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“Analise os projetos no tempo presente – mesmo que eles estejam no futuro.”
Larry Ellison
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EXECUTIVOS DA ODEBRECHT QUESTIONAM PAGAMENTO DE CRÉDITOS NA
RECUPERAÇÃO
Fonte: Valor Econômico. Detentores de stock options querem que valores sejam classificados
como trabalhistas.
Maior recuperação judicial do país, o processo envolvendo o Grupo Odebrecht está pela
primeira vez levantando debate mais aprofundado sobre como lidar com funcionários ou exfuncionários que se transformaram em credores em razão de créditos referentes à
participação nos lucros e resultados (PLR) e a planos de remuneração e incentivos de longo
prazo, baseados em opções de compra de ações (stock options).
A lista de credores da empresa coloca aqueles que têm PLR a receber como classe 1. Isso
significa que essas dívidas foram consideradas trabalhistas e deverão ser pagas no prazo de
um ano. Já os detentores de uma espécie de stock option da companhia, classificada no
processo como incentivo de longo prazo (ILP) foram alocados na classe 3. Onde estão os
chamados credores quirografários, que não têm garantias e costumam sofrer os maiores
cortes e demorar a receber. Pelos dados da lista, os credores que têm PLR a receber somam
perto de R$ 50 milhões. Já os que possuem ILP, somam mais de R$ 600 milhões.
O Valor teve acesso a documento de um grupo de credores que tem créditos ILP e foram
listados na classe 3. Eles apresentaram ao juiz da recuperação uma impugnação contra a
relação de credores. Querem que esses créditos sejam reclassificados como dívida trabalhista.
As análises sobre se créditos advindos de PLR e de stock options têm ou não natureza
trabalhista são mais frequentemente expressas pela Justiça do Trabalho. Não há jurisprudência
para discussões como essa no âmbito de recuperações judiciais simplesmente porque o caso
Odebrecht é basicamente o primeiro a enfrentar o assunto em volumes tão significativos.
“Não é comum existir tantos créditos vultuosos assim na recuperação envolvendo funcionários
e ex-funcionários”, afirma Thiago Dias Costa, do Felsberg Advogados. “O normal é que haja
um acordo com os executivos antes de o pedido de recuperação ser efetuado”. Marcio
Guimarães, professor da Escola de Direito do Rio da FGV, complementa: “Como esses
executivos costumam estar na frente desses processos de recuperação, acabam resolvendo a
própria situação antes.”
Algumas fontes ouvidas pelo Valor e que preferem não se identificar acreditam que, diante das
somas envolvidas com créditos decorrentes de stock options, se a empresa os tivesse alocado
na classe trabalhista poderia inviabilizar o plano de recuperação. Do ponto de vista jurídico,
afirma Costa, esse tipo de argumentação sobre o valor dos créditos não pode ser usada para
decidir se integrará ou não a classe trabalhista. “Mas com uma lista dessa proporção, pode ser
que a empresa tenha entendido que pagar um montante desses no curto prazo seria
prejudicial aos demais credores”, diz.
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Procurada, a Odebrecht informou que “eventuais discordâncias sobre classificação de créditos
numa recuperação judicial são esclarecidas pelo administrador judicial e, na sequência, pelo
juiz responsável pelo processo. À empresa, cabe seguir a determinação judicial”.
Tradicionalmente nas recuperações, créditos PLR vêm sendo listados na classe 1 e os stock
options, na 3. A Alvarez & Marsal, administradora judicial da recuperação da Odebrecht,
informa que seguiu o entendimento de que quando o crédito é derivado do trabalho (salário e
bônus) deve ser reconhecido na classe 1. Esse tipo de remuneração costuma ser definido
como de “caráter alimentar”.
Já os créditos decorrentes de stock options teriam natureza mercantil ou empresarial. São
gerados por programas de retenção de executivos e são opções de compra de ações, que o
funcionário pode exercer ou não. “O que pode estar gerando alguma confusão é que algumas
pessoas usavam parte do PLR para pagar o financiamento do ILP”, diz a Alvarez & Marsal.
