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No ano de 2011, o Ministério da 
Fazenda, por meio da Portaria MF 
257/2011, estabeleceu um reajuste 

na Taxa de Utilização do Siscomex - taxa 
de utilização do Sistema de Comércio 
Exterior.

No entanto, o Ministério da 
Fazenda deixou de apresentar qualquer 
fundamento ou justificativa que demonstre 
o aumento da taxa, nos termos do art. 3º 
§2º da Lei nº 9.716/98.

O reajuste foi considerado 
extremamente abusivo, vez que extrapolou 
o patamar de mais de 500% em um de 
seus itens e, em muito a variação de 
131,6% do custo de vida, conforme 
informações do Instituto Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, no período 
de janeiro/1999 a abril/2011.

A causa foi levada à Justiça e, 
recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça – STJ proferiu decisão monocrática, 
do Exmo. Ministro Herman Benjamin, 
negando seguimento ao Recurso Especial 
da Fazenda Nacional, mantendo a decisão 
proferida pelo Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, no sentido de afastar 
a majoração instituída pela Portaria, bem 
como, permitir a restituição dos valores 
pagos a maior em função da majoração, 
ou a compensação com quaisquer tributo 
arrecadado pela Secretaria da Receita 
Federal, com exceção às Contribuições 
Previdenciárias.

O Exmo. Ministro Herman 
Benjamin, ao analisar o Recurso Especial 
interposto pela Fazenda Nacional, em face 
de acórdão do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região - negou seguimento ao 
recurso, nos termos da Súmula nº 7/STJ, 
vez que, ao STJ é vedado fazer a análise 
de provas constituídas na ação, conforme 
se extrai da decisão proferida:

Sandra Regina Freire Lopes

A leitura das razões recursais 
revela que a recorrente questiona, 
em verdade, sob o argumento de 
omissão, a valoração realizada pelo 
Tribunal a quo, no que concerne 
às notas técnicas elaboradas para 
subsidiar o aumento da Taxa 
Sicomex, conforme prescreve o § 2 
do art. 3º da Lei nº 9.716/1998.

Quanto a esse ponto, o acórdão 
recorrido é resultado de ampla 
análise das provas dos autos, de 
modo que sua reforma esbarra no 
óbice da Súmula 7/STJ.

Diante do exposto, nos termos do 
art. 557, caput, do CPC/1973, 
nego seguimento ao Recurso 
Especial.

Insta ressaltar que, o STJ não 
ingressou no mérito da questão, apenas 
negando revolver a matéria fático-
probatória, conforme determina a Súmula 
7/STJ, mantendo, por consequência, o 
acórdão proferido pelo TRF4, este, por sua 
vez, examinou todas as questões envolvidas 

na ação ordinária ajuizada por empresa 
farmacêutica, com o escopo de obter 
declaração judicial que a desobrigasse a 
pagar a TAXA de utilização do SISCOMEX, 
nos moldes da majoração instituída 
pela Portaria MF 257/2011 e IN/RFB nº 
1.158/2011, bem como que possibilitasse 
a restituição e/ou compensação dos 
valores pagos a maior.

No caso, a 2ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, deu parcial provimento à 
apelação, nos seguintes termos:

TAXA DE UTILIZAÇÃO DO 
SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, 
DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. 
EXCESSO. É excessivo o reajuste 
aplicado aos valores da taxa de 
utilização do SISCOMEX pela 
Portaria MF nº 257, de 2011, 
cabendo a glosa de tal excesso.

Tendo em vista tratar-se de uma 
decisão proferida em processo específico, 
ela somente terá validade prática para 
as partes envolvidas, porém, facilitará o 
caminho das empresas que se encontram 
na mesma situação.

 O tema ainda poderá ser debatido 
no Supremo Tribunal Federal, o qual 
poderá modular os efeitos de uma decisão 
definitiva, ou seja, limitar os efeitos e alcance 
da decisão somente às empresas que até 
aquele momento ingressaram com ação.

