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STJ DECIDE QUE 
NÃO RECOLHER 

ICMS MESMO QUE 
CORRETAMENTE 

DECLARADO 
CONSTITUI CRIME



Atualmente as companhias brasilei-
ras estão sujeitas à diversas obri-
gações e recolhimentos tributários. 

Ao longo dos anos o empresário brasilei-
ro está preocupado com a manutenção 
e sobrevivência da sua empresa e deseja 
que a alta e complexa carga tributária do 
país seja enfim sanada. Lá se vão mais de 
30 anos da promulgação da nossa Consti-
tuição Federal vigente e há muito tempo 
se fala em “reforma tributária” no Brasil.

Dentre as diversas obrigações tri-
butárias, destacamos aqui as contribui-
ções do Sistema S (Sebrae, Sesc, Sesi 
entre outros), incidentes até o presente 
momento sobre a folha de salários. No 
caso do SEBRAE, a base de cálculo da 
contribuição está definida no artigo 8º, § 
3º, da Lei n. 8.029/1990 e tem como base 
de cálculo a remuneração paga pela em-
presa aos seus empregados e prestadores 
de serviços.

A contribuição ao SEBRAE varia 
de acordo com a atividade econômica da 
empresa, sendo indústria, comércio e ser-
viço, de 0,3% a 0,6% ao mês.

Da mesma forma, em regra o IN-
CRA é exigido como um adicional de 
0,2% da contribuição previdenciária das 
empresas, que incide sobre o total das 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS 
CONTRIBUIÇÕES AO

SEBRAE E INCRA
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remunerações quitadas ou creditadas a 
qualquer título no mês, aos segurados 
empregados, isto é, também sobre a fo-
lha de salários.

O Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça firmaram en-
tendimento que o INCRA e o SEBRAE, 
possuem natureza de Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – 
CIDE, ao passo que a atual forma de re-
colhimento exigido destas contribuições 
afrontam a nossa Constituição Federal.

Após a edição da Emenda Cons-
titucional n. 33/2001, acrescentou-se 
ao artigo 149 da Constituição Federal o 
§2º, inciso III, alínea “a”, estabelecendo 
a base de cálculo para a Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico 
- CIDE, passando a ser exclusivamente 
o faturamento, a receita bruta, valor da 
operação ou valor aduaneiro e, desta for-
ma, não existe fundamento constitucional 
para exigência da CIDE sobre a folha de 
salários ou remuneração de prestadores 
de serviços, senão vejamos:

“Art. 149. Compete exclusivamen-
te à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domí-
nio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econô-
micas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, ob-
servado o disposto nos arts. 146, 
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativa-
mente às contribuições a que alu-
de o dispositivo.
(...)
§ 2º As contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômi-
co de que trata o caput deste arti-
go: (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 33, de 2001)
(...)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o 
faturamento, a receita bruta ou o 
valor da operação e, no caso de 
importação, o valor aduaneiro; (In-
cluído pela Emenda Constitucional 
nº 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a uni-
dade de medida adotada. (Incluí-
do pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001)

Por Raphael Alonso

Temos em uma melhor tradução, 
que desde a EC 33/2001, a vedação 
pela CF da exigência da contribuição ao 
SEBRAE e INCRA com base na folha de 
salários. O respectivo artigo 149, §2º, III 
da CF é a razão da validade para se ins-
tituir e cobrar a respectiva contribuição, 
estabelecendo a forma a ser determinada 
pelo fisco sobre o exercício da sua com-
petência tributária. No caso do SEBRAE e 
INCRA, um conflito de sua exigência com 
Constituição Federal, de acordo com sua 
base de cálculo.

O rol da base de cálculo é taxati-
vo, restringindo a competência do legis-
lador ordinário, o que possibilita apenas 
a criação de contribuições sociais gerais 
e a Contribuição de Intervenção sobre o 
Domínio Econômico sobre as quatro pos-
sibilidades dispostas no art. 149, §2º, III, 
por essa razão, as contribuições ao INCRA 
e SEBRAE entre outras, atualmente exigi-
das sobre a folha de salário, são inconsti-
tucionais.