“Mas não importa de onde sai o dinheiro para pagar o ILP. Se o programa é o ILP, foi colocado
na classe 3”, afirma a administradora judicial.
Antes de se dirigir ao juiz, o grupo de credores alocado na classe 3 questionou a Alvarez &
Marsal sobre a decisão. A resposta foi que a natureza jurídica desses planos é controversa
“oscilando entre a trabalhista e a empresarial”. E que a recomendação é sempre o exame caso
a caso do plano. Após essa análise, a Alvarez & Marsal concluiu pela natureza empresarial.
O Valor teve acesso à argumentação de ex-funcionários que possuem o ILP e tentam agora
demonstrar ao juiz que esse programa mais se assemelhava a uma remuneração de natureza
trabalhista. Chamado de “Plano Odebrecht de Incentivo de Longo Prazo”, tinha o objetivo de
bonificar e estimular a presença dos funcionários de alto escalão, que poderiam comprar ações
de empresas da cadeia do grupo Odebrecht.
Os ex-funcionários procuram rebater os pontos utilizados pela administradora para classificar
o plano como empresarial: adesão voluntária, efetivo desembolso de valores pelo empregado
e manutenção do risco inerente ao mercado das ações. Eles afirmam que a adesão ao plano
não era voluntária porque, ao alcançarem determinado status dentro do grupo, diretores e
administradores eram “compelidos” a aderir ao plano para assim poderem receber a
remuneração a qual faziam jus.
Apesar de não estar expressa, havia a obrigatoriedade de adesão. No contexto de que, como
empregados do Grupo Odebrecht, a recusa ao convite para se tornar parceiros estratégicos
seria recebida como descomprometimento e desinteresse pelo crescimento das sociedades. A
tese defendida pelos ex-funcionários é que a adesão era um passo necessário para
preservarem sua posição e carreira.
As condições ainda eram unilateralmente definidas pela Odebrecht. Aos convidados, segundo
a defesa, “cabia somente aceitar as condições do plano, pagando um valor determinado pela
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companhia, sem que fossem informados sobre a evolução de sua precificação ou sequer o
detalhamento das sociedades cujas ações seriam adquiridas”.
Além disso, uma parcela de remuneração recebida a título de PLR seria obrigatoriamente
destinada ao ILP - no caso do grupo reclamante, era de 20%. E quem recebia as ações não
poderia vendê-las a terceiros. Obrigatoriamente tinha de vendê-las para a Kieppe, uma
sociedade do Grupo Odebrecht usufrutária do direito de voto e participação referente às
ações adquiridas.
Os créditos a receber de alguns dos reclamantes já derivam do dinheiro a que teriam direito
após a venda dos papéis à Kieppe e não exatamente ao recebimento das opções de compra o plano acabou sendo encerrado pela Odebrecht.
Guimarães, professor da FGV, diz ter o entendimento de que nem PLR nem stock options
poderiam entrar como dívidas trabalhistas nesses processos. No caso da PLR, ele cita a
Constituição, mais precisamente o artigo 7, que trata dos direitos dos trabalhadores, e seu
inciso XI, que diz “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. O que está
dito, acrescenta, é que PLR não é uma remuneração. A exceção seria se o funcionário
comprovasse que o plano faria parte do salário - por exemplo, se ele recebesse R$ 10 mil
mensais, sendo metade salário e metade PLR.
Já no caso das stock options, ele afirma já estar chancelado o pelo TST que não têm natureza
salarial. “É um pacote que existe para a retenção de talentos e tem natureza mercantil, não se
trata de uma remuneração, mas de uma opção. O executivo pode exercê-lo ou não”, afirma
Costa, do Felsberg, diz que o comum nas recuperações tem sido jogar o PLR na classe 1 e o
stock option na classe 3. Mas ele destaca um ponto que assemelha à argumentação dos exexecutivos da Odebrecht e pode gerar discussão: quando o plano prevê que as ações sejam
devolvidas para a própria empresa. “É que nesse momento é gerado um crédito ao funcionário
decorrente dessa venda. Esse crédito não é mais uma stock option. E acredito ser possível
defender que seja um crédito trabalhista”, afirma. “O ponto é que o que existe sobre isso é
uma jurisprudência bastante confusa.”
