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A Lei de Informática (Lei nº 8.248/91) foi sancio-
nada para servir a favor de políticas industriais be-
néficas, no intuito de fomentar a competitividade 
e qualificação técnica de empresas produtoras de 
bens de informática, automação e telecomunica-
ções no território brasileiro.

A Portaria nº 5.894/18, recém publicada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, regulamentou as formas de inves-
timento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
tratadas pela Lei de Informática, no que se refere 
à forma de aplicação de recursos incentivados em 
Fundos de Investimento em Participações que se 
destinem à capitalização de empresas de base 
tecnológica.

Tais recursos são oriundos de aplicação, por par-
te de empresas de desenvolvimento ou produção 
de bens e serviços de tecnologias da informação 
e comunicação que investem em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio 
da destinação de parte de seu faturamento, in-
centivados por meio da redução de alíquotas do 
Imposto sobre Produtos Industrializados em suas 
operações.

Essas empresas poderão, a partir dessa regu-
lamentação, utilizar os fundos como instrumento 
para aplicação nessas empresas beneficiárias, 
desde que: (i) estejam devidamente constituídos 
e registrados na Comissão de Valores Mobiliários 
como FIP; (ii) possuam período de investimen-
tos de até 6 anos; (iii) sejam qualificados como 
entidades de investimento; (iv) sejam dedicados 
exclusivamente à capitalização de empresas de 
base tecnológica; e (v) o FIP não negocie suas 
cotas em mercado secundário.

Ressalte-se, ainda, a previsão de obrigação 
de prestação de contas, por parte das empresas 
beneficiárias, as quais deverão incluir no Relatório 
Demonstrativo Anual as informações sobre os 
respectivos aportes integralizados nos fundos.

De acordo com o advogado especialista na área 
empresarial, Bruno Ottoni, “A nova regulamen-
tação permite que as empresas se utilizem de 
instrumentos adequados de investimento para a 
realização dos aportes de que trata a Lei de Infor-
mática, fomentando ainda mais a capitalização de 
empresas de base tecnológica neste importante 
programa governamental.”, comenta. 

Aplicação de recursos da Lei de  
Informática é regulamentada
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Em meados de novembro deste ano, 
a Receita Federal do Brasil (RFB), de 
forma surpreendente, promoveu a 

edição da Solução de Consulta da Coorde-
nação-Geral de Tributação (COSIT) nº 13. Na 
oportunidade, o referido órgão, contrariando 
o posicionamento da jurisprudência de nossos 
Tribunais, orientou seus fiscais a admitirem a 
exclusão apenas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido 
aos cofres públicos, para fins de apuração 
da base de cálculo da contribuição para o 
Programa de Integração Social (PIS) e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS).

Vale lembrar que, em 2017, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos 
do Recurso Extraordinário nº 574.706, havia 
pacificado o entendimento no sentido de 
que o valor arrecadado a título de ICMS não 
se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 
não podendo integrar a base de cálculo das 
citadas contribuições, que são destinadas ao 
financiamento da seguridade social. O mon-
tante relativo ao ICMS ingressa na pessoa 
jurídica, a título precário e temporariamen-
te, sem lhe pertencer, por ser destinado à 
transferência ao fisco estadual. Logo, não 
se constitui em receita, sujeita à tributação 
em questão.

A decisão da Suprema Corte, na ocasião, 
não deixou dúvidas de que o tributo a ser 
abatido, na presente hipótese, não é o ICMS 
recolhido, mas aquele constante da nota fiscal 
de saída. Ao prolatar o acórdão que definiu 
a matéria, a Presidente do STF, Ministra 
Cármen Lúcia, ressaltou que “o regime da 
não cumulatividade impõe concluir, conquanto 
se tenha a escrituração da parcela ainda a se 
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na 
definição de faturamento aproveitado por este 
Supremo Tribunal Federal”. 

Corroborando o posicionamento do STF, 
que possui caráter vinculante ao Poder Ju-
diciário, o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) se pronunciou, recentemente, 
destacando que “no cálculo dos valores reco-
lhidos indevidamente, deverá ser considerada 
a integralidade do ICMS destacado nas notas 
fiscais de saída, independentemente da utili-
zação de créditos para a redução do ‘quantum’ 
a ser recolhidos aos cofres públicos” (processo 
nº 5003099-73.2017.4.04.7201). 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
(TRF-3), por sua vez, asseverou, no âmbi-
to do recurso de apelação nº 0000468-
31.2007.4.03.6100, que “o ICMS passível 
de exclusão é o incidente sobre a operação 
de venda, isto é, o que compõe o faturamento 
da empresa e não o ICMS a pagar”. O mesmo 

raciocínio foi utilizado pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF-5), no contexto da 
apelação nº 0803929-47.2017.4.05.8500. 