Diante disso, restou claro entendi-
mento após a EC 33/2001, que o INCRA 
e o SEBRAE permaneceram com as suas 
bases de cálculos sobre a folha de salário, 
sendo inconstitucionais em descompasso 
com a Carta Política em vigor, pois pos-
suem alíquota “ad valorem”, permitindo 
somente possuir a base de cálculo do fa-
turamento, ou receita bruta, e o valor da 
operação, ou na importação o valor adu-
aneiro.

Existe uma incompatibilidade no 
caso em tela, em consequência da visível 
inconstitucionalidade. Sendo que, as leis 
anteriores até então válidas, passaram a 
ser incompatíveis com a nova CF, tornan-
do-se revogáveis.

O STF já reconheceu a repercus-
são geral nesta questão, pelo RE 630898 
relacionado ao INCRA, bem como o RE 
603624 ao SEBRAE. As companhias vêm 
obtendo decisões favoráveis para afas-
tamento destas contribuições, além de 
aguardarem a decisão final para restitui-
ção do valores recolhidos englobados nos 
últimos cinco anos, a partir do ingresso da 
medida judicial.

Cabe a cada contribuinte se valer 
do seu direito pela inconstitucionalidade 
dos recolhimentos até o presente mo-
mento e buscar na justiça o afastamento, 
bem como a restituição destes valores.



Com a crise financeira que atra-
vessa nosso país e afeta, em 
especial, o setor empresarial, o 

crescimento da oferta de crédito e dos 
financiamentos tomam forma vultosa, 
se revelando numa medida de falso de-
safogo, ocasionando um desiquilíbrio 
financeiro em proporções mais desas-
trosas que aquela vivenciada anterior-
mente pela empresa.

As ações revisionais de contratos 
bancários constituem uma importante 
ferramenta para anulação destas abu-
sividades, readequando os juros remu-
neratórios, as taxas e regulamentando a 
questão de capitalização de juros, entre 
outros incidentes quando não estive-
rem devidos e legalmente previstos no 
contrato entabulado entre as partes.

No intuito de auxiliá-los neste 
tema, passamos a apresentar as ques-
tões que devem ser conhecidas e anali-
sadas para o sucesso da demanda.

Assim, iniciamos com os funda-
mentos legais para a propositura desta 
ação, sendo eles: a) onerosidade exces-
siva; b) função social do contrato; c) a 
observância das exigências (leis) de or-
dem pública que prevalecem sobre os 
interesses pessoais; e a c) teoria da im-
previsão – que trata da modificação na 
situação de fato, em razão de aconteci-
mento extraordinário (imprevisível), que 
torne excessivamente oneroso para o 
devedor o adimplemento do contrato. 
Neste caso, pode-se requerer a isenção 
parcial ou total da obrigação em juízo.

Num segundo momento, é pre-
ciso ter ciência de que é mais seguro, 
financeiramente, para a empresa in-
gressar com a ação revisional antes do 
inadimplemento, uma vez que os juízes, 
na maioria dos casos, não concedem li-
minar para pagamento apenas do valor 
incontroverso das parcelas durante o 
processo, e o inadimplemento parcial 
resultará, ao final, num valor acrescido 
de juros de mora, correções e multa.

O pagamento deve ser feito in-
clusive com a ação em trânsito. Uma 
vez reconhecido o excesso, por meio 
de sentença transitada em julgado, o 
excedente deverá ser restituído à em-
presa devidamente corrigido.

Uma questão importante é estar 
preparado para o valor da causa desta 
demanda, uma vez que todas as des-
pesas e custas processuais serão ba-
seados neste valor, ainda que ao final 
da demanda, havendo sucesso, estes 
gastos deverão ser ressarcidos ao autor, 
devidamente corrigidos.

DA AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATOS BANCÁRIOS
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Deste modo, o valor da ação não 
abrange o contrato por inteiro, deven-
do equivaler à diferença entre o valor 
exigido pelo banco e aquele que o au-
tor entende como devido – o valor in-
controverso. 

Daí a importância de, antes de 
se ingressar com a revisional, é muito 
importante que seja providenciado um 
laudo técnico, feito por calculista, de 
forma a se apresentar ao juízo o real va-
lor incontroverso.

É preciso frisar que, também, 
não é possível que o devedor indique 
um valor simbólico, como valor da cau-
sa. Não se admite que o autor recolha 
valor ínfimo a título de custas judiciais 
para, só depois de fixado na sentença 
o acertamento econômico do contrato, 
se exigir da parte vencida o pagamento 
das custas pelo total, tomando-se por 
base eventual valor de redução da dí-
vida.