Assim, para não correr o risco de 
eventual efeito modulador de decisão a 
ser proferida pelo STF, bem como para 
preservar o prazo prescricional de 5 
(cinco) anos que antecedem a propositura 
da ação judicial, é importante que as 
empresas busquem individualmente seus 
direitos na Justiça, podendo, ainda em 
fase liminar, obter decisão favorável, bem 
como, posteriormente, restituir-se dos 
valores pagos equivocamente.

RESTITUIÇÃO DA TAXA 
(abusiva) DO SISCOMEX
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É cada vez mais crescente o número 
de reclamatórias trabalhistas que 
abarrotam os Tribunais, só no ano 

passado, segundo noticiado pelo jornal 
Estadão em 26/06/2016, o TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) recebeu cerca de 291 
mil novas ações judiciais, esse quadro deve 
aumentar consideravelmente ante o alto 
índice de demissões decorrentes da crise 
econômica vivenciada pelas empresas.

Ocorre que, muitos funcionários 
mesmo tendo recebido todas as verbas 
rescisórias/indenizatórias devidas quando 
da sua demissão, ao se depararem com 
difi culdade de recolocação profi ssional, 
veem no ingresso de demandas face aos 
seus antigos empregadores, uma forma de 
auferir algum lucro.

A sobrecarga de ações faz com que 
o andamento dos processos se deem de 
forma bastante morosa, postergando cada 
vez mais com a interposição de recursos infi ndáveis.

Uma forma de diminuir consideravelmente as demandas, 
seria a aplicação efetiva do instituto da litigância de má-fé aos que 
postulam em juízo alegando fatos inverídicos.

O sistema processual vigente instituiu direitos e deveres 
às partes e fi xou, como litigância de má-fé, o ato omissivo ou 
comissivo praticado pela parte que cause tumulto processual, 
prejudique intencionalmente o adversário ou atente contra a 
dignidade da Justiça.

Dessa forma, a justiça do trabalho deixaria de ser vista 
como uma justiça obreira, e passaria a ser vista como um órgão 
que realmente faz imperar a justiça nas relações entre empregado 
e empregador.

Tal aplicação visa a penalização daqueles que postulam 
em juízo com o objetivo de locupletamento ilícito, pois, tem caráter 
punitivo, mas também, sua efi cácia coibi demandas judiciais 
que desperdiçam sobremaneira o tempo das partes envolvidas, 
incluindo-se aí, a própria máquina judiciária.

O judiciário já vem aplicando, ainda que de forma bastante 
tímida, a litigância de má-fé ao reclamante, em julgado recente 
o Desembargador Carlos Lôbo, da 2ª Turma do TRT da 14ª 
Região decidiu: “são deveres das partes e de todos aqueles que 
de qualquer forma participam do processo: I - expor os fatos em 
juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; e III 
- não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são 
destituídas de fundamento, o que foi infringido pelo reclamante, 
dessa forma, de ofício, condeno o reclamante no pagamento de 

APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO

multa de 1% calculada sobre o valor atribuído 
à causa, em favor da reclamada”. 

No caso acima, o reclamante deverá 
depositar em juízo, a favor da reclamada, o 
importe de 1% do valor arbitrado à causa, 
que foi R$43.903,55, ou seja R$439,03 e, 
ainda, o recolhimento de custas processuais 
no valor de R$ 878,07. (Processo n. 0010219-
48.2014.5.14.0008).

Entretanto, não apenas o reclamante 
vem sendo condenado em litigância de má-
fé, como demonstrado acima, mas também, 
alguns advogados de obreiros que faltam 
com a verdade em suas peças processuais, 
pleiteando direitos que sabem que seus 
clientes não possuem, criando situações 
fi ctícias.

A máxima aplicada por alguns 
advogados no direito trabalhista é “pede-se 
tudo para depois ver o que ganha”, assim, as 

falácias estão se tornando cada vez mais comuns nas demandas 
judiciais trabalhistas, esquecendo-se o advogado do seu dever 
ético e de lealdade processual.

