
Direito e
Negócios STJ entende pela vedação ao creditamento de PIS e Cofins 

para bens sujeitos à tributação monofásica

O regime monofásico de tributação do PIS e 
da COFINS consiste, basicamente, na aplicação 
de uma alíquota majorada/concentrada sobre a 
sua receita bruta das vendas de determinados 
produtos nos fabricantes e importadores. Essa 
tributação concentrada faz com que as receitas 
auferidas pelas demais pessoas integrantes 
da cadeia econômica (revendedores) sejam 
tributadas à alíquota zero. Pode-se citar dentre 
os bens sujeitos à tributação monofásica, 
os veículos automotores, máquinas, pneus, 
autopeças, produtos de perfumaria, 
farmacêuticos, gasolina, água, refrigerante, etc.

As demais receitas auferidas com a venda 
de mercadorias não inseridas na sistemática 
monofásica são tributadas regularmente pelo 
regime cumulativo ou não cumulativo do PIS e 
da COFINS.

A discussão travada no STJ dizia respeito se as 
demais pessoas integrantes da cadeia econômica 

enquadradas no regime não cumulativo do PIS 
e da COFINS poderiam se creditar das citadas 
contribuições com base em três questões: a) 
possibilidade de aplicação do artigo 17 da Lei 
11.033/04 que estabelece a manutenção pelo 

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 dos 
entrevistados não refletem necessariamente a 
posição da MDM Advogados.
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vendedor dos créditos de PIS e COFINS para 
as vendas feitas com alíquota “0” (zero) para 
outros casos que não os do REPORTO; b) se 
seriam compatíveis o creditamento, conforme 
previsto para o regime não cumulativo das 
Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, e a incidência 
monofásica do PIS e COFINS da Lei n.º 10485/02; 
e c) haveria compatibilidade com o regime da 
não cumulatividade.

Com o julgamento dos recursos repetitivos 
em 27/04/2022, pacificou-se que não é possível 
o creditamento no regime monofásico. 
Transcreve-se trechos do acórdão proferido no 
RESP n.º 1894741:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO 
CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 
3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/
PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. 
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE 
MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA 
DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA 
VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, I, 
“B”, DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM 
A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4º E 5º, DA LEI N. 
11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, 
DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA 
LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS 

DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de 
repercussão geral, no sentido de que o princípio da 
não cumulatividade não se aplica a situações em 
que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. 
casos de monofásico e substituição tributária), a 
saber:

(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 
os componentes do custo de aquisição (art. 13, 
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à 
tributação monofásica (arts. 3º, I, “b” da Lei n. 
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).

10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 
11.033/2004, não se restringe somente às empresas 
que se encontram inseridas no regime específico 
de tributação denominado REPORTO.

10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito 
apenas à manutenção de créditos cuja constituição 
não foi vedada pela legislação em vigor, 

portanto não permite a constituição de créditos 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação 
monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, “b” da 
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

10.4. Apesar de não constituir créditos, a 
incidência monofásica da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a 
técnica do creditamento, visto que se prende aos 
bens e não à pessoa jurídica que os comercializa 
que pode adquirir e revender conjuntamente 
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência 
plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.

10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas 
autoriza que os créditos gerados na aquisição de 
bens sujeitos à não cumulatividade (incidência 
plurifásica) não sejam estornados (sejam 
mantidos) quando as respectivas vendas forem 
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 
(zero) ou não incidência da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a 
constituição de créditos sobre o custo de aquisição 
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos 
à tributação monofásica.

(...) (REsp 1894741/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 27/04/2022, DJe 05/05/2022).

Michele Giamberardino Fabre
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Ativos de fundo de investimento são 
atingidos por confusão patrimonial

Em recente decisão, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu pela aplicação do instituto 
da desconsideração da personalidade jurídica de 
um Fundo de Investimento em Participação (FIP). 
Resumidamente, tal instituto autoriza retirar o véu 
de proteção da pessoa jurídica, permitindo alcançar 
os bens e direitos de sócios e administradores (ou 
de suas empresas, no caso da desconsideração 
inversa), quando houver fraude ou abuso de direito, 
como, por exemplo, a prática de atos ilícitos com o 
propósito de lesar credores.

O tema chama atenção na medida em 
que Fundos de Investimento não possuem 
personalidade jurídica, sendo estruturas de 
investimento coletivo, constituídas sob a forma de 
condomínio.

Ocorre que, no caso, o FIP sub judice tinha um 
único cotista à época e tinha como principal ativo 
a participação societária em uma holding, a qual 
foi constituída para a criação de uma associação de 
empresas do setor alimentício. Em razão de algumas 
operações societárias realizadas, entendeu-se que 
o FIP integrava o grupo econômico de tais empresas 
associadas.

Ainda, verificou-se que tais entes societários 
teriam sido utilizados de modo abusivo com a 
finalidade precípua de “blindar” o patrimônio da 
família, e que teria havido confusão patrimonial 
entre as empresas e o FIP. Assim, permitiu-se a 
desconsideração da personalidade jurídica inversa 
de todas as empresas do conglomerado econômico, 
inclusive do FIP, para fins de atingir seus ativos, 
bens e direitos.

O Relator argumentou em seu voto que ‘’o fato 
de ser o FIP constituído sob a forma de condomínio 
e de não possuir personalidade jurídica não é capaz 
de impedir, por si só, a aplicação do instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica em 
caso de comprovado abuso de direito por desvio de 
finalidade ou confusão patrimonial”.

