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Atualmente, os EUA despertam grande 
expectativa na comunidade internacional, 
especialmente em relação ao governo Biden 
e às medidas para superação da crise do 
Covid-19. Como você visualiza as perspectivas 
do mercado americano neste momento?

Estamos otimistas com relação à retomada 
do crescimento econômico nos EUA e no res-
tante do mundo, principalmente a partir do se-
gundo semestre de 2021, quando boa parte da 
população global já deverá ter sido vacinada. 
Os governos têm dado suporte ao crescimento 
econômico e à manutenção de emprego, atra-
vés da injeção de liquidez no sistema financeiro 
e pacotes de ajuda econômica. As baixas taxas 
de juros praticadas em todo o mundo resultam 
no aumento de investimentos diretos na econo-
mia real. Neste momento, os analistas financei-

ros parecem não se importar tanto com o ce-
nário de curto prazo, utilizando o crescimento 
esperado em 2022 para suas previsões de mé-
dio e longo prazo, sempre bem positivas. 

Entrevista

Esta Newsletter possui finalidade exclusivamente 
informativa, não consistindo em orientação 
legal específica ou recomendação de qualquer 
natureza. Para casos concretos, uma assessoria 
jurídica especializada deve ser consultada. As 
normas legais e jurisprudência podem sofrer 
alterações a qualquer momento. As opiniões do 
entrevistados não refletem necessariamente a 
posição da MDM Advogados.
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E não é provável que o governo Biden im-
plemente medidas de austeridade fiscal neste 
momento (aumento de impostos corporativos, 
etc.), visto contrariar a meta prioritária de re-
cuperação da economia. Além disso, a sua po-
lítica internacional inclusionista deverá trazer 
benefícios no curto prazo, principalmente pela 
retomada das relações comerciais entre EUA e 
China, algo que foi prejudicado no governo an-
terior.

Como tem sido a evolução do interesse dos 
brasileiros em relação aos investimentos no 
exterior, especialmente no atual cenário de 
cotação do dólar e baixos juros internos? 

Atuo há 20 anos no segmento de atendimen-
to a brasileiros com carteiras de investimentos 
nos EUA e, sem dúvida que, nos últimos 4 anos, 
o interesse em relação aos investimentos no 
exterior se intensificou muito. Boa parte deste 
movimento provém da evolução quanto à edu-
cação financeira. O investimento offshore pas-
sou a fazer parte da estratégia de diversificação 
de investimento do brasileiro e empresas como 
a XP Investimentos, e seus escritórios associa-
dos, como a YouPrime, passaram a apresentar 
soluções globais aos seus clientes. Além disso, 
as baixas taxas obtidas em renda fixa no Brasil 
aumentam o incentivo à diversificação interna-
cional. 

Quais são os principais interesses, incentivos e 
obstáculos dos brasileiros que decidem realizar 
investimentos nos USA? 

O brasileiro que tem uma carteira de investi-
mentos diversificada “no Brasil” está longe de ter 
uma carteira diversificada em termos globais, afinal 
no país existem somente cerca de 2% dos ativos fi-
nanceiros disponíveis para investimento no mundo. 
Assim, através de uma carteira de investimentos na 
XP Miami (“XP Investments US, LLC d/b/a XP Private”. 
Member FINRA, SIPC, & NFA”), os brasileiros conse-
guem efetivamente diversificar, como a renda fixa 
global em moeda forte, montar uma cesta diversi-
ficada de moedas, ter acesso a ações de empresas 
de setores que não existem no Brasil (ex: setores de 
tecnologia, biotecnologia, carros elétricos, metais 
raros e estratégicos, energias alternativas, empresas 
farmacêuticas), e investir em commodities de me-
tais, energia, produtos agrícolas, cryptos, etc.

Não existem obstáculos para se fazer tais inves-
timentos, visto que a lei brasileira permite que resi-
dentes fiscais brasileiros tenham ativos e contas de 
investimentos no exterior. Por outro lado, existem 
obrigações legais junto à Receita Federal e ao Ban-

co Central e, quando aplicável, recolher os impostos 
oriundos das operações financeiras no exterior.

Quais os principais cuidados que devem ser 
tomados pelo brasileiro que decidiu implementar 
investimentos em outros mercados? Como 
você visualiza as perspectivas de atuação dos 
escritórios da XP em Miami e NY?

Investir no exterior é relativamente simples, mas 
requer a assessoria de profissionais especializados. 
Em linhas gerais, o investidor entra em contato com 
um escritório jurídico ou financeiro especializado, 
onde será feita uma análise específica do seu caso, 
determinando-se a possibilidade de criação de uma 
estrutura societária para obtenção de eficiência 
fiscal, proteção e planejamento sucessório, temas 
de especialidade da MDM Advogados. Uma vez 
montada a estrutura, parte-se para a abertura de 
conta na XP Miami, remessa de recursos para o 
exterior, montagem da carteira de investimentos e 
monitoramento.