Assim a jurisprudência já vem aplicando:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO - Se o 
reclamante pede em juízo parcela que sabe que não é 
devida, age de má-fé, não sendo justifi cativa o fato de o 
advogado ter assinado petição que estava na “memória” 
do computador com tal postulação. A se admitir tal 
assertiva, abrir-se-á precedente perigoso, vindo todos a 
juízo fazer petições padronizadas, sem qualquer critério, 
causando transtornos aos empregadores e o caos da 
Justiça do Trabalho, já assoberbada de processos. Se a 
culpa é do procurador, deverá ele, no foro próprio 
(inclusive no foro íntimo) ressarcir o seu cliente 
dos prejuízos que lhe causou, por força da Lei nº 
8.906/94. (Ac. TRT 3ª Reg. RO/9725/96, publ. MG 
21.02.1997, Rel. Juiz Bolívar Viegas Peixoto)

Ante todo o exposto, resta cabalmente comprovado que a 
aplicação do instituto da litigância de má-fé diminuiria de forma 
signifi cativa as ações trabalhistas que atravancam o sistema 
judiciário brasileiro.

Tal medida faria com que as fantasias jurídicas criadas 
com o mero intuito de enriquecimento ilícito fossem sancionadas, 
mexendo literalmente no bolso daquele que deu causa, assim, 
qualquer das partes, fossem elas empregados, empregadores ou 
seus patronos, ponderariam antes do ingresso de ações fi ctícias.

Jacqueline Fortuna Arias Rolim
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O presente artigo tem por escopo 
observar a indevida cobrança 
do ICMS pelos Estados, no que 

se refere à cobrança do consumo da 
Energia Elétrica, vez que, incluídas em 
sua base de cálculo as tarifas de TUST 
e TUSD, sendo estas, respectivamente, 
taxas relativas ao uso de transmissão e 
distribuição de energia elétrica.

Os consumidores ao longo 
dos últimos anos, vêm sofrendo com 
sucessivas altas em suas contas de 
energia elétrica correspondentes ao 
aumento das tarifas, crise energética e, 
ainda mais por estarem sujeitos a este 
período de recessão econômica ao qual 
se encontram.

As faturas de energia elétrica, devem respeitar a 
Portaria n. 166/2005 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, assegurando aos consumidores 
todas as informações e valores que compõe a fatura, 
desmembramento, com clareza nas alíquotas, base de 
cálculo e denominação das tarifas.

A energia elétrica é produto essencial e indispensável 
a todos nós, pela razão de ser estritamente ligada ao 
desenvolvimento da sociedade.

É atribuição do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS, a administração e operação da rede básica 
de energia elétrica, sendo a sua utilização, dependente 
da contratação de acesso ao sistema de energia elétrica, 

Raphael Alonso

por concessionários, permissionários e 
autorizados, de acordo com a Resolução 
n. 281/1999 da ANEEL. Pela razão da 
contratação de acesso a rede básica, 
temos o usuário que remunera o ONS, 
correspondente ao recolhimento da 
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 
(TUST).

Essa tarifa é suportada pelos 
usuários da rede de transmissão, sendo 
que a legislação da ANEEL, determina 
basicamente de forma distinta, duas 
possibilidades de consumidores 
de energia elétrica, quais sejam os 
consumidores cativos e os consumidores 
livres.

Os consumidores cativos adquirem a energia de 
forma usual, disponível a todos os cidadãos, qual seja, de 
um distribuidor local de forma compulsória, com sujeição 
aos recolhimentos das tarifas regulamentadas. Já os 
consumidores livres, mediante a celebração de contratos 
bilaterais no mercado, possuem o livre arbítrio na 
contratação de compra de energia elétrica para aquisição 
de geradores, comercializadores ou importadores deste 
insumo.

No caso da contratação no mercado livre, sua 
utilização se dá por via de celebração de Contrato de 
Uso dos Sistemas de Distribuição – CUSD, bem como 
no mercado cativo, pela contratação do fornecimento de 
energia elétrica, em ambos os casos, a remuneração do 

REDUÇÃO DA CONTA DE 
ENERGIA ELÉTRICA AOS 
CONSUMIDORES
Cobrança ilegal de ICMS sobre a TUSD (tarifa de uso do 
sistema de distribuição) e a TUST (tarifa de uso do sistema de 
transmissão)
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uso da rede ocorre pelo recolhimento da Tarifa de Uso do 
Sistema de Distribuição – TUSD.