O juiz não tem um prazo para responder à impugnação apresentada pelos credores e ela não
interfere no andamento da recuperação da empresa. “O que se espera é que esses casos
sejam apreciados e definidos antes da assembleia que vai aprovar o plano, até mesmo porque
uma eventual mudança de classe implica a mudança do peso do voto desse credor no plano”,
diz Guimarães.
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Fonte: Por Hamilton Fonseca para Bem Paraná. Poucas condições de desenvolvimento ao
empreendedor, como os altos impostos e até mesmo ao trabalhador, instigam a indústria
brasileira a buscar saídas estratégicas: O Paraguai é uma delas. Com a proposta de gerar mais
emprego no país, o Paraguai tem se mostrado extremamente atrativo desde a implantação da
Lei de Maquila – que prevê isenção de impostos para empresas estrangeiras que produzirem
lá e exportarem seus produtos. Com tributação única de 1% ao ano sobre o faturamento, além
de alta redução nos custos da energia elétrica e mão de obra e uma taxa de câmbio
estabilizada, o país vizinho chama atenção especialmente de empresas sediadas no Paraná
com vistas ao mercado internacional.
Planos a abertura de uma unidade de produção no país vizinho
É o caso da K1 – detentora da IKA, tradicional marca Curitibana de malas. Já estava nos planos
a abertura de uma unidade de produção no país vizinho, o que está em processo de
desenvolvimento desde o início de 2019. Mas, não bastasse firmar parceria com importante
cliente da zona franca Paraguaia, a imponente Cell Shop, a K1 possui desde 2012 um
expressivo aliado: A China. Na última década as empresas devidamente licenciadas pela K1
começaram a comercializar produtos advindos do gigante asiático para redução de custos e
acabou ganhando destaque em tecnologia.
BH – NOVO REGULAMENTO VAI DESBUROCRATIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO ISSQN
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, no último sábado,
dia 28 de setembro, o Decreto nº 17.174 que aprova o novo Regulamento do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O subsecretário da Receita Municipal da Secretaria
Municipal de Fazenda, Eugênio Veloso, destaca que o novo Regulamento busca, em primeiro
lugar, a desburocratização, por meio da atualização, modernização e simplificação das normas
vigentes em Belo Horizonte. O documento antigo havia sido aprovado pelo Decreto nº 4.032,
de setembro de 1981.
“O antigo Regulamento do ISSQN se encontrava defasado. Do ponto de vista da
racionalização e simplificação do sistema tributário do Município, o novo documento
condensará normas que hoje se encontram espalhadas em dez decretos distintos, além de
uma portaria e cinco instruções de serviço. A unificação vai permitir que o entendimento do
Fisco belo-horizontino acerca de diversos temas polêmicos relativos ao imposto municipal seja
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mais transparente e de fácil acesso por parte de contribuintes, contabilistas, advogados e dos
próprios servidores da Administração Tributária do Município”, afirma Eugênio Veloso.
Para o subsecretário, a medida também significa um avanço no terreno da desburocratização e
redução das obrigações tributárias acessórias. Nesse sentido, o número de documentos e
declarações fiscais será drasticamente reduzido, passando doze, entre livros, documentos e
declarações para apenas seis, além da extinção definitiva de todos os livros fiscais, cuja
utilização tornou-se obsoleta em razão dos avanços tecnológicos dos últimos anos. “A maioria
absoluta dos contribuintes necessitará fazer uso de apenas dois documentos: a nota fiscal de
serviços, que registra os serviços prestados; e a Declaração Eletrônica de Serviços, em que as
pessoas jurídicas situadas no Município informam os serviços eventualmente tomados”,
explica.
O novo Regulamento institui, ainda, o Alerta Fiscal, medida que não se caracteriza como início
de procedimento fiscal e que busca alertar os contribuintes de eventuais inconsistências em
suas declarações ou recolhimentos, permitindo a autorregularização, com condições mais
favoráveis.
