiduciante é 

possuidor direto do imóvel negociado em alienação fiduciária. 

 

Tal panorama perdura até a quitação integral do contrato, uma vez que se trata de hipótese de 

condição resolutiva. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária 

do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o cancelamento da referida propriedade fiduciária 

(art. 25 da Lei 9.514/1997). 
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Segundo o Fisco Municipal, mesmo sem a retomada dos bens, tanto os bancos como as 

incorporadoras podem ser enquadrados como responsáveis pelo pagamento do IPTU em atenção ao 

art. 34 do CTN que dispõe que “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.  

 

Por outro lado, as instituições alegam que, por mais que tenham o imóvel como garantia e posse 

indireta, não possuem os direitos típicos de propriedade como: direitos de usar, gozar e dispor. Assim 

sendo, argumentam que só seriam contribuintes do imposto se o bem retornasse por comprovada 

inadimplência do comprador e após este fato fosse consolidada a propriedade do imóvel em seu 

favor. 

 

As turmas de Direito Público do TJSP estão divergentes em seu posicionamento, o que dificulta ainda 

mais a situação dos bancos e incorporadoras, que indistintamente são chamados ao cumprimento de 

dívidas de forma discricionária. 

 

Em 09/02/2021, a 18ª Câmara negou provimento ao recurso de um banco e manteve a cobrança 

perpetrada pela Prefeitura dentre outros motivos, por entender que as “convenções entre 

particulares não podem ser opostas ao Fisco (art.123 do CTN), valendo tão somente entre os próprios 

contratantes.” (Processo 2182667-22.2020.8.26.0000) 

 

Por sua vez, a 15ª Câmara afastou a responsabilidade da instituição financeira em relação ao 

pagamento do IPTU uma vez que “somente a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário 

e para fins apenas de garantia, por isso restando afastada sua condição de contribuinte, nos termos 

do artigo 34 do Código Tributário Nacional e, consequentemente, a responsabilidade tributária (...)” 

(processo n.º 2178486-75.2020.8.26.0000) 

 

Nesse ambiente de insegurança na jurisprudência, aos contribuintes, resta torcer por uma 

consolidação do posicionamento da corte estadual ou ainda que a discussão seja levada aos Tribunais 

Superiores acabando com o “limbo” em que se encontram nesse momento. 

 

 

4.8. ↑ TJSP – Suspensão de Liminares que Afastavam Revogação de Benefícios Fiscais em São Paulo 

 

Com a justificativa de evitar grave lesão à ordem pública, o Desembargador Presidente do TJSP tem 

deferido pedidos de suspensão de liminares em favor do Estado de São Paulo, mantendo, assim, a 

ilegal redução e/ou extinção de diversos benefícios fiscais de ICMS para o ano de 2021. 

 

De acordo com o art. 22 da Lei Estadual nº 17.293/2020 e, em linha com o Convênio Confaz nº 

42/2016, os estados foram autorizados a reduzir benefícios fiscais de ICMS em função da pandemia 
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do COVID-19. Contudo, especificamente no Estado de São Paulo, a medida culminou na publicação 

de diversos Decretos que, dentre outras alterações, revogaram isenções fiscais para medicamentos 

de doenças cardíacas e câncer. 

 

Diante desse cenário, os contribuintes de diversos setores ingressaram e obtiveram liminares no 

Judiciário para afastar a aplicação dos mencionados Decretos, fundamentado na urgência das 

medidas. O Estado de São Paulo, defende a suspensão das mencionadas liminares ao argumento de 

que causam danos ao erário Estadual, com fundamento em uma Nota Técnica da Coordenadoria da 

Administração Tributária Estadual, que aponta um aumento na arrecadação de R$ 7,3 bilhões – sem 

comprovar a base para referido cálculo. 

 

A despeito disso, o Desembargador Presidente vem deferindo o pedido de suspensão das liminares 

por entender que “estariam comprometidos equilíbrio fiscal e viabilidade do erário estadual, 

impossibilitando a continuidade dos serviços públicos.” (Processo nº2004492-69.20.21.8.26.0000) 

 

No que tange à ilegalidade da revogação das isenções, destacamos que já tramitam ações individuais 

e coletivas no STF (ADI 6656) e no próprio TJSP (ADI 2283328-09.2020.8.26.0000 e MS 2304042-

87.2020.8.26.0000). 

 

A decisão em comento pode ser revista pelo Órgão Colegiado da Corte Especial do TJSP, uma vez que 

não restou comprovado que a suspensão das decisões liminares pode levar as contas públicas ao 

colapso, especialmente porque, no começo do ano de 2021, alguns dos setores originalmente 

atingidos (energia elétrica, medicamentos genéricos, hortifrutigranjeiros e agropecuário) tiveram os 

seus benefícios de ICMS reinstituídos sem que isso inviabilizasse as atividades públicas. 

