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O Supremo Tribunal Federal (STF), em recente 
julgamento, apreciou o Recurso Extraordinário nº 
591.340/SP, em sede de repercussão geral (Tema 
117), decidindo, por maioria de votos, que é cons-
titucional a limitação anual de 30% no direito de 
compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e bases 
negativas de CSLL. O mecanismo, ordinariamente 
chamado de “trava de 30%”, está previsto nos artigos 
42 e 58 da Lei nº 8.981/1995 e nos artigos 15 e 16 
da Lei nº 9.065/1995.

Em momento anterior, em 2009, ao julgar o 
Recurso Extraordinário nº 344.994/PR, e sem re-
percussão geral, o tribunal havia consignado a cons-
titucionalidade da limitação. Naquela oportunidade, 
a constitucionalidade foi reconhecida sob o espectro 
da inexistência de afronta aos princípios da irretroati-
vidade da lei, anterioridade e direito adquirido, sendo 
que, em tal ocasião, o julgado limitou-se a apreciar a 
situação somente sobre o IRPJ, preterindo a análise 
em relação à CSLL, bem como sua possibilidade de 
utilização pelo critério temporal.

O leading case, RE nº 591.340/SP, por outro lado, 
definiu a constitucionalidade da sistemática por 
não haver afronta à competência tributária para a 
definição do conceito de renda e lucro, aos princípios 
da capacidade contributiva, isonomia e vedação ao 
confisco, sendo que, nessa ocasião, a constituciona-
lidade abarcou tanto o IRPJ como a CSLL.

 Segundo o relator vencido, Ministro Marco Auré-
lio, “É como se não tivesse havido prejuízo maior do 

que os 30%, e se chegaria, no campo da ficção, a um 
lucro líquido que não seria verdadeiramente um lucro 
líquido.”. A título de exemplo, é possível concluir que 
se determinado contribuinte apurar 50% de prejuízo 
em determinado ano-calendário, os 20% excedentes 
não compensáveis no ano seguinte seriam tidos pela 
legislação como lucro fictício, e, assim, servindo 
indevidamente como base de cálculo tributável.

Por outro lado, o Ministro Alexandre de Moraes, 
condutor do voto vencedor, consignou que “Não há 
o direito adquirido a deduzir integralmente todos 
os prejuízos passados do lucro para não se pagar o 
imposto. Não existe isso. O que existe é no mesmo 
ano você pagar pelo que lucrou – se houve prejuízo, 
não paga” e também que “Não há cláusula pétrea de 
garantia de sobrevivência de empresas ineficientes.”

Também ficou preterida a análise da constitucio-
nalidade da limitação nas situações envolvendo ex-
tinção ou incorporação de pessoas jurídicas, matéria 
essa que, provavelmente, deverá ser discutida em 
sede de embargos de declaração neste processo ou 
em outros ajuizados para discutir a matéria.

Para o especialista em Direito Tributário, Bruno 
Carvalho, as diversas bancas jurídicas avaliam o 
precedente de forma heterogênea pois há dúvidas 
quanto ao benefício da medida. “Apesar de trazer 
segurança jurídica na apuração do prejuízo utilizá-
vel do IRPJ e CSLL, observa-se que a medida viola 
a competência tributária por criar base de cálculo 
fictícia e incidente sobre o patrimônio”, concluí. 

Supremo Tribunal Federal decide pela constitucionalidade 
da trava de 30% no aproveitamento de prejuízos fiscais 
para apuração do IRPJ e CSLL
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https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2633289
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2633289
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9065.htm
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Diante da expansão do mercado imobi-
liário e necessidade de atendimento 
das crescentes demandas, ao longo dos 

anos surgem novos modelos de negócios, tais 
como empreendimentos mistos, condo-hoteis 
ou mesmo empreendimentos instuídos na 
estrutura de co-working e co-living.

Nesse mesmo segmento, há muito consoli-
dado na Europa e nos Estados Unidos, surge a 
estrutura lá conhecida como timesharing, no 
Brasil nomeada como Multipropriedade.

A multipropriedade é consubstanciada pelo 
compartilhamento do tempo sobre um bem, de 
forma que os titulares do bem imóvel terão, por 
determinado período de tempo, o uso, gozo e 
fruição, de acordo com um ciclo previamente 
definido.