Uma outra medida a ser instituída será o Acompanhamento Diferenciado, procedimento fiscal
que visa o monitoramento continuado do comportamento econômico-tributário, recolhimento
do ISSQN e cumprimento de obrigações acessórias, destinado a grandes contribuintes ou em
casos de suspeita de atos ilícitos praticados.
“Espera-se, com a edição do novo regulamento, um avanço significativo em relação à
modernização, racionalização e simplificação do ISSQN em Belo Horizonte, que é a principal
fonte de receitas próprias do Município, com vistas a buscar o fortalecimento da capital como
uma cidade moderna e com um bom ambiente de negócios, atraindo investimentos e gerando
empregos e renda”, reforça Eugênio Veloso.
PIS/COFINS – SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA – VENDA DE CAVACOS DE MADEIRA
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 259, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. VENDA DE CAVACOS DE MADEIRA. ART. 9º DA LEI Nº
10.925, DE 2004.
Sujeitam-se à suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecida pelo art.
9º da Lei nº 10.925, de 2004, as receitas decorrentes da venda de cavacos de madeira
destinados pelo adquirente à geração de energia térmica ou elétrica utilizada na produção dos
bens listados no caput do art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, e não excluídos do âmbito de
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aplicação da referida suspensão pela legislação superveniente, desde que observados os
demais requisitos.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.925/2004, arts. 8º e 9º; Lei nº 12.058/2009, art. 37; Lei nº
12.350/2010, art. 57; Lei nº 12.599/2012, art. 7º; Lei nº 12.794/2013, art. 17; art. 2º da Lei
nº 12.839/2013, art. 2º; Lei nº 12.865/2013, art. 30; Instrução Normativa SRF n° 660, de
2006, Parecer Normativo Cosit nº 5, de 17 de dezembro de 2018.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. VENDA DE CAVACOS DE MADEIRA. ART. 9º DA LEI Nº
10.925, DE 2004.
Sujeitam-se à suspensão da incidência da Cofins estabelecida pelo art. 9º da Lei nº 10.925, de
2004, as receitas decorrentes da venda de cavacos de madeira destinados pelo adquirente à
geração de energia térmica ou elétrica utilizada na produção dos bens listados no caput do art.
8º da Lei nº 10.925, de 2004, e não excluídos do âmbito de aplicação da referida suspensão
pela legislação superveniente, desde que observados os demais requisitos.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.925/2004, arts. 8º e 9º; Lei nº 12.058/2009, art. 37; Lei nº
12.350/2010, art. 57; Lei nº 12.599/2012, art. 7º; Lei nº 12.794/2013, art. 17; art. 2º da Lei
nº 12.839/2013, art. 2º; Lei nº 12.865/2013, art. 30; Instrução Normativa SRF n° 660, de
2006, Parecer Normativo Cosit nº 5, de 17 de dezembro de 2018.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
IMUNIDADE – ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA POR NORMAS APLICÁVEIS A
EMPREENDIMENTOS PRIVADOS
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 257, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMUNIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA POR NORMAS APLICÁVEIS A
EMPREENDIMENTOS PRIVADOS.
A imunidade de impostos a que se refere a alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição
não se aplica ao patrimônio ou renda de empresa pública cuja atividade consiste em
administrar e explorar economicamente aeroporto, mediante contratos de concessão de uso
de área física, que não são exclusivos de Estado e que são remunerados.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 150, VI, “a”, e § 3º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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PIS/COFINS – ZFM – TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA – INCIDÊNCIA – CRÉDITOS –
INSUMOS
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 253, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ZONA FRANCA DE MANAUS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
INCIDÊNCIA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Conforme o disposto no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, a pessoa
jurídica sujeita ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep não pode apurar
créditos referentes à aquisição de produtos cuja receita de venda esteja amparada pelo
benefício da alíquota zero.
As receitas de pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus (ZFM), decorrentes
das vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou industrialização dentro da ZFM, estão
sujeitas à alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep.
A aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada que tenham sido adquiridos de
revendedor fora da ZFM para utilização como insumo por pessoa jurídica estabelecida dentro
da ZFM é beneficiada pela alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep (art. 2º da Lei nº
10.996, de 2004) e, portanto, a adquirente não possui o direito ao crédito da referida
contribuição relativamente ao insumo adquirido.
O produto sujeito à tributação concentrada que seja revendido por pessoa jurídica
revendedora estabelecida fora da ZFM para pessoa jurídica revendedora estabelecida dentro
da ZFM é beneficiada pela alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep. Nesse caso, a
revenda posterior pela adquirente estabelecida dentro da ZFM para utilização como insumo
por pessoa jurídica também estabelecida dentro da ZFM, salvo exceções legais, é beneficiada
pela alíquota 0 (zero) da referida contribuição em virtude da sistemática da tributação
concentrada ou monofásica desses tributos. Portanto, ao industrial estabelecido na ZFM e
adquirente de tais produtos é vedado a apuração de crédito relativo a insumo da contribuição
em comento.
O produto sujeito à tributação concentrada que seja comercializado por pessoa jurídica
produtora, fabricante ou importadora estabelecida fora da ZFM para pessoa jurídica
revendedora estabelecida dentro da ZFM é beneficiada pela alíquota zero (art. 2º da Lei nº
10.996, de 2004). Nesse caso, o produtor/fabricante/importador estabelecido fora da ZFM
deve recolher, a título de substituição tributária, a Contribuição para o PIS/Pasep devida na
operação de revenda da adquirente revendedora estabelecida na ZFM. Caso a adquirente
revendedora posteriormente proceda a venda de tais produtos para pessoa jurídica
domiciliada na ZFM que o utilize como insumo ou o incorpore ao seu ativo permanente, esta
última poderá abater como crédito da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre o seu
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faturamento o valor dessa contribuição que foi recolhida, mediante substituição tributária, pelo
produtor/fabricante/importador estabelecido fora da ZFM. Nesse caso, não há direito ao
crédito estipulado pelo inciso II do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 227, DE 12 DE MAIO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE
18 DE MAIO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, II e § 2º, II; Lei nº 10.996, de 2004, art. 2º,
caput e II; Lei nº 11.196, de 2005, art. 65.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
ZONA FRANCA DE MANAUS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
INCIDÊNCIA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Conforme o disposto no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, a pessoa
jurídica sujeita ao regime não cumulativo da Cofins não pode apurar créditos referentes à
aquisição de produtos cuja receita de venda esteja amparada pelo benefício da alíquota zero.
As receitas de pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus (ZFM), decorrentes
das vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou industrialização dentro da ZFM, estão
sujeitas à alíquota 0 (zero) da Cofins.
A aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada que tenham sido adquiridos de
revendedor fora da ZFM para utilização como insumo por pessoa jurídica estabelecida dentro
da ZFM é beneficiada pela alíquota 0 (zero) da Cofins (art. 2º da Lei nº 10.996, de 2004) e,
portanto, a adquirente não possui o direito ao crédito da referida contribuição relativamente
ao insumo adquirido.
O produto sujeito à tributação concentrada que seja revendido por pessoa jurídica
revendedora estabelecida fora da ZFM para pessoa jurídica revendedora estabelecida dentro
da ZFM é beneficiada pela alíquota zero da Cofins. Nesse caso, a revenda posterior pela
adquirente estabelecida dentro da ZFM para utilização como insumo por pessoa jurídica
também estabelecida dentro da ZFM, salvo exceções legais, é beneficiada pela alíquota 0
(zero) da referida contribuição em virtude da sistemática da tributação concentrada ou
monofásica desses tributos. Portanto, ao industrial estabelecido na ZFM e adquirente de tais
produtos é vedado a apuração de crédito relativo a insumo da contribuição em comento.