A XP atua nos EUA há mais de 6 anos, com 
mais de 70 profissionais e mais de 4 mil clientes 
ativos. Tendo foco nos residentes fiscais no Brasil, 
a XP viabiliza acesso ao mesmo atendimento que 
é dado aos clientes nacionais, incluindo educação 
financeira, centralização pelo aplicativo e estrutura 
de baixo custo. Dentre os nossos planos de 
expansão de curto prazo, destaco a criação de um 
banco sediado em Bahamas, que vai possibilitar 
operações de crédito colateralizados com ativos 
envolvendo Brasil e EUA. 
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Exclusão do ISS e das Próprias Contribuições da Base de 
Cálculo do PIS e Cofins-Importação

A Lei 10.865/04 determina em seu art. 7º, II, que, no 
caso de importação de serviços, a base de cálculo do PIS/
COFINS-Importação é o “valor pago, creditado, entregue, 
empregado ou remetido para o exterior, antes da reten-
ção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre 
Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias 
contribuições incidente sobre a importação de serviços”.

Isto significa dizer que, apesar de o STF já ter enten-
dido inconstitucional a inclusão de montantes que exor-
bitem o valor aduaneiro quanto à importação de merca-
dorias, os importadores de serviço permanecem sujeitos 
à indevida inclusão do ISS e das próprias contribuições na 
base de cálculo do PIS/COFINS-Importação. 

Após o reconhecimento da inconstitucionalidade do 
art. 7º, I, da Lei 10.865/04 no julgamento do RE 559.937, 
em relação à base de cálculo das mercadorias importa-
das, houve a alteração do citado inciso do art. 7º pela Lei 
12.865/13. Assim, ficou previsto na legislação que, na im-
portação de bens e mercadorias, a base de cálculo é ape-
nas o valor aduaneiro.

Embora raciocínio similar seja aplicável nas importa-
ções de serviço, fato é que o art. 7º, II, Lei 10.865/04 conti-
nua prevendo inconstitucionalmente (diga-se) que a base 

de cálculo do PIS/COFINS-Importação é o preço do servi-
ço acrescido do ISS e das próprias contribuições.

Acontece que o STF vem aplicando o mesmo enten-
dimento do RE 559.937 à importação de serviços, uma vez 
que o art. 149, § 2º, III, a, da CF, ao mencionar valor adua-
neiro como base de cálculo, utilizou-o em sentido técnico 
indubitável, que é aplicável para a importação de merca-
dorias e de serviços. Assim, os recursos extraordinários 
que chegam ao STF estão sendo julgados favoravelmente 
aos contribuintes, para efeito de excluir o que não é valor 
aduaneiro da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.

No caso do TRF4, foi inclusive apreciada a matéria em 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0013782-
62.2009.404.7000, onde se considerou inconstitucional o 
art. 7º, II, Lei 10.865/04, em relação à parte que prevê o acrés-
cimo do ISS e do valor das próprias contribuições nas suas 
bases de cálculo, quando da importação de serviços.

Por enquanto, para que o importador de serviços pos-
sa recolher o PIS/COFINS-Importação sem o acréscimo do 
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do 
valor das próprias contribuições, há a necessidade de ajui-
zamento de ação judicial com esse escopo, para garantir 
o seu direito ao recolhimento correto e a recuperação dos 
valores que eventualmente foram recolhidos a maior nos 
últimos 5 anos.

Michele Giamberardino Fabre
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Artigo

O CPC de 2015 trouxe diversas inovações para os pro-
cessos judiciais, a fim de desburocratizar e facilitar a rela-
ção entre partes envolvidas no litígio, bem como a con-
dução dos autos pelo juízo. Uma delas - até então pouco 
utilizada - intitula-se Negócio Jurídico Processual (NJP).

O Negócio Jurídico Processual, previsto nos arts. 190 
e 191 do CPC, é a possibilidade de os envolvidos em uma 

negociação pré-processual, ou até mesmo aqueles que 
já se encontram em um litígio processual, estipularem 
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especifi-
cidades da causa, podendo convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Ou seja, 
o CPC admite que as partes, sejam elas pessoas físicas ou 
jurídicas, fixem, durante a fase contratual, de negociação 
prévia ou durante o processo, algumas regras que serão 
aplicadas a um eventual litígio processual, como, por 
exemplo, quais provas poderão produzir nos autos, fir-
mar um calendário processual próprio, entre outros.