 Isso dá margem à evasão de 
tributos - a taxa judiciária tem natureza 
tributária. 

Quanto às taxas abusivas que 
são objetos de discussão nas ações re-
visionais de contratos bancários, temos 
os juros compensatórios e remunerató-
rios; anatocismo; tarifas administrativas; 
e comissão de permanência. 

Neste quesito é válido ressaltar 
que não são todos os juros, anatocis-
mos e comissão de permanência irregu-

Por Renata Higa

lares. Cada caso tem sua especificidade 
e deve ser analisado antes do ingresso 
na esfera judicial.

Por fim, aproveitamos o ensejo 
para esclarecer uma dúvida corriqueira 
nesta seara, qual seja se o ajuizamento 
de ação revisional de contrato bancário 
impede que a respectiva ação de exe-
cução seja proposta. 

A resposta é não. O art. 791 
do CPC, que trata das hipóteses es-
pecíficas de suspensão da execução, 
não previu, dentre as situações que ali 
enumera, a existência de causa conexa 
pendente de julgamento. Além disso, 
a paralisação de um processo de exe-
cução logo no início representa, por via 
transversa, um impedimento ao direito 
constitucional de ação do exequente.

 Outra dúvida recorrente é a pos-
sibilidade de se conseguir uma liminar 
para suspender a inscrição do nome da 
empresa em órgãos de inadimplência e 
protestos.

Sim, é possível, desde que o 
pagamento da dívida esteja garantido, 
demonstrando a boa-fé do devedor e 
sua real intenção quanto ao cumpri-
mento da prestação, bem como o autor 
não pode estar inadimplente; é preci-
so providenciar o depósito mensal das 
parcelas incontroversas (consignação 
incidental para evitar a mora); e de-
monstrar prova inequívoca e verossimi-
lhança das alegações de abusividade 
das taxas (juntada de laudo elaborado 
por calculista perito em contratos desta 
natureza). 

Por fim, num apanhado geral, 
para que haja a constatação de abusi-
vidades no contrato bancário, os encar-
gos abusivos devem ser os que incidem 
durante o chamado, período de norma-
lidade contratual. Ou seja, juros remu-
neratórios e capitalização de juros.

Ou seja, qualquer abusividade 
constatada nos encargos que incidem 
durante o período de inadimplência 
não possuem o condão de afastar a 
mora.

Por todo o exposto, reforçamos 
o quão interessante uma ação revisio-
nal é para a manutenção e equilíbrio 
financeiro de uma empresa, contudo, 
há que se ponderar se esta demanda, 
dita como certa pelo senso comum, 
são realmente viáveis ou se, de outro 
modo, acarretam perda ao patrimônio 
do demandante ao invés de algum ga-
nho substancial.
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STJ DECIDE QUE NÃO 
RECOLHER ICMS MESMO 
QUE CORRETAMENTE 
DECLARADO

CONSTITUI CRIME

No dia 22/08/2018 fomos sur-
preendidos com o mais amplo 
e irrestrito signifi cado da pala-

vra COERÇÃO.

Por meio do julgamento do 
Habeas Corpus nº 399.109/SC, o Su-
perior Tribunal de Justiça decidiu que 
o mero inadimplemento do ICMS em 
operações próprias confi gura-se cri-
me contra a ordem tributária, sendo 
tal conduta classifi cada como dolosa, 
podendo acarretar aos empresários 
pena de seis meses à dois anos.

Ora, deixar de pagar tributos 
no prazo legal é de fato considerado 
crime contra a ordem tributária e está 
previsto no inciso II do artigo 2º da 
Lei nº 8.137/90, entretanto, para que 
se confi gure crime, é fundamental a 
presença do dolo, o que em minha 
opinião será muito difícil de se com-
provar se houve ou não o dolo do 
contribuinte.