O produto sujeito à tributação concentrada que seja comercializado por pessoa jurídica
produtora, fabricante ou importadora estabelecida fora da ZFM para pessoa jurídica
revendedora estabelecida dentro da ZFM é beneficiada pela alíquota zero (art. 2º da Lei nº
10.996, de 2004). Nesse caso, o produtor/fabricante/importador estabelecido fora da ZFM
deve recolher, a título de substituição tributária, a Cofins devida na operação de revenda da
adquirente revendedora estabelecida na ZFM. Caso a adquirente revendedora posteriormente
proceda a venda de tais produtos para pessoa jurídica domiciliada na ZFM que o utilize como
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insumo ou o incorpore ao seu ativo permanente, esta última poderá abater como crédito da
Cofins incidente sobre o seu faturamento o valor dessa contribuição que foi recolhida,
mediante substituição tributária, pelo produtor/fabricante/importador estabelecido fora da
ZFM. Nesse caso, não há direito ao crédito estipulado pelo inciso II do art. 3º da Lei nº
10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 227, DE 12 DE MAIO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE
18 DE MAIO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, II e §2º, II; Lei nº 10.996, de 2004, art. 2º;
Lei nº 11.196, de 2005, art. 65.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SIMPLES NACIONAL – AUTOPEÇA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA EM
ÚNICA ETAPA – PIS/COFINS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 4037 Disit/SRRF04
01/10/2019
Assunto: Simples Nacional
AUTOPEÇA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA EM ÚNICA ETAPA (MONOFÁSICA).
RECEITA BRUTA AUFERIDA POR COMERCIANTE ATACADISTA OU VAREJISTA. PESSOA
JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS.
A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional que
proceda à comercialização de produto sujeito à tributação concentrada em uma única etapa
(monofásica), para efeitos de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, deve
segregar a receita decorrente da venda desse produto indicando a existência de tributação
concentrada para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo
do Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes.Os valores relativos às aludidas
contribuições serão recolhidos na forma da legislação própria da tributação concentrada.Os
montantes referentes aos demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão calculados
tendo como base de cálculo a receita total decorrente da venda dos referidos produtos
sujeitos à tributação concentrada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT Nos 173, DE
2014, E 106, DE 2016.
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Dispositivos Legais: Lei Complementar nº 123, de 2006, com alterações, art. 18, § 4º-A, I; Lei
nº 10.485, de 2002, com alterações, art. 3º, § 2º; Resolução CGSN nº 140, de 2018, com
alterações, art. 25, §§ 6º e 7º.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. Não produz efeitos a consulta em tese, com referência a
fato genérico, ou, ainda, que não identifique o dispositivo da legislação tributária e aduaneira
sobre cuja aplicação haja dúvida.Dispositivos Legais: Decreto nº 70.235, de 1972, arts. 46 e
52, I e VIII; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, arts. 3º, § 2º, III e IV, e 18, I, II e XI.
IMUNIDADE – TRADING CARD GAMES – INAPLICABILIDADE – SIMPLES NACIONAL
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 249 Cosit
01/10/2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMUNIDADE. TRADING CARD GAMES. INAPLICABILIDADE. SIMPLES NACIONAL.
Os impressos ilustrados iterativos, conhecidos comercialmente como “Trading Card Games”,
classificados no código NCM 9504.40.00 da Tarifa Externa Comum (TEC), não se enquadram
na imunidade tributária facultada a livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão (CF, art. 150, VI, “d”).Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 150, VI, “d”;
Decreto nº 8.950, de 29/12/2016; Resolução Camex nº 125, de 15/12/2016; Solução de
Divergência Coana nº 5, de 25/7/2009; Solução de Consulta Cosit nº 95, de 23/4/2014.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA – NCM – CÓDIGOS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 274 Cosit
01/10/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. NCM. CÓDIGOS.
A posição NCM 87.07 contido no Anexo V da IN RFB n. 1.436, de 2013, abrange todas as
suas subdivisões, a exemplo dos subitens 8707.10.00 e 8707.90.90.Dispositivos Legais: Lei
n.º 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (na redação dada pela Lei n.º 13.670, de 30 de maio
de 2018), artigo 8º, inciso VIII, alíneas “e” e “g”; e IN RFB n.º 1.436, de 30 de dezembro de
2013 (na redação dada pela IN RFB n.º 1.812, de 28 de junho de 2018), artigo 1º, inciso II, e
Anexo V.