 

4.9. ↑ RFB Altera Entendimento sobre Tributação das Subvenções para Investimento 

 

A Receita Federal do Brasil (RFB), com a recente publicação da Solução de Consulta Cosit nº 145/2020, 

surpreendeu o universo tributário revendo seu entendimento a respeito da exclusão de valores 

relativos a subvenções para investimentos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Seu texto sugere 

que os incentivos fiscais de ICMS, para que sejam equiparados a subvenção para investimento, devem 

comprovar terem sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos 

econômicos. 

 

O novo entendimento da RFB conflita com o contexto prévio, oriundo da Lei Complementar nº 

160/2017, a qual incluiu os parágrafos 4 e 5 ao art. 30 da Lei nº 12.973/2014. Isso porque, referidos 

dispositivos passaram a expressamente equiparar todos os incentivos fiscais de ICMS a subvenções 

para investimento, vedando quaisquer outros requisitos que não os contidos no próprio artigo.  
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Nesse sentido, a própria RFB havia publicado, ao longo de 2020, as Soluções de Consulta nºs 11 e 15, 

entendendo da mesma forma, pela inexistência de quaisquer outros requisitos quanto às subvenções 

para investimento, de modo que, em se tratando de benefícios de ICMS, os valores reconhecidos em 

reservas de lucros pelas sociedades poderiam ser desconsiderados dos cálculos de IRPJ e CSLL das 

empresas. 

 

Vê-se, pois, que a interpretação da nova Solução de Consulta nº 145/2020 retoma o entendimento 

da RFB manifestado anteriormente às alterações legislativas supramencionadas (e, 

consequentemente, das Soluções de Consulta previamente emanadas), retrazendo o requisito da 

vinculação da subvenção às práticas de implementação ou expansão das atividades econômicas para 

que possam se enquadrar ao conceito legal e gerar impactos positivos nas apurações de IRPJ e CSLL. 

 

Vale lembrar, contudo, que a 1ª Seção STJ já reconheceu a exclusão de benefícios fiscais estaduais da 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 

1.517.492/PR, concluindo ser irrelevante o enquadramento do incentivo fiscal, seja de subvenção 

para custeio para investimento ou para recomposição de custos, em linha com o disposto no §4º do 

art. 30 da Lei 12.973/14. 

 

O argumento construído pelo STJ considera a necessidade de observância do princípio federativo e 

da segurança jurídica, pela União, pois os créditos de ICMS são renunciados pelo Estado em favor do 

contribuinte como instrumento de política de desenvolvimento econômico daquela Unidade da 

Federação, razão pela qual reconhece a imunidade constitucional recíproca de que trata o art. 150, 

VI, a, da CF/88. 
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 NOVIDADES JURÍDICAS RELEVANTES 
 

 

1. → Marco legal das Startups é Aprovado no Senado (Projeto de Lei Complementar nº 249/2020) 

 

Em 24 de fevereiro de 2021, o Senado aprovou o texto do Marco Legal das Startups (PLP 146/2019) 

com alterações, dentre as quais destacamos:  

 

(i) a remoção dos artigos que regulamentavam “stock option plan”, pois, segundo o relator do 

PLP 146/2019 no Senado Federal, trata-se de modelo utilizado por empresas no mercado, não 

só startups, de forma que este tema deverá ser trabalhado em um projeto específico; e  

(ii) a autorização para companhias fechadas realizarem as publicações ordenadas na Lei nº 

6.404/1976 (LSA) de forma eletrônica, incluindo as convocações, atas e demonstrações 

financeiras, com exceção ao previsto no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

O PLP 146/2019 foi enviado à Câmara dos Deputados, que deverá analisar as mudanças aprovadas 

pelos Senadores. 

 

2. 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.  

 

3. 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). 

 

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 
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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.  

 

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 “não-

padronizados”, 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 “não-

padronizados”, 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. 

 

4. ↑ Projeto de Lei para Implementar a Aplicação Imediata das Penalidades Previstas na LGPD 

 

Em 24 de fevereiro de 2021, foi apresentado projeto de lei nº 578/2021 que tem como objetivo 

implementar a aplicação imediata das penalidades previstas nos artigos 52 a 54 da LGPD (PL 

578/2021), diante dos diversos vazamentos de dados que ocorreram desde sua sanção, em 14 de 

agosto de 2018. Neste ponto, cabe destacar que a LGPD entrará em vigor em maio de 2021 e suas 

penalidades estão previstas para entrar em vigor a partir de 1º de agosto de 2021.  

 

Caso aprovado o PL 578/2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá, desde já, 

aplicar as sanções administrativas a infrações à LGPD. 

 

 

mailto:audpublicaSDM0820@cvm.gov.br
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5. ↑ CVM lança audiência pública sobre divulgação de demandas societárias 

 

Em 11/02/2021, a CVM divulgou edital de audiência pública que tem como objeto alterar a Instrução 

CVM nº 480/2009, para criação de um novo comunicado sobre demandas societárias que envolvam 

companhias registradas na Categoria A. Segundo a minuta proposta pela CVM, a expressão 

“demandas societárias” compreende todo processo judicial ou arbitral relativo à matéria prevista na 

legislação societária e de mercados de capital ou nas normas editadas pela CVM.  