Signfica dizer que os proprietários da unidade 
imobiliária serão, na realidade, proprietários de 
uma fração de tempo incidente sobre aquela 
determinada unidade, promovendo o melhor 
aproveitamento econômico da propriedade ao 
reduzir a subutilização dos imóveis de veraneio 
e turísticos.

Esclarece-se, portanto, que a multiproprieda-
de no Brasil não era reconhecida como direito 

real, incidindo sobre ela somente as regras de 
direito obrigacional, o que não conferia segu-
rança jurídica aos co-proprietários que não 
possuissem título registrado sobre o Cartório 
de Registro de Imóveis.

Esse cenário começou a se alterar quan-
do, em 26/04/2016, o STJ julgou o REsp 
nº 1.546.165/SP, reconhecendo a natureza 
jurídica de direito real à multipropriedade, 
no entanto, a ausência de legislação acerca 
do tema ainda causava bastante insegurança, 
especialmente em relação aos Cartórios de 
Registro de Imóveis que recusavam seu registro. 

 Em 20 dezembro de 2018, foi publicada a 
Lei nº 13.777, que alterou o Código Civil e a 
Lei de Registros Públicos, para finalmente ver 
reconhecida a multipropriedade como direito 
real, oponível erga omnes.  

Nesse sentido, a Lei previu expressamente a 
possibilidade de existirem empreendimentos, 
na forma de condomínios edílicios, que ado-
tem integral ou parcialmente a instituição da 
multipropriedade, a fim de fomentar o desen-
volvimento de negócios imobiliários e turísticos.

Nesses casos, a convenção de condomínio 
deve prever a indicação das unidades sujeitas 

ao regime da multipropriedade, bem como a 
indicação da fração de tempo de cada unidade, 
as quais não poderão ser inferiores a 7 dias, 
além de outras particularidades, como rateio de 
despesas e o órgão de administração.

Assim, com o advento da Lei nº 13.777/2018, 
o mercado imobiliário brasileiro, em especial, 
o turístico ou de veraneio, poderá passar por 
mudanças significativas e muito importantes 
para o seu fomento e expansão, uma vez que a 
aquisição de tais direitos reais tende a ser mais 
acessível do que a aquisição de uma unidade 
comum.

O escritório Nogueira, Elias, Laskowski e 
Matias Advogados se coloca à disposição para 
mais esclarecimentos. 

 Ana Clara Venancio da Silva Abreu 
Advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário  

pela Fundação Getúlio Vargas – FGVLaw.

Luciane Muniz de Freitas 
Advogada, pós-graduanda em Direito  

Processual Civil pela Faculdade de  
Direito Damásio de Jesus.

A mudança do Mercado Imobiliário diante  
da Lei da Multipropriedade

Em junho de 2019, a Receita Federal do 
Brasil (RFB) publicou a Solução de Consulta 
(COSIT) nº 182/2019, por meio da qual 

consolidou seu entendimento acerca da possibi-
lidade de dedução de royalties da base de cálculo 
do IRPJ incidente sobre a taxa de licenciamento 
de software.

Em linhas gerais, a situação trata de contribuin-
te, cuja atividade principal é a comercialização de 
softwares no Brasil, que formulou consulta acerca 
da dedutibilidade do IRPJ sobre o dispêndio da 
taxa de licenciamento para controlador indireto, 
domiciliado no exterior, e que integra o mesmo 
grupo econômico.

Receita Federal esclarece sobre a dedutibilidade  
do IRPJ da taxa de licenciamento de software

TRIBUTÁRIO

A empresa consulente destacou que tais 
pagamentos são despesas operacionais da sua 
atividade, não devendo ser tratadas como royal-
ties. Neste contexto, o artigo 363 do Decreto nº 
9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda 
– RIR/2018) arrola exceções do direito à dedução, 
por exemplo, quando a referida importância for 
paga aos sócios.

O cerne da questão analisada pela RFB 
restringiu-se à análise do termo “sócio”, contido 
no artigo 363, inciso I, do RIR/2018, utilizando 
conceitos previstos tanto na legislação tributária 
como no Código Civil, observando-se o disposto 
no artigo 108 do Código Tributário Nacional (CTN), 

que veda a cobrança de tributos por analogia.
Por esta razão, e com base no artigo 71, alíneas 

“f” e “g”, da Lei nº 4.506/1964, a RFB concluiu pela 
possibilidade de dedução dos royalties pagos a 
terceiros controladores indiretos que pertencerem 
a um mesmo grupo econômico face à ausência 
de participação societária direta na empresa 
investida. 