Partindo para o lado prático, a 
decisão do STJ é um grande retroces-
so e vem em um momento do qual, 
diversas empresas brasileiras tentam 
se recuperar de uma das maiores cri-
ses econômicas de todos os tempos, 
muitos empresários, em meio a tantas 
difi culdades, não vem conseguindo 
recolher em dia seus tributos e, em 
muitos casos, e muitos mesmo, o em-
presário direciona seus recursos para 
o pagamento da folha de salários e 
fornecedores, deixando de lado as 
questões tributárias em prol da so-
brevivência de sua empresa.

Ainda nesse sentido, esse tipo 
de responsabilização é mais um dos 
meios coercitivos de cobrança de tri-
butos, do qual obriga o contribuinte 
a efetuar o pagamento de tributos 
mesmo que estes estejam contidos 
de alguns vícios ou distorções, fi -
cando dessa forma evidenciado que 
a decisão do STJ é meramente uma 
política arrecadatória. 

Os empresários brasileiros de-
vem fi car muito atentos, pois com 
essa decisão a ação penal pode ser 
utilizada como meio de coação ao pa-
gamento de tributos.

Por Luis Alexandre Oliveira Castelo

Ademais, de acordo com o jul-
gado, a responsabilização dos sócios 
e administradores ocorre a partir do 
momento em que o contribuinte dei-
xa de recolher seus tributos, o que 
em tese, já estaria presente o dolo 
e logo o crime contra a ordem tribu-
tária.

Outrossim, em um País em 
que o descasamento de prazos é su-
perior a 70 dias, será que não houve 
certo excesso no caso julgado pelo 
Superior Tribunal de Justiça? 

Enfi m, a partir desse julgamen-
to, com toda a certeza haverá uma 
mudança no posicionamento do Fis-
co em cobrar tributos, a utilização da 
ação penal poderá passar a ser uma 
nova realidade e os contribuintes de-
vem fi car atentos e agir, na medida 
do possível, de forma preventiva, 
isto porque agora será de fundamen-
tal importância afastarmos o dolo da 
eventual conduta que ocasionou o 
não recolhimento de tributos.

Por fi m, a utilização de medi-
das judiciais e administrativas passam 
a ser de grande importância para res-
guardar os empresários de eventuais 
riscos, é necessário que, além das 
questões tributárias, as criminais pas-
sem a fazer parte de qualquer proje-
to de reestruturação tributária, pois 
assim podem ser utilizadas algumas 
medidas que terão o condão de afas-
tar o dolo e não termos confi gurado 
o crime contra a ordem tributária. 

O STF irá analisar esta questão.
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O COMPLIANCE TRABALHISTA 
E SUA IMPORTÂNCIA AOS 
DEPARTAMENTOS DE RH

Antes de abordar o tema é neces-
sário esclarecer que COMPLIAN-
CE é uma palavra de origem in-

glesa, cujo significado advém do verbo 
“to complay” que significa cumprir e 
obedecer. Assim, podemos dizer que a 
definição de “compliance” nada mais 
é do que um conjunto de ferramentas 
e disciplina que visam o cumprimento 
de regras e normas internas e externas 
mantendo-se as empresas pautadas na 
ética e na legislação vigente. 

O “compliance” ganhou desta-
que no Brasil com a Lei de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e 
a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13) que 
permitiu que os dirigentes das empre-
sas fossem responsabilizados civil, crimi-
nal e administrativamente pela prática 
de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira.

Atualmente, no mundo cheio de tarefas e exigências 
é cada vez mais necessário planejar e se organizar para não 
entrar num caminho sem volta. A transparência e andar con-
forme as leis viraram questão de sobrevivência das empresas 
em todas as áreas e principalmente na trabalhista.

Com a reforma trabalhista e as mudanças provocadas 
por ela, muitos trabalhadores e patrões ainda tem dúvidas 
sobre a nova legislação. No entanto, a “Compliance Traba-
lhista” tem por objetivo orientar as instituições a agirem de 
maneira preventiva e com isso reduzir o número de ações na 
Justiça do Trabalho, melhorando o meio ambiente de tra-
balho.

A “Compliance Trabalhista” é questão de segurança 
e deve ser pensado também para as empresas que já agem 
em conformidade com a lei, mas por desconhecimento dos 
processos acabam fazendo de maneira errada. Resultado, 
custos e passivos que vão gerar prejuízos para a instituição.