 

Propõem-se que esse novo dever de divulgação se limite às demandas societárias em que a 

companhia, seus acionistas controladores ou seus administradores figurem como partes e: (i) que 

envolvam direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; ou (ii) nas quais possa 

ser proferida decisão cujos efeitos possam atingir a esfera jurídica da companhia ou de outros titulares 

de valores mobiliários de emissão da companhia que não sejam partes do processo, sem prejuízo dos 

demais comunicados previstos na Instrução CVM nº 480/2009. Essa nova obrigação não poderá ser 

afastada por convenções de arbitragem, regulamentos de câmaras arbitrais ou por qualquer outra 

convenção, respeitadas as hipóteses e observados os limites de sigilo decorrente de lei. 

 

Eventuais sugestões e comentários à minuta devem ser encaminhados, por escrito, até o dia 12 de 

abril de 2021, à Superintendência de Desenvolvimento de Mercado – SDM, pelo endereço eletrônico: 

audpublicaSDM0121@cvm.gov.br. 

 

6. ↑ CVM Apura Possível Retenção de Informações pela OI Acerca de Venda da UNITEL 

 

A CVM iniciou processo administrativo sancionador a fim de apurar a responsabilidade da Diretora de 

Relações com Investidores da Oi no que se refere à divulgação de fato relevante no que diz respeito 

à alienação de participação societária detida pela Oi na empresa Unitel, empresa angolana prestadora 

de serviços na área de telecomunicações móveis. 

 

A Lei 6.404/76 (LSA) dispõe em seu art. 157 que os administradores de companhias abertas são 

obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer fato 

relevante ocorrido nos seus negócios que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos 

investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 

 

Neste mesmo sentido, a CVM, em sua Instrução Normativa nº 358 (ICVM 358), estabelece como sendo 

relevante, dentre outras, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral 

ou dos órgãos de administração da companhia aberta, bem como qualquer outro ato ou fato de 

caráter negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir 

de modo ponderável no preço de suas ações e na decisão dos investidores de comprar, vender ou 

manter essas ações.  

mailto:audpublicaSDM0121@cvm.gov.br
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No caso em tela, a CVM entende que a Oi reteve informação relevante sobre a alienação da 

participação societária que detinha na Unitel, haja vista que o fechamento da operação foi 

comunicado ao mercado em 24/01/ 2020 por meio de fato relevante, com o pregão da B3 ainda 

aberto, contudo, a transação já havia sido noticiada na véspera pela imprensa. A CVM entende, ainda, 

que essa demora na divulgação do fato relevante pode ter acarretado prejuízo aos investidores. 

 

A Oi, por sua vez, entende que o fato relevante somente foi configurado após a assinatura da 

documentação pertinente relacionada à alienação da participação da Unitel, defendendo que 

qualquer divulgação anterior poderia ter colocado o negócio em risco. Não obstante, de acordo com 

informações da CVM, a Diretora de Relações com Investidores da Oi apresentou em 12/01/ 2021 uma 

proposta para firmar um termo de compromisso junto à autarquia. 
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 NOVIDADES JURÍDICAS RELEVANTES 
 

 

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. 

 

É importante, todavia, destacar que o Presidente da República sancionou a Lei nº 14.122/2020 com 

vetos em questões trabalhistas e tributárias. 

 

2. 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. 

 

3. ↑ Lei nº 14.112/2020: Recuperação Judicial e Execuções Fiscais 

 

Diante das alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, o deferimento do processamento da 

recuperação judicial não suspende o curso da prescrição das obrigações tributárias e execuções 

fiscais ajuizadas contra a devedora, de acordo com o § 7º-B do artigo 6º da LREF. Além disso, foi 
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fixada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de 

constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até 

o encerramento da recuperação judicial, que deverá implementada mediante a cooperação 

jurisdicional entre os juízos da execução fiscal e recuperação judicial.  

 

Assim, execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial deverão prosseguir o curso normal 

do processo e o juízo da recuperação judicial poderá liberar bens e valores considerados essenciais 

para a manutenção das atividades, desde que os substitua para garantia da execução ajuizada contra 

o Fisco.   

 

Trata-se de mudança relevante, pois, desde 2018, a 1ª Seção do STJ optou por sobrestar as execuções 

fiscais contra empresas em recuperação judicial, tendo em vista que créditos de natureza tributária 

não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e eventuais constrições feitas no âmbito de 

execuções fiscais podem prejudicar a manutenção das atividades pela devedora e, ainda, o 

cumprimento do plano de recuperação judicial. 

 

 

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

esclarecimentos.  

 

Equipe CSA 

 