O especialista em Direito Tributário, Daniel 
Gouveia, afirma que a posição da RFB vem a 
consolidar entendimentos no mesmo sentido ado-
tados pelo CARF. “No entanto, ressalto que isso 
não exclui a importância desta consulta, pois traz 
mais segurança jurídica para os contribuintes”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=101736&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=101736&visao=anotado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm
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A Medida Provisória nº 881/19 (“MP 881”), 
que instituiu normas gerais de direito 
econômico, além de trazer alterações le-

gislativas relacionadas ao direito civil, empresarial, 
tributário e econômico, tem até o dia 27 de agosto 
para ser apreciada pelo Congresso Nacional e ser 
convertida em lei, sob pena de caducar.

O texto normativo acarreta uma série de 
mudanças relevantes, afetando diversas leis, tais 
como o Código Civil, a Lei das Falências, a Lei de 
Registros Públicos, dentre outras. A desburocra-
tização e a simplificação dos processos para ex-
ploração de atividade econômica são os principais 
pilares da MP da Liberdade Econômica.

Na esteira da desburocratização de processos 
relacionados às atividades empresariais, é rele-
vante salientar a positivação dos denominados 
direitos essenciais de liberdade econômica, rela-
cionados no artigo 3º, dentre os quais se destacam 
(i) a dispensa de autorização prévia para explorar 
atividades econômicas consideradas de baixo 
risco; (ii) a liberdade para se definir o preço de 
produtos e serviços, de acordo com o compor-
tamento do mercado; (iii) a presunção de boa-fé 
e preservação da autonomia da vontade nas re-
lações privadas; (iv) a aceitação do arquivamento 
de documentos em formato digital.

No que se refere ao direito societário, as prin-
cipais mudanças foram:

• possibilidade de constituição de sociedade 
limitada por um único sócio, sem necessidade de 
observância das exigências trazidas pela EIRELI;
• delimitação das hipóteses de desconsideração 
da personalidade jurídica nas relações civis e 
empresariais, além do reconhecimento de que 
a mera formação de grupo econômico, por si 
só, não deve autorizar a aplicação dos efeitos da 
desconsideração da personalidade jurídica;
• restrição da extensão dos efeitos da falência a 
sócios de responsabilidade limitada, controladores 
e administradores da sociedade falida às hipóteses 
em que se encontrem preenchidos os requisitos 
de desconsideração da personalidade jurídica 
elencados no artigo 50 do Código Civil; e
• mudança da natureza dos fundos de investi-
mento (comunhão de recursos, constituído sob 
a forma de condomínio, destinada à aplicação 
financeira), limitando-se a responsabilidade dos 
cotistas e segregando-se as responsabilidades dos 
prestadores de serviços fiduciários e do condomí-
nio, sem solidariedade.

No âmbito das relações contratuais privadas, a 
MP 881 visou a redução do dirigismo contratual 
do Estado, valorizando-se o princípio da autono-
mia da vontade entre as partes, estabelecendo-se 
que a revisão contratual pelo Estado deve ser 
medida excepcional e que nas relações interem-
presariais deve ser presumida a simetria dos con-

tratantes, devendo a alocação de riscos definida 
pelas partes ser respeitada.

Houve, também, alteração na Lei nº 12.682/12, 
que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento 
de documentos em meios eletromagnéticos, com 
equiparação dos documentos digitais aos docu-
mentos físicos, oferecendo-lhes o mesmo efeito 
jurídico conferido aos documentos microfilmados.

Por fim, é de se destacar a facilitação de acesso 
ao mercado por parte dos empreendedores, sendo 
permitido o início de atividades empresariais de 
baixo risco independentemente de prévia licença 
ou alvará por parte do poder público.

Espera-se que, juntamente com a conversão, 
ocorra a efetiva mudança de mentalidade da rela-
ção entre o Estado e os particulares nas atividades 
empresariais, para a criação de ambiente que seja 
efetivamente estimulante ao empreendedorismo 
e crescimento econômico. 