É importante que as empresas 
observem as políticas internas aplicadas 
ao quadro de funcionários e verifiquem 
se estão em consonância com a Cons-
tituição Federal e a Consolidação das 
Leis Trabalhistas, pois assim, poderão 
identificar e eliminar toda e qualquer 
situações que demonstrem desequi-
líbrio nas relações humanas dentro da 
empresa, como, por exemplo, práticas 
de assédios moral e/ou sexual.

Para isso, é necessário que os 
contratos individuais de trabalho, pla-
nos de cargos e salários, manual de 
integração, modelos de avaliação e de-
sempenho, contratos com terceirizados, 
temporários ou autônomos, dentre ou-
tros documentos, sejam examinados de 
forma detalhada.

Ademais, a organização que por-
ta-se de acordo com a legislação está 

em consonância com o princípio da legalidade esculpida no 
artigo art. 5º, II, Constituição Federal de 1988: “ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei”.

Não restam dúvidas de que as empresas devem in-
vestir na manutenção da ética no trabalho e ter prévio co-
nhecimento de eventuais fatos ou delitos a tempo de resol-
ver o problema.

Além disso, aderir ao “Compliance Trabalhista” de-
monstra o compromisso e a boa-fé das instituições privadas 
em cumprir a legislação, fortalecendo as relações comerciais.

Integrar um programa de “compliance” às melhores 
práticas de Gestão de Pessoas pode aumentar o grau de 
satisfação e de confiança do empregado, impactando dire-
tamente no clima organizacional, pois a qualidade da produ-
ção esta ligada à satisfação do colaborador.

Por Carla Cristina Cabral



É fato notório a importância da 
arrecadação do ISSQN (Impos-
to sobre Serviço de Qualquer 

Natureza) nos municípios brasileiros, 
sobretudo nas grandes capitais. Nes-
se bojo, as hipóteses de exclusão 
do ISSQN nas exportações para o 
exterior são uma forma de estimular 
a competitividade dos prestadores 
de serviços e do País no âmbito in-
ternacional, bem como a entrada de 
divisas. De certo, qualquer questão 
relacionada à tributação tem especial 
relevância, haja vista impactar positi-
va ou negativamente na economia.

A problemática de tal tema surge 
quando da análise da competência dos 
municípios na instituição e arrecadação 
de tal tributo e a divergência doutriná-
ria e jurisprudencial na consideração do 
critério espacial da prestação do servi-
ço para a não incidência do ISSQN.

     Para um desenvolvimento di-
dático sobre o assunto, separaremos a 
problemática a partir de três questiona-
mentos.

I. Qual a fundamentação constitucio-
nal para a instituição do ISSQN e as 
hipóteses para sua não incidência?  

O doutrinador Ayres F. Barreto 
brilhantemente apresenta a conceitu-
ação de serviço, a qual auxiliará gran-
demente na conceituação do ISSQN. 
Segundo o autor supracitado: 

serviço é a prestação de esforço 
humano a terceiros, com conteú-
do econômico, em caráter nego-
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A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA (ISSQN) SOBRE 
SERVIÇOS EXPORTADOS

cial, sob regime de direito priva-
do, tendente à obtenção de um 
bem ou imaterial” em BARRETO, 
Aires F. “ISS na Constituição e na 
Lei”. 2º edição. São Paulo: Dialé-
tica, 2005. 

O artigo 156, III da CRFB/88 ex-
pressa que o imposto sobre serviço de 
qualquer natureza compete aos municí-
pios. A lei complementar 116/2003, por 
sua vez, em seu artigo 1º normatiza que 
tal imposto possui como fato gerador 
a prestação de serviços constantes na 
própria lei complementar, ainda que os 
serviços não constituam atividade pre-
ponderante do prestador.

Por essa análise, juntamente com 
a conceituação de serviço do mestre Ai-
res F. Barreto, pode-se observar que o 
ISSQN será devido por pessoa física ou 
jurídica de direito privado que preste 
serviço profissional a outrem, sendo tal 
serviço considerado bem imaterial e in-
corpóreo investido de conteúdo econô-
mico, ao município e ao Distrito Fede-
ral – este último por força do artigo 32, 
§1º da CRFB/1988, o qual lhe atribui as 
competências legislativas dos Estados 
e Municípios.  