Natureza jurídica da Tarifa de Uso do 
Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 
de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)

Com o advento da Lei n. 9.987/95 “Lei de 
Concessões dos Serviços Públicos, tivemos a abertura da 
concorrência aos segmentos na comercialização e geração 
de energia elétrica, as concessionárias de energia elétrica 
passaram por uma redefinição de atuação, responsável 
pela separação na atividade de geração, transmissão, 
distribuição e na comercialização energética.

A ANEEL, passou a definir o valor da TUST e TUSD 
para cada Concessionária, como remuneração do uso da 
rede.

A atual estrutura do setor energético, é 
caracterizada mediante separação da transmissão e 
distribuição da energia elétrica das atividades de geração 
e comercialização, dissociada entre o acesso aos sistemas 
de rede e o fornecimento de energia pela comercialização.

Temos na composição do preço final da conta 
de energia elétrica, a TUST, se conectados à rede de 
Concessionária de transmissão (Chesf, Furnas, etc.), bem 
como a TUSD, se a conexão for à rede de Concessionária 
de distribuição (CPFL, Elektro, Eletropaulo, etc.).

A TUST e a TUSD, são tarifas cuja a sua incidência, 
são exigidas em contratos firmados em Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR, bem como em Ambiente 
de Contratação Livre - ACL, como forma de remuneração 
exclusivamente ao transporte de energia na rede de 
transmissão e distribuição, não existindo relação com 
o valor cobrado pela energia elétrica efetivamente 
consumida. Assim, podemos dizer a todo que realmente 
acessa as redes de distribuição, sendo gerador, fornecedor 
ou até mesmo consumidor, recolhe encargos mediante uso 
desta forma física de transporte de energia, admitindo-se 
qualquer forma de contratação.

De acordo com a Resoluções da ANEEL n. 166/05 
e 464/11, as despesas com a aquisição de energia, são 
destinadas na Tarifa de Energia, com repasse integral aos 
consumidores. Sendo assim, os custos relacionados ao uso 
do sistema de distribuição, fazem parte da TUSD, como 
também estão inseridos outros encargos de conexão e 
setoriais, bem como os valores relativos ao uso de sistema 
de transmissão (TUST), os mesmos constam por vezes 
descriminação nas faturas de consumo de energia elétrica.

Portanto, a TUST e a TUSD, não estão relacionadas 
ao pagamento pelo consumo de energia elétrica, mas sim 
pela sua disponibilização, uso das redes de transmissão, 
distribuição, tido como serviço de transporte. Como 
podemos observar, não devem integrar a base de cálculo 
do ICMS incidente nas operações com energia elétrica, 
restrita à parcela devida em razão do consumo de energia 
elétrica – Tarifa de Energia.

A Constituição Federal, estabelece no artigo 155, 
II, a competência dos Estados e do DF para instituição 
do ICMS: “compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as prestações 
se incidem no exterior”. (grifo do autor)

O tratamento constitucional do ICMS estabelece 
a sua incidência em operações envolvendo a devida 
circulação jurídica, não sendo essa meramente física de 
mercadorias. No caso da não ocorrência da necessária 
transferência de titularidade do bem objeto de comércio, 
não poderá estar sujeito da incidência do ICMS.

As operações de energia elétrica, embora 
equiparadas às operações mercantis, possuem 
especificidades. Diante dessas características próprias, 
o sistema tributário brasileiro adotou o consumo como 
aspecto temporal da hipótese de incidência do ICMS, 
sendo o momento em que a energia, ao se deslocar da 
rede elétrica da distribuidora, é realmente utilizada pelo 
estabelecimento consumidor.

A simples ocorrência com a saída da energia elétrica 
produtor, não constitui o fato gerador do tributo, mas sim 
com a saída da linha de distribuição para consumo. Por 
isso mesmo, para que ocorra o efeito de incidência do 
ICMS, deve-se considerar ocorrida a circulação jurídica da 
energia elétrica no momento que há o seu consumo.