Inequivocamente, a definição do Plenário 
do STF acerca da exclusão do ICMS sobre a 
base de cálculo da contribuição ao PIS e da 
COFINS reveste-se de extrema importância 
para a economia do país, representando 
reflexos significativos na carga tributária 
das empresas. Todavia, o posicionamento da 
RFB, restringindo indevidamente o alcance 
da decisão consagrada pela jurisprudência, 
necessita ser barrado pelo STF, que deve 
apreciar em breve os embargos de declaração 
interpostos pela União Federal nos autos 
do Recurso Extraordinário nº 574.706, mo-
dulando os efeitos da decisão favorável ao 
contribuinte. 

Guilherme Teixeira Henriques 
Integra a equipe de Direito Tributário do escritó-
rio NELM, com larga experiência profissional na 

prestação de serviços jurídicos, em ramos de Direito 
Público e Privado, a empresas de diversos setores 
da economia. É membro do Instituto Brasileiro de 

Direito Tributário (IBDT). Graduado em Direito 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui 

Especialização em Direito Processual Civil  
pela mesma instituição, bem ainda em Direito  

Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGVLAW).

Em recente decisão, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) negou provimento aos 
Embargos de Declaração (Eds) opostos 

em relação à decisão que trouxe entendimen-
to intermediário a respeito da definição de 
insumos, para fins de creditamento da con-
tribuição ao Programa de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS). 

Uma das ações mais representativas de 
2018, o Recurso Especial nº 1.221.170/PR, 
matéria destacada na edição 105 do Argu-
mento (veja aqui), promoverá impacto aos 
cofres públicos.

Em julgamento realizado no início deste 
ano, o STJ definiu que o conceito de insumos 
está atrelado aos critérios da essencialidade 
e relevância, de qualquer bem ou serviço, uti-
lizado na atividade econômica desenvolvida 

pelo contribuinte.  
Sendo esta conclusão dada pela Ministra 

Regina Helena Costa, que foi acompanhada 
pela maioria dos Ministros, a análise do que 
é insumo para tomada de créditos destas 
contribuições terá de ser feita caso a caso.

Neste sentido, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) opôs recurso, Eds, 
alegando suposta omissão ou obscuridade no 
acordão publicado. Todavia, em novembro, 
o STJ publicou seu entendimento unânime, 
no sentido de que a PGFN fez tais alegações 
para inovar e trouxe à discussão questões não 
suscitadas anteriormente. “Estas discussões 
tratavam do enquadramento como insumo, 
de despesas cujo creditamento é vedado pela 
lei, tema que não havia sido objeto do recurso 
anteriormente apresentado. Portanto, não 
poderia ser analisado”, explica o especialista 

em Direito Tributário, Daniel Gouveia.
O efeito prático disso interfere no julga-

mento dos processos administrativos sobre 
esta matéria que estavam paralisados, no 
CARF (Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais), até o julgamento destes embargos.

Nesse sentido, restou mantido acórdão 
proferido pelo STJ, que ampliou a inter-
pretação restritiva da Receita Federal, mas 
manteve um posicionamento intermediário 
entre os contribuintes e o fisco.

“A partir disso, se a PGFN não levar esta 
discussão para o Supremo Tribunal Federal 
(STF), os Tribunais pátrios possivelmente irão 
determinar realização de provas para aferir os 
critérios de essencialidade e relevância em 
cada caso”, finaliza Daniel. 

TRIBUTÁRIO

STJ confirma tomada de crédito de PIS e COFINS sobre insumos

ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal de saída
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NELM organiza palestra sobre a Lei de Proteção de Dados 

Em 14 de agosto de 2018, a Lei nº 13.709 foi 
sancionada pelo presidente da República, 
Michel Temer, com o objetivo de estabele-

cer regras sobre a proteção de dados pessoais. A 
Lei entrará em vigor em fevereiro de 2020 e, com 
o objetivo de divulgar informações a respeito das 
novas obrigações e responsabilidades impostas, 
o NELM Advogados realizou o evento “Lei Geral 
de Proteção de Dados – Obrigações e Responsa-
bilidades das Empresas”, no dia 4 de dezembro. 