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PORTARIA REGULAMENTA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE COMPANHIAS FECHADAS
Fonte: Ministério da Economia. Sociedades Anônimas publicarão suas informações
gratuitamente na Central de Balanços que entrará em operação no próximo dia 14 de outubro
O Ministério da Economia publicou nesta segunda-feira (30/9) a Portaria nº 529, de 26 de
setembro de 2019, que regulamenta o §4º do art. 289 da Lei nº 6.404/1976 – Lei das
Sociedades por Ações (S.A.) – que dispõe sobre a forma de publicação e de divulgação dos
atos relativos às companhias fechadas.
A portaria estabelece que sociedades anônimas fechadas publicarão gratuitamente seus atos
societários na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
instituído pelo Decreto nº 6.022/2007.
Perguntas frequentes: tire suas dúvidas sobre a regulamentação

O que muda
A Central de Balanços, que entrará em operação a partir do próximo dia 14 de outubro,
contará com certificação digital de autenticidade dos documentos no padrão ICP-Brasil, além
de permitir a emissão de documentos que comprovem a autenticidade, a inalterabilidade e a
data de publicação de atos empresariais exigidos pela Lei das S.A.
O sistema proverá acesso centralizado, rápido, público e gratuito aos arquivos, com garantia
de inalterabilidade e versionamento desses documentos. Dentre os impactos positivos do
processo de digitalização desses dados estão a desburocratização e a redução do custo Brasil.
A Central de Balanços se tornará o repositório gratuito de divulgação de demonstrações
contábeis e demais atos societários de S.A. fechadas, eliminando-se os custos com a
publicação em jornais ou diários oficiais.
A medida também modernizará a forma de acesso aos dados contábeis de companhias
fechadas, que estarão disponíveis à sociedade pela Internet, de forma mais rápida, gratuita e
simples. O certificado digital garantirá a integridade e a autenticidade dessas informações.
Empresas de menor porte terão mais facilidade de acesso ao mercado de capitais pela redução
dos custos de conformidade com a lei que rege as sociedades anônimas. As informações
contábeis também ficarão mais acessíveis às instituições financeiras, diminuindo possíveis
assimetrias de informação em operações de crédito.
CARF – A RESPONSABILIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
Fonte: Por Amal Nasrallha para Tributário nos Bastidores. O conceito de grupo econômico, para
fins previdenciários, está descrito no art. 494 da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13 de
novembro de 2009, que estabelece que há a caracterização de grupo econômico quando 2
(duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
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No que concerne às contribuições previdenciárias, o CARF entende que as empresas que
integram o mesmo grupo econômico respondem solidariamente. Nesse sentido recentemente
o CARF decidiu que “conforme dispõe o art. 30 da Lei nº 8.212/91, as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente, pelo adimplemento de
suas contribuições previdenciárias”. (Número do Processo: 10980.723914/2013-32, Data da
Sessão 07/08/2019, Acórdão 2202-005.386)
O CARF tem embasado seu entendimento da seguinte forma.
O artigo 124, I e II do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei, bem como as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
A Lei nº 8.212/91, que trata da Seguridade Social, determina no seu artigo 30, X seguinte as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Tal norma é repetida pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n°.
3.048, de 06/05/1999), que dispõe: “As empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado
de
que
trata
o
art.
200-A,
respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento”.
Para o CARF, tanto faz que o grupo econômico seja de fato ou do direito. Nesse sentido, o
tribunal administrativo decidu recentemente que “a possibilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um “grupo econômico’, seja ela “de direito’ ou
“de fato” tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por
expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos
casos em que se constata a “confusão patrimonial” (interesse comum no fato
gerador)”. (Número do Processo 16004.720232/2016-53, Data da Sessão 10/07/2019,
Acórdão 2301-006.293).

O conteúdo dos artigos reproduzidos neste boletim é de inteira responsabilidade de seus
autores, não traduzindo, por isso mesmo, a opinião legal do Grupo BornHallmann.
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