Sendo assim, os valores relacionados a produção, 
transmissão e distribuição, anteriores ao consumo, não 
compõe a base de cálculo do ICMS. Desta forma, a TUSD 
e TUST, sendo tarifas relativas à fase de transmissão e 
distribuição, como serviço de transporte associadas à 
situação anterior à ocorrência do fato gerador do ICMS, 
vinculadas as operações com energia elétrica, não 
integram a base de cálculo do imposto.

Vale destacar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no 
julgamento do Recurso Especial n. 1.299.303/SC, proferiu 
acórdão favorável ao consumidor para afastamento 
do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada 
correspondentes a TUST e a TUSD, sobre o consumo de 
energia elétrica.

As demais ações que tratam deste tema, pela 
exclusão da parcela referentes a estas tarifas, estão 
obtendo êxito judicial, acompanhando a decisão do STJ. 

Além do mais, o consumidor poderá obter em 
caráter liminar, a redução de sua fatura de energia elétrica 
à vencer, com o devido afastamento da TUST e a TUSD

Podemos concluir que trata-se de um precedente 
favorável aos consumidores, esta decisão importante, 
permite à todos a possibilidade do ingresso de medida 
judicial cabível no tocante a exclusão das tarifas do TUST 
e a TUSD da base de cálculo do ICMS, bem como a sua 
restituição dos valores indevidos pagos nos últimos cinco 
anos.



O Estado de Pernambuco sancionou 
em junho de 2016 Lei Ordinária 
nº 15.865, instituindo o FUNDO 

ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - 
FEEF, posteriormente regulamentado 
pelo Decreto 43.346/2016, cuja 
obrigatoriedade de depósito reduziu 
os benefícios fi scais concedidos aos 
contribuintes do ICMS, no valor 
correspondente à 10% (dez por cento).

Vale salientar os quatro programas 
de benefícios atingidos por tal medida: 
Programa de Desenvolvimento do Estado 
de Pernambuco – PRODEPE, instituído 
pela Lei nº 11.675/1999; Programa de 
Desenvolvimento do Setor Automotivo do 
Estado de Pernambuco – PRODEAUTO, 
instituído pela Lei nº 13.484/2008; 

Programa de Estímulo à Atividade Portuária 
- PEAP, instituído pela Lei nº 13.942/2009; 
Programa de Desenvolvimento da 
Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e 
Bolas Esportivas do Estado de Pernambuco 
– PROCALÇADOS, instituído pela Lei nº 
13.179/2006.

É importante ressaltar ainda que o 
não pagamento da contribuição instituída 
pela Lei supracitada, na forma e no prazo 
estipulados, implicará na perda do incentivo 
ou benefício no respectivo período de 
apuração e, havendo o descumprimento 
por 3 (três) meses, consecutivos ou não, 
haverá a perda defi nitiva do respectivo 
incentivo ou benefício.

No entanto, esta determinação 
se mostra ilegal e inconstitucional, pois 
vai de encontro a preceitos do Código 
Tributário Nacional e da Constituição 
Federal, tal como o início de sua vigência, 
a partir do dia 01/08/2016, que fere 
frontalmente o princípio constitucional 
da anterioridade, esculpido no art. 150, 
III, b, da Constituição Federal, pois está 
cobrando tributo, disfarçado de desconto, 
no mesmo exercício fi nanceiro em que 
a lei foi publicada, tal como também 
determinado no art. 104, do Código 
Tributário Nacional.

É certo, ainda, que a criação 
de Fundo cabe somente à Lei 
Complementar, não sendo matéria que 
pode ser regulamentada por Decreto 
ou Lei Ordinária, tal como determina 

a Constituição Federal. Além disso, 
de acordo com o art. 178 do Código 
Tributário Nacional, a isenção concedida 
por prazo determinado e em função de 
determinadas condições não pode ser 
revogada ou alterada por lei, a qualquer 
tempo, pois do contrário, resultaria 
em verdadeira ofensa ao princípio da 
segurança jurídica e violação do direito 
adquirido, ambos instituídos em nossos 
ordenamentos.

Ademais, nos termos da 
Constituição Federal, é proibida a 
vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, salvo poucas 
exceções, tal como posicionamento 
fi rmado pelo Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ADI 576/RS, em 
caso análogo ao aqui tratado. 