Cerca de 100 pessoas participaram do even-
to, que teve início com a exposição do sócio 
responsável pela área empresarial do escritó-
rio, Eduardo Felipe Matias, que apresentou as 
atividades que vem sendo desenvolvidas pelo 
escritório na área de Inovação e Startups. Na 
sequência, ressaltou a importância da proteção 
de dados pelas empresas. “As novas tecnologias 
aumentaram de forma exponencial a quantidade 
de dados e a capacidade de tratá-los, o que os 
torna mais valiosos. Definir quem detém a pro-
priedade sobre esses dados e como protegê-los 
tornou-se algo essencial”, explicou ele.

Ao lado de Matias, estava Rogério Russo, 
advogado do NELM especialista em Direito 

Empresarial, que apresentou detalhes sobre 
a nova lei, como aplicabilidade, obrigações e 
responsabilidades atribuídas às empresas que 
tratam dados pessoais e punições para aqueles 
que não cumprirem a regulamentação. “O prazo 
para entrada em vigor da nova Lei parece longo, 
porém há diversas obrigações que levam tempo 
considerável para implementação e, por isso, as 
empresas devem procurar se adequar desde já 
para o seu cumprimento”, afirma o advogado.

De acordo com o novo texto, o tratamento de 
dados pessoais que exijam consentimento dos 
titulares deve ter uma finalidade específica e, se 
for o caso, devidamente destacada nos termos 
de uso e políticas de privacidade”. “É preciso 
levantar todos os dados pessoais possuídos pelas 
empresas, estabelecer o seu rastreamento desde 
a sua captação e encontrar as bases legais que 
permitam o seu tratamento na forma da Lei”, 
ressalta Rogério.

No caso de empresas que utilizam dados pes-
soais de terceiros, elas devem ter conhecimento 
se a origem destes dados é legal e está dentro da 
Lei de Proteção de Dados. “O novo texto diz que 
a responsabilidade pelos dados é solidária entre 

os agentes de tratamento, independentemente 
de termos contratuais que possam excluir a 
responsabilidade”, explica. 

Para as empresas se adequarem à Lei, o advo-
gado elencou os principais pontos que devem ser 
implementados, por exemplo: a criação catálogo 
de dados que permita a verificação da origem 
dos dados, sua rastreabilidade e controle, apli-
cação de regras de compliance e segurança de 
dados, assim como a nomeação do encarregado 
de dados e de canais de comunicação com os 
titulares e as autoridades administrativas. 

Após a exposição, os participantes puderam 
esclarecer suas dúvidas. “A nova Lei demanda 
investimentos tanto em estrutura quanto em 
capacitação de pessoas, sendo necessário que 
as empresas revisem a forma como coletam e 
tratam seus dados, para garantir sua adequação 
às disposições da nova Lei”, conclui Eduardo 
Matias. 

Desde a entrada do novo Código de 
Processo Civil, em 2016, verifica-se 
uma tendência cada vez maior da 

uniformização da jurisprudência, tanto nos 
Tribunais de Justiça dos Estados, por meio do 
Incidente de Resolução de Demandas Repeti-
tivas (IRDR), quanto em âmbito nacional, por 
meio dos Recursos Especiais Repetitivos no 
Superior Tribunal de Justiça.

Este ano de 2018 não foi diferente! Apenas 
para exemplificar, em 27/08/18 foi realizada 
audiência pública no STJ, na qual foi discutida 
a inversão de cláusula penal moratória e sua 
cumulação com lucros cessantes em atraso 
na entrega de imóvel, matérias afetadas pelos 
temas 970 e 971. 

Outro exemplo, em 11/09/2018, o STJ  
admitiu o Recurso Especial proveniente do 
IRDR de São Paulo sobre diversos temas rela-
cionados ao atraso nas obras, por exemplo, a 
obrigação de indenizar o adquirente pela priva-
ção injusta do uso do bem, na forma de valor 
locatício, que pode ser calculado em percentual 
sobre o valor atualizado do contrato ou de 

Tendências de uniformização da jurisprudência  
e a relevância da adequação dos contratos

mercado, correspondente ao que este deixou 
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de 
imóvel semelhante, com termo final na data 
da disponibilização da posse direta da unidade 
autônoma já regularizada.

Também, em 10/10/2018, o STJ, para 
uniformizar jurisprudência, afetou o Recurso 
Especial nº 1761278/DF que trata sobre res-
ponsabilidade pelo pagamento de obrigações 
condominiais de imóvel objeto de promessa 
de compra e venda em hipótese que, após a 
expedição da carta de habite-se, o promitente 
comprador não se encontrar na posse direta 
da unidade imobiliária, mesmo que a demora 
na transmissão da posse decorra de atraso na 
obtenção de financiamento imobiliário. 