II. Qual o fundamento para aplicação 
de isenção do ISSQN sobre exporta-
ção de serviços?

A Lei Complementar 116/2003, 
no seu artigo 2º, I prevê as hipóteses 
de não incidência do ISSQN nas expor-
tações de serviços para o exterior: “Art. 
2o. O imposto não incide sobre: I – as 
exportações de serviços para o exterior 
do País (...)”. 

Em que pese minoritária cor-
rente doutrinária entendendo não ser 
possível exportar serviços - como de-
fende Miguel Hilú Neto, na obra “Im-
portação” e “Exportação” de serviços: 
uma análise a partir da Constituição in 
“ISS: LC 116/2003” de coordenação de 
Marcelo Magalhães e Ives Gandra, 3º 
edição, Curitiba, Juruá, 2009., o atual 
entendimento majoritário figura para 
a possibilidade de exportação de ser-
viço e, nesse âmbito, imperioso se faz 
esclarecer quando a hipótese do dispo-
sitivo da Lei Complementar supracita-
da se subsume à situação de prestação 
de serviço. A doutrina vem esclarecer 
tal aspecto, através da obra “ISS – Lei 
Complementar 116/2003”, coordena-
do e organizado pelos mestres Marcelo 
Magalhães Peixoto e Ives Gandra da 
Silva Martins: 

De substancial importância, por-
tanto, a compreensão do conte-
údo do termo resultado, da for-
ma como colocado no parágrafo 
único do art. 2º da Lei Comple-
mentar 116/03. Na acepção se-
mântica, resultado é consequên-
cia, efeito, seguimento. Assim, 
para que haja efetiva exportação 
do serviço desenvolvido no Bra-
sil, ele não poderá aqui ter con-
sequências ou produzir efeitos. 
A contrário senso, os efeitos de-
correntes dos serviços exporta-
dos devem se produzir em qual-
quer outro país que não o Brasil. 

Assim, é necessário que o resul-
tado da prestação do serviço ocorra 
fora do Brasil, caso contrário será tri-

1 MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord.). “ISS – Lei Complementar 116/2003”. Editora: Juruá, 2004. Pg. 201
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butado, ainda que o pagamento seja 
feito por residente no exterior. Não há 
dúvida de que a prestação de serviço 
pode ser dar no âmbito nacional, mas 
o fato primordial para a ocorrência de 
hipótese de isenção do ISSQN deita-se 
na produção de seus efeitos no exterior 
do País.

Esse entendimento parece ser o 
que o legislador pretendeu ao elaborar 
a Lei Complementar 116/2003, especi-
ficamente no que tange o dispositivo 
em seu artigo 2º, I, já mencionado an-
teriormente.  

III. Qual a divergência doutrinária e 
jurisprudencial levantada para a in-
terpretação da incidência ou não do 
ISSQN sobre exportação de serviços?

A. Interpretação Doutrinária

A doutrina debruça-se, e parece 
de forma apropriada, sobre a ótica se 
observar o local das consequências ou 
produção de efeitos resultantes da ex-
portação do serviço. Assim, a isenção de 
ISSQN na exportação de serviço seria 
perfeitamente aplicável quando da exe-
cução dos serviços no território brasilei-
ro, mas que seus resultados ou efeitos se 
verificassem aplicados no exterior.

Depreende-se, assim, que não 
importa o local da realização do servi-
ço, mas tão somente onde os seus re-
sultados terão efeito. 

A contrário sensu, a isenção de 
ISSQN sobre exportação de serviço ja-
mais poderá ser concedida àquele pres-
tador que realiza determinado serviço 
no Brasil e cujo resultado se verifique 
no próprio território nacional, como 
por exemplo um técnico de informáti-
ca contratado por empresa estrangeira 
para desenvolver programa de compu-
tador para sua filial no Brasil. 

Não há que se confundir, portan-
to, resultado do serviço com o local de 
sua prestação, e nem tão pouco com 
a utilidade desse serviço para o toma-
dor. O único critério a ser adotado na 
concessão da isenção de ISSQN sobre 
exportação de serviços deve ser o pre-
ceituado no artigo 2º da Lei Comple-
mentar 116/2003, qual seja a fruição do 
serviço no exterior.