Flávio Yamauchi
Advogado, graduado em Direito pela Faculdade de 

Ciências Sociais de Florianópolis e pós-graduando em 
Direito Empresarial pelo Insper.

Rogério Agueda Russo
Advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo, com especialização em 
Direito Societário e em Direito Civil

A Medida Provisória da Liberdade Econômica

A MP 881, de 30/04/19, instituiu a denomi-
nada Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica, estabelecendo garantias de 

livre mercado, normas de proteção à livre-inicia-
tiva e ao livre exercício de atividade econômica 
e disposições sobre a atuação do Estado como 
agente normativo e regulador.

Na esfera trabalhista, a medida traz impactos 
sobre a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 
que pode alterar a relação empregador -empre-
gado. O texto simplifica o rigor da legislação 
vigente, desobrigando empresas com menos de 
20 empregados, micro e pequenas empresas, por 
exemplo, a cumprir as recomendações da CIPA 
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Entre outras mudanças, destacam-se o regis-

Os impactos da Medida Provisória da Liberdade 
Econômica na esfera trabalhista

TRABALHISTA

tro da relação de emprego, que tem prazo de 
5 dias úteis para registro, privilegiando a CTPS 
eletrônica e excluindo a multa por ausência de 
registro; e o registro de ponto que passa a ser 
obrigatório apenas para as empresas com mais 
de vinte empregados e possibilita o registro al-
ternativo mediante acordo individual ou coletivo.

Também fica revogado o direito ao adicional 
de periculosidade aos motociclistas e autorizado 
o trabalho aos domingos, de forma permanente, 
com um domingo de folga a cada 4 semanas, 
sendo que só será remunerado em dobro se 
não houver a concessão de folga compensatória.

Apesar de ainda ter que passar por aprovação 
da pelos Plenários da Câmara e do Senado antes 
de ir para a sanção do presidente da República, 

a MP divide opiniões entre economistas e em-
presários. 

Para a sócia do NELM e especialista em 
Direito Trabalhista, Fabiana Basso, a medida é 
um incentivo a micro e pequenas empresas que 
podem operar com menos burocracia. “A ideia 
da proposta é criar postos de trabalho com 
mais flexibilidade, mas não há dúvidas de que 
alguns direitos trabalhistas serão impactados. 
É como na Reforma Trabalhista, nenhum direito 
foi retirado, foi apenas modificado, adaptado”, 
comenta a advogada.

A MP perde a validade no dia 10 de setembro, 
caso não seja votada pelas duas Casas do Con-
gresso até essa data. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
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No dia 25 de junho, advogado da área de 
Inovação e Startups do NELM, Flavio 
Kiyoshi Yamauchi, comentou em artigo 

do portal Migalhas sobre a ausência de fiscaliza-
ção no mercado de criptomoedas.  

Em 1º de julho, o sócio do NELM, Eduardo 
Felipe Matias, publicou artigo do site Info-
Money sobre o Acordo de livre comércio 

entre Mercosul e União Europeia.  No dia 2/08, 
o especialista contribuiu para matéria da revista 
Crusoé na qual se analisa a possibilidade de 
aplicação da Lei de Segurança Nacional no caso 
da invasão do celular do Presidente da República 
por hackers.  

No dia 07/07, a especialista do NELM, Lídia 
Roberta Fonseca, concedeu entrevista 
para o jornal Diário do Grande ABC para 

matéria “Associação reivindica imóvel após morte 
de beneficiários”.  

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, marcado pela 
data de 5 de junho, o NELM apresentou mais um novo vídeo do 
projeto Educar Direito focando o tema da celebração do mês.

No material, a estudante de Direito, Giovana Rodrigues, que integra a 
equipe do NELM, destacou as resoluções e leis do CONAMI- Conselho 
Nacional do Meio Ambiente para empresas. 

Confira este e outros vídeos do projeto. Clique aqui.

NELM apresenta novo vídeo  
do projeto Educar Direito

SUSTENTABILIDADE

Em 25 de junho, o especialista da área Empresarial do NELM, Ro-
gério Agueda Russo, participou o coquetel de lançamento do livro 
“Direito Comercial, Falência e Recuperação de Empresas – Temas”, 

com o qual contribuiu com artigo relacionando questões societárias no 
processo de insolvência.  

Advogado do NELM tem  
artigo publicado em livro  
de direito empresarial
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