Nada obstante, ponderou o Ministro que, em 
tese, não seria possível a responsabilização do 
fundo por dívida de um único cotista, haja vista 

que o patrimônio do fundo pertence a todos os 
investidores. Portanto, em princípio, o bloqueio 
judicial não poderia recair sobre todo o patrimônio 
comum do fundo por causa de dívidas de um só 
cotista, ressalvada a penhora de sua cota-parte, 
que seria possível. Também não caberia penhora 
das cotas em decorrência de dívidas do fundo.

Rafaella Cristina Frason
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A Comissão de Valores Mobiliários – CVM publicou 
a Resolução n° 88, que revogou a ICVM 588/17, 
trazendo inovações e aprimoramento às regras 
aplicáveis ao crowdfunding, possibilitando aprimorar 
e expandir a captação de investimentos por startups e 
empresas de pequeno porte, bem como ampliar o rol 
de empresas que podem se beneficiar de tal instituto.

Dentre as alterações realizadas, destacam-se as 
seguintes:

- Ampliação do teto de captação de R$ 5 milhões 
para R$ 15 milhões por oferta;

- Ampliação do teto da receita bruta de empresas 
de pequeno porte para R$ 40 milhões e, em caso de 
grupo econômico, para R$ 80 milhões consolidado;

- Obrigatoriedade da escrituração, por meio de 
escriturador registrado na CVM ou de controle de 
titularidade e de participação societária dos valores 
mobiliários;

- Flexibilização das ofertas públicas dos 
investimentos, permitindo a realização de campanhas 
em qualquer veículo de comunicação;

- Necessidade de contratação de auditoria 
independente para as demonstrações financeiras, 
quando a receita bruta passar de R$10 milhões no 
exercício financeiro anterior ou quando a oferta 
captar valor acima de R$ 10 milhões;

- Ampliado o limite máximo de investimentos 
por investidores não qualificados de R$ 10 mil para 
R$ 20 mil;

- Impedimento da utilização dos recursos da 
oferta para aquisição de participação minoritária 
(menos de 50%) em outras sociedades;

- Ampliação do capital social mínimo das 
plataformas para R$ 200 mil;

- Exigência de profissional de compliance quando 
as ofertas públicas intermediárias atingirem R$ 30 
milhões;

- Autorização das plataformas como 
intermediadoras de transações subsequentes;

- Criação de faixas percentuais mínimas de 
participação obrigatória do investidor líder, a 
depender do montante da oferta;

- Ampliação de 20% para 25% do valor máximo 
da oferta no lote adicional;

- Dentre outras.
A nova resolução entrará em vigor em 

01/07/2022, e permitirá que mais empresas usufruam 
da modalidade do crowdfunding, assim como 
absorvam maiores investimentos, podendo ser uma 
oportunidade para startups e empresas de pequeno 
porte alavancarem os seus negócios.

Lorena Parzianello Dágios

Artigo
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Notícias

Sócio de MPE responde por débito 
após fechamento da empresa

Tributação sobre trust 
em pauta

STJ decidiu que os sócios são 
responsáveis pelos débitos, 
independentemente de ato ilícito

CVM: Novas Regras de Proteção 
a Investidores
Nova resolução exige a prestação de 
informações periódicas dos emissores 
de valores mobiliários

Banco é condenado por reter 
imposto de renda sobre 
rendimentos de trust

Decidiu a 2ª Turma do STJ, no julgamento do 
REsp n.º 1876549, que os sócios de micro e pequenas 
empresas respondem pessoalmente por débitos 
tributários da sociedade após a sua dissolução, 
caso a obrigação principal não possa ser paga pelo 
contribuinte.

No recurso, os sócios argumentaram que só 
poderiam responder por débitos da empresa após 
o seu fechamento, caso tivessem cometido alguma 
ilicitude, como ato com excesso de poderes ou 
infração de lei. Entretanto, o Min. Relator, Mauro 
Campbell, entendeu pelo reconhecimento da 
responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos 
da empresa, independentemente da prática de 
qualquer ato ilícito.

Segundo o Min. Relator, caberá aos sócios 
“demonstrar a insuficiência do patrimônio quando 
da liquidação para exonerar-se da responsabilidade 
pelos débitos”.

Valéria Jacobovicz

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM editou a 
Resolução CVM nº 80, que consolida normas de registro 
e prestação de informações periódicas e eventuais 
por emissores de valores mobiliários admitidos à 
negociação, visando a proteção de investidores e 
acionistas minoritários.

Uma das novidades é o dever das Sociedades 
Anônimas de Capital Aberto de passar a noticiar ao 
mercado as demandas judiciais ou arbitrais que versem 
sobre direito societário ou que envolvam o mercado 
de valores mobiliários. Na divulgação, deverão ser 
informadas as partes do processo, os valores, bens ou 
direitos envolvidos, os principais fatos da causa e o 
pedido contido na demanda.

Tal normativa tem trazido discussões, especialmente 
diante do conflito em relação ao sigilo das demandas 
arbitrais.

Matheus Pacheco Benin

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo – TJSP determinou a um banco o 
desbloqueio de valores retidos de correntista a 
título de imposto de renda sobre rendimentos de 
trust constituído no exterior.

No caso, uma herdeira idosa era beneficiária 
de um trust com jurisdição nos Estados Unidos, 
constituído antes do falecimento do marido, e 
teve valores retidos a título de IR pelo banco. O 
Tribunal entendeu que inexiste norma legal que 
autorize a retenção realizada, razão pela qual 
exigiu a sua devolução.

Tal decisão reacende a discussão sobre a 
incerteza do trust e a sua tributação no Brasil, 
diante de entendimentos diversos proferidos 
pela Receita Federal e por tribunais, gerando 
insegurança jurídica sobre o tema.

Luize Mazeto
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