O NJP assemelha-se à arbitragem (Lei 9.307/96) na 
medida em que, igualmente ao procedimento arbitral, 
ele traz liberdade às partes para decidirem conjuntamen-
te como se dará eventual litígio. Essa aproximação com 
a arbitragem mostra-se vantajosa, vez que nem todas as 
empresas têm condições financeiras de custear um pro-
cedimento arbitral, mas podem negociar partes do pro-

cedimento, de maneira semelhante à arbitragem.
A possibilidade de negociar o procedimento, contu-

do, não é irrestrita: as partes devem ser capazes (maiores 
de 18 anos), o contrato ou eventual litígio deve versar 
necessariamente sobre direitos disponíveis (bens que 
podem ser negociados ou alienados), além de que o con-
trato que conterá o Negócio Jurídico não poderá conter 
qualquer cláusula abusiva ou que deixe uma das partes 
em situação de manifesta vulnerabilidade. Caso desres-
peitados os limites destacados, o negócio processual 
pode sofrer intervenção judicial.

O NJP tem grande aceitação, principalmente no âm-
bito dos contratos empresariais, visto a simetria entre as 
partes contratantes. Este mecanismo de flexibilização se 
mostra altamente eficaz para que as partes tenham mais 
autonomia, bem como por adequar o futuro procedi-
mento às peculiaridades do caso concreto, trazendo mais 
segurança jurídica e celeridade ao processo judicial.

Tanto é assim que a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional editou a Portaria PGFN 742/2018, para discipli-
nar o Negócio Jurídico Processual em sede de execução 
fiscal, prevendo-se critérios para celebração de NJP, para 
fins de equacionamento de débitos inscritos em dívida 
ativa da União.

Valéria Jacobovicz
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Notícias

Relevância da LGPD
em 2021

Incide ISS nas operações com 
softwares, não ICMS, decide STF

Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) inaugurou seus trabalhos relativos à 
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 

Tributação sobre permuta de 
imóveis é afastada pelo CARF 
A decisão pró-contribuinte proferida
pela Câmara Superior inverteu 
jurisprudência do Órgão 

O ISS incide nas operações com 
softwares objetos de licenciamento ou 
cessão de direito de uso

A Portaria 11/2021 publicada em janeiro/2021 
pela ANPD demonstra que a LGPD será um dos gran-
des temas de 2021. De acordo com a portaria, no 1º 
semestre/2021, serão regulamentadas as sanções 
administrativas aplicáveis às infrações da LGPD, lem-
brando que tais sanções passam a vigorar a partir de 
agosto/2021. 

Também deve ser publicada regulamentação dife-
renciada para microempresas e empresas de pequeno 
porte, além de orientações para informar a autoridade 
sobre ocorrência de incidente de segurança, além de 
outros procedimentos de proteção e privacidade dos 
dados pessoais e elaboração de relatório de impacto.   

Nada obstante a atuação incipiente da autoridade, 
a LGPD já está em vigor desde 2020 e a adequação às 
novas normas devem ser uma preocupação do empre-
sário já no planejamento de 2021.

Luize Mazeto

A Câmara Superior do CARF decidiu que o impos-
to sobre a renda de pessoas jurídicas não deve incidir 
sobre a permuta de imóveis entre empresas no regime 
do lucro presumido.  

No julgamento, os conselheiros entenderam que 
apartamentos dados em troca de um terreno, por 
exemplo, não devem compor a receita bruta de uma 
empresa no lucro presumido, caso não haja diferença 
de valor entre os bens permutados (torna). Para Caio 
Quintella, redator do voto vencedor, se extrai do con-
ceito de permuta a natureza de equivalência e neu-
tralidade, não sendo cabível a incidência do referido 
imposto nestas operações.

Diante do novo julgamento da Câmara Superior, a 
jurisprudência do CARF, que até então era a favor da 
incidência do IRPJ sobre a permuta de imóveis, passa a 
contar com entendimento pró-contribuinte. 

Valéria Jacobovicz

Em 18/02/2021, o STF terminou o julgamen-
to acerca da velha briga entre Estados e Municí-
pios sobre a incidência do ISS ou do ICMS sobre 
as operações de fornecimento de programas de 
computador mediante contrato de licenciamen-
to ou cessão de direito de uso.

Segundo o Min. Dias Toffoli, o software é 
“produto do engenho humano, é criação intelec-
tual, sendo essa sua característica fundamental”, 
incidindo o ISS.

Ainda pende de análise a proposta de modu-
lação dos efeitos da decisão, visando à seguran-
ça jurídica, boa-fé e estabilidade das relações já 
constituídas. Assim, se aprovada, será criado um 
marco temporal impossibilitando que que os 
contribuintes que já recolheram o ICMS nessas 
operações tenham o ISS cobrado pelos Municí-
pios, mas também não permite o ressarcimento 
a quem já recolheu o ICMS.

Michele Giamberardino Fabre
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