Todos os Recursos Especiais citados acima 
estão para serem julgados pelo STJ, provavel-
mente no primeiro semestre de 2019. Portanto, 
2018 foi terreno fértil para que, em 2019, várias 
decisões importantes venham uniformizar a ju-
risprudência, em prol da segurança do mercado 
imobiliário. A pacificação da jurisprudência, isto 
é, decisões judiciais semelhantes para casos 

semelhantes, propicia maior segurança jurídica 
ao setor imobiliário, tão carente de estabilidade 
que viabilize projetos de longo prazo.

Como se não bastasse, em 5 de dezembro de 
2018, foi aprovado o projeto de lei que disci-
plina os chamados “distratos”, faltando apenas 
a sanção presidencial, a contribuir igualmente 
para maior previsibilidade e estabilidade das 
relações contratuais.

 Para aproveitar esta uniformização do en-
tendimento dos Tribunais, é imprescindível a 
adequação das cláusulas contratuais, no sentido 
de que os contratos estejam consonantes com a 
atual jurisprudência e legislação aplicável, pois 
assim ficará mais transparente e equilibrada a 
relação negocial. 

 

Danilo de Barros Camargo
Graduado em Direito pela Universidade  

Presbiteriana Mackenzie e Pós-graduado  
em Direito Contratual pela Pontifícia  

Universidade Católica de  
São Paulo (PUC/SP).
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Em outubro, no dia 24, o sócio do NELM, Eduardo Felipe Matias 
e o especialista em Direito Empresarial, Rogério Agueda Russo, 
publicaram artigo no Portal Estadão, sobre a importância de as 

empresas adotarem regras que lhes garantam uma boa governança. No 
dia 25, a revista Forbes destacou, em sua coluna Empreendedorismo 
& Startup, resultados do levantamento Panorama Legal das Startups, 
realizado pelo NELM. E no dia 29, a especialista em Direito Imobiliário 
do NELM, Priscila Lassie, publicou artigo no jornal DCI, sobre patrimônio 
de afetação em recuperação judicial.

No dia 8 de novembro, Eduardo Felipe Matias, sócio do NELM, foi 
entrevistado pela TV IstoÉ Dinheiro, onde mostrou os principais erros 
das startups no desenvolvimento de seus negócios. Em 4 de dezembro, o 
portal da Época Negócios e o site da Revista PEGN – Pequenas Empresas, 
Grandes Negócios destacaram a participação do advogado no Festival 
de Inovação e Cultura Empreendedora (FICE), onde ele ministrou uma 
palestra a Lei de Proteção de Dados. 

NA MÍDIA

INSTITUCIONAL

EMPRESARIAL

Em 2018, o NELM recebeu 6 diferentes 
indicações no Anuário Legal 500, a prin-
cipal publicação nacional do mercado 

jurídico, que destaca os melhores escritórios 
de advocacia do País, além dos advogados 
mais conceituados. Este é o sexto ano conse-
cutivo em que o escritório está entre os mais 
admirados do País.

O NELM também foi reconhecido nas áreas 
Imobiliária e de Comércio Internacional e 
nos setores Automotivo e Autopeças e de 
Produtos de Consumo. 

A 2ª edição do Festival de Inovação e 
Cultura Empreendedora (FICE) foi rea-
lizado entre os dias 4 e 6 de dezembro, 

em São Paulo. O evento, que reúne startups, 
investidores, executivos e experts em tendên-
cias e tecnologia, convidou o sócio do NELM, 
Eduardo Felipe Matias, para debater proteção 
de dados e “fake news”.

Além disso, o sócio Eduardo Felipe Matias 
foi indicado em primeiro lugar entre os advo-
gados mais admirados na área do Direito do 
Comércio Internacional e reconhecido como 
um dos advogados mais admirados do estado 
de São Paulo.

Para identificar quem são os mais admira-
dos escritórios de advocacia e advogados do 
país, a Análise Editorial conduz todo ano uma 
pesquisa detalhada com os diretores jurídicos 
das 1800 maiores companhias brasileiras, 
que votam nas bancas e profissionais que 

Durante a apresentação, Eduardo ressaltou 
as responsabilidades das empresas diante da 
nova Lei de Proteção de Dados e a necessida-
de de adequação até fevereiro de 2020, mês 
que esta entrará em vigor, bem como analisou 
como as “fake news” podem prejudicar a 
reputação de uma empresa. 

admiram, independente de utilizarem os seus 
serviços. O resultado é uma visão única dos 
serviços jurídicos disponíveis no Brasil e que, 
na opinião das empresas que os contratam, 
são os mais qualificados para prestá-los. 

NELM está entre os escritórios mais admirados do Brasil

NELM participa do FICE 2018
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