Portanto, mostra-se evidente os 
diversos vícios que acompanham tanto 
o Decreto nº 43.346/2016 como a Lei 
nº 15.865/2016, os quais podem ser 
questionados judicialmente, visando 
manter e restabelecer os direitos dos 
contribuintes.

Desta forma, mesmo que as 
empresas já estejam fazendo o repasse dos 
10% ao Fundo Estadual, ainda poderão 
ingressar com ação judicial, visando, 
liminarmente, a não obrigatoriedade deste 
recolhimento, e que ao fi nal seja declarada 
a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei.
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Marcela Natássya Nunes Viana

REDUÇÃO ILEGAL DE BENEFÍCIO 
FISCAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

LEI ESTADUAL Nº 15.865/2016

REDUÇÃO ILEGAL DE BENEFÍCIO 



Desde outubro de 2015 tramitava o 
projeto de Lei nº 125/2015 de autoria 
do Deputado Barbosa Neto, visando 

reorganizar a metodologia de apuração 
do Imposto devido por optantes do Simples 
Nacional, bem como regulamentar a fi gura 
do “investidor-anjo”.

Em 27 de outubro de 2016 foi 
sancionado pelo Presidente Michel Temer o 
projeto de Lei nº 125/2015 que resultou na 
criação da Lei Complementar nº 155/2016.

A nova Lei apresenta diversas 
alterações sobre o regime de tributação do 
Simples Nacional, senão vejamos:

• Aumento de R$ 3.600.000,00 para 
R$ 4.800.000,00 o limite máximo de 
receita bruta auferida no ano para 
empresas que participarem do regime 
de tributação do Simples Nacional;

• Poderão se enquadrar no Simples Nacional as micro e 
pequenas cervejarias, destilarias, vinícolas e produtores de 
licores, desde que registradas no Ministério da Agricultura 
e obedecida a regulamentação da Anvisa, no que se refere 
à produção e comercialização das bebidas alcoólicas;

• Alterada a tabela das alíquotas de apuração do Simples 
Nacional;

• Aumentado o limite de receita bruta do MEI de R$ 
60.000,00 para R$ 81.000,00;

• Poderão se enquadrar como MEI o empreendedor que 
exerça as atividades de industrialização, comercialização e 
prestação de serviços no âmbito rural;

•  Estados cuja participação no PIB brasileiro seja de até 1% 
poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito 
de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional 
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nos respectivos territórios, para empresas 
com receita bruta anual de até R$ 
1.800.000,00. Os Estados que não tenham 
adotado sublimite de até R$ 1.800.000,00 
e aqueles cuja participação no PIB seja 
superior a 1%, observarão o sublimite no 
valor de R$ 3.600.000,00 para efeito de 
recolhimento do ICMS e do ISS;

• Os valores repassados aos 
profi ssionais contratados por meio de 
parceria em salões de beleza, nos termos 
da legislação civil, não integrarão a receita 
bruta da empresa contratante para fi ns de 
tributação no Simples Nacional, cabendo 
ao contratante a retenção e o recolhimento 
dos tributos devidos pelo contratado;

• Ampliação do prazo de parcelamento 
de débitos do Simples em 120 meses. O 
valor mínimo das parcelas será de R$ 300 

para as micro e pequenas de pequeno porte.

Além disso, a Lei Complementar 155 criou a 
regulamentação da fi gura do “investidor-anjo”, com a inclusão de 
um novo formato de aporte de capital, por meio dos chamados 
“contratos de participação”.

Este tipo de investimento tem por objetivo fomentar a 
inovação e investimentos em microempresas e empresas de 
pequeno porte cujo faturamento seja de até R$ 4,8 milhões de 
reais ao ano e não integralize o capital social da empresa investida.

Nestes modelo de contrato sua vigência será no máximo 
de sete anos, sendo que os aportes realizados poderão ser 
remunerados por um prazo máximo de cinco anos, de acordo 
com os resultados auferidos pela empresa.  A remuneração, no 
entanto, não poderá ultrapassar 50% dos lucros da sociedade 
investida. Ademais, considerando que tais valores não podem ser 
considerados dividendos, poderão sofrer tributação.

Andressa Morais Capassi Santos
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