B. Interpretação Jurisprudencial

A jurisprudência, por outro lado, 
parece ter entendimento distinto da 

ótica doutrinária. Em verdade, não é 
pacífico o entendimento na jurispru-
dência. Contudo, destaco julgado da 
1º turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça, em julgamento do Recurso Espe-
cial 831.124-RJ, STJ, Primeira Turma, 
julgado em 8/8/2006, publicado no DJ 
de 25/9/2006, no qual se entendeu que 
o local da realização do serviço deve-
ria ser aquele considerado para fins em 
que se dá o resultado do serviço.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPE-
CIAL. ISSQN. MANDADO DE 
SEGURANÇA PREVENTIVO. 
SERVIÇO DE RETÍFICA, REPA-
RO E REVISÃO DE MOTORES E 
DE TURBINAS DE AERONAVES 
CONTRATADO POR EMPRESA 
DO EXTERIOR. EXPORTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. NÃO-CARACTE-
RIZAÇÃO. SERVIÇO EXECUTA-
DO DENTRO DO TERRITÓRIO 
NACIONAL. APLICAÇÃO DO 
ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI Nº LC 116/03. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC REPELI-
DA. AUSÊNCIA DE PREQUES-
TIONAMENTO DE DISPOSITI-
VOS LEGAIS. SÚMULAS 282/STF 
E 211/STJ
(...) Importante observar que a 
empresa não é contratada para 
instalar os motores e turbinas 
após o conserto, hipótese em 
que o serviço se verificaria no 
exterior, mas, tão-somente, con-
forme já posto, é contratada para 
prestar o serviço de reparos, retí-
fica ou revisão.
Portanto, o trabalho desenvol-
vido não configura exportação 
de serviço, pois o objetivo da 
contratação, ou seja, o seu re-
sultado, que é o efetivo conserto 
do equipamento, é totalmente 
concluído no território brasileiro. 
Não há configuração de hipótese 
em que a atividade é executada 
no exterior, sendo inquestionável 
a incidência do ISS no presente 
caso.(...)

A aplicação do entendimento 
dado pelo Superior Tribunal de Justiça 
parece, data máxima vênia, não ter con-
siderado a distinção entre local da pres-
tação do serviço com o local do resul-
tado do serviço prestado e a utilidade 
desse serviço. Nesse âmbito, o saudo-
so Ministro Teori Albino Zavascki, muito 
embora com voto vencido, discordou 

dos demais ministros votantes por en-
tender que, conforme entendimento já 
discorrido, o local de prestação do ser-
viço não há que ser confundido com o 
local da conclusão do serviço.

Conclusão

A partir de todo o exposto, veri-
fica-se a grande celeuma sobre o tema. 
De toda forma, saliento, ao meu ver, o 
equívoco interpretativo de julgado do 
Superior Tribunal de Justiça, quanto 
isenção de ISSQN sobre exportação 
de serviços, o qual, além de gerar pre-
cedente de distorção de interpretação 
da Lei Complementar 116/2003, enfra-
quece tanto a abrangência e finalidade 
da isenção do ISSQN sobre exportação 
de serviços para a geração de empre-
go e entrada de divisas no País, quanto 
para a competitividade internacional 
do Brasil no que tange a exportação de 
serviço.

Atualmente está em trâmite 
Proposta de Lei Complementar (PLP-
463/2017) para alterar a Lei do ISS (Lei 
Complementar 116/03). Tal projeto ga-
rante a isenção do ISS sobre os servi-
ços exportados apenas quando o “re-
sultado do serviço” se dá no exterior 
– independente do ingresso de divisas. 
O fato é que a lei não conceitua o que 
seria ‘resultado do serviço’. Até uma 
objetiva regulamentação de critérios, a 
controvérsia perdurará.
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Após quase 20 anos de vigên-
cia, o Decreto n° 3.000/1999 de 
26.03.1999, mais conhecido como 

RIR – Regulamento de Imposto de Renda, 
teve seu conteúdo revogado, com a pu-
blicação do Decreto n° 9.850/2018 publi-
cado em 23.11.2018 no Diário Ofi cial da 
União, afi m de consolidar as normas que 
tratam sobre a tributação do imposto de 
renda.

Com a edição de diversas normas 
relativas ao imposto de renda, ao longo 
de todos esses anos, a legislação desse 
imposto fi cou de forma esparsa, o que 
difi cultava para o contribuinte, quanto 
ao entendimento e aplicação das regras 
quando da tributação.

Um exemplo das grandes mudan-
ças na sistemática de apuração do IRPJ se 
deu com a edição da Lei nº 12.973/2014, 
que trouxe grandes mudanças no enten-
dimento de operações, modifi cando di-
versos pontos da legislação tributária a 
fi m de compatibilizar a prática contábil 
e as regras fi scais relativas à tributação 
da renda, conforme os princípios adota-
dos para convergências com os padrões 
internacionais,  profundas mudanças no 
entendimento de operações de incorpo-
rações, fusões e cisões – assim como suas 
respectivas formações de ágio e deságio.

Diante disso, o Decreto n° 
9.850/2018 ao consolidar toda a legisla-
ção tributária em um único regulamento, 
cumpre com o previsto no art. 212 do 
Código Tributário Nacional, e torna mais 
claro e simples o processo de apuração 
do imposto, trazendo com isso uma maior 
segurança jurídica ao contribuinte, que 
terá acesso facilitado às informações ne-
cessárias para a correta apuração do im-
posto bem como as informações em suas 
obrigações acessórias.

Dentre os 1.050 artigos do Decre-
to, são observadas alterações relevantes 
ao contribuinte, dentre as mais relevantes 
e sem a intenção de esgotar o vasto as-

sunto, destacamos o disposto no art. 939, 
o qual prevê a possibilidade da utilização 
de precatórios pelas pessoas jurídicas, 
para pagar o Imposto de Renda.

Tal possibilidade, embora já pre-
vista na Lei n° 12.431/2011, não era muito 
utilizada na prática, contudo a expressa 
previsão da norma de compensação de 
precatório no RIR, traz para o contribuinte 
uma maior segurança jurídica ao aplicar o 
previsto.

Com isso, o crédito de precatório 
torna-se ainda mais vantajoso, obser-
vando-se apenas, que de acordo com o 
que prevê § 3° do Art. 939 do Decreto nº 
9.850/2018, a compensação não se aplica 
aos pagamentos de obrigações defi nidas 
em lei como de pequeno valor que a Fa-
zenda Pública Federal deva fazer em de-
corrência de sentença judicial transitada 
em julgado.

Outro ponto a ser destacado, é 
com relação à contagem do prazo deca-
dencial, ou seja, contagem do período 
em que o governo tem para constituir o 
crédito tributário.

ASPECTOS RELEVANTES DO NOVO 
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

 Por Phaedra Yoko  Matsunaga

O regulamento anterior previa 
a contagem do prazo decadencial de 5 
anos, somente, contados a partir do pri-
meiro dia do exercício fi nanceiro seguinte 
à ocorrência do fato gerador, com base 
no art. 173 do Código Tributário Nacio-
nal. Ao passo que o novo regulamento 
em seu art. 946, inciso I prevê também a 
contagem do prazo decadencial de acor-
do com o previsto no art. 150, § 4° do 
CTN, ou seja, iniciando-se a partir do fato 
gerador.

Com isso, o contribuinte acaba por 
se benefi ciar a considerar a contagem do 
prazo decadencial a partir do fato gera-
dor, fi cando o Fisco com um prazo menor 
para a cobrança dos tributos se compa-
rado apenas a regra prevista no art. 173 
do CTN.

Contudo, existem ainda, questões 
que poderão gerar dúvidas a serem escla-
recidas na aplicação das normas, quando 
da forma a serem aplicadas as regras na 
contabilização, como por exemplo, na 
amortização de intangíveis, vez que o 
novo regulamento não traz de forma clara 
o procedimento contábil a ser adotado na 
dedução desses valores do Imposto de 
Renda.

Muito embora a maior relevân-
cia no novo regulamento se deu quanto 
a inclusão  das alterações na apuração 
do IRPJ, CSLL e das contribuições para 
o PIS e COFINS, estabelecidas pela Lei 
n° 12.793/2014, baseada nas regras e 
padrões contábeis internacionais, que já 
vinham sendo observadas, não temos a 
intenção de esgotar o assunto, dado o 
fato de que ao longo das aplicações das 
normas, surgirão na prática pontos que 
poderão ser levantados.

Contudo, nossa equipe tributária 
está à disposição para o acompanhamen-
to do assunto e de possíveis questiona-
mentos relacionados ao tema. 


