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I - REGULAMENTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL EM SEDE DE 

EXECUÇÃO FISCAL 

  

Por meio da Portaria nº 742 publicada no fim de dezembro de 2018 a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) regulamentou o chamado “negócio jurídico processual”, específico 

para os débitos inscritos em dívida ativa da União Federal, exigidos ou em fase de início de 

exigência através de execução fiscal.  

  

A nova norma passou a dispor sobre a formalização de acordos prevendo condições mais 

favoráveis para a quitação de débitos em cobrança judicial. 

  

Dispôs sobre planos de amortização que em regra devem ter prazo máximo de 120 meses, 

sendo condicionados à confissão dos débitos e ao oferecimento de garantias, além da 

necessária a quitação parcial dos valores amortizados. 

  

Tratou também de relevantes alterações relacionadas à prestação de garantias, requisito 

para que em regra seja viabilizada a discussão judicial e a suspensão das exigências. A 

predileção por garantias como depósito em dinheiro, fiança bancária e mesmo seguro-

garantia, acarretam elevados custos aos contribuintes, a nova norma flexibilizou esse ponto 

possibilitando que sejam aceitas garantias menos líquidas. 

  

Outro destaque é a possibilidade da inclusão de empresas em recuperação judicial, 

demonstrando o interesse na preservação da empresa, responsável pela produção de bens e 

serviços e geração de empregos.  

  

A celebração do Negócio Jurídico Processual poderá ser requerida pelo contribuinte sendo 

analisada pela unidade competente da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. No 

requerimento já devem ser apresentadas a relação de bens que comporão as garantias bem 

como a proposta para quitação. A proposta pode ser objeto de discussão, e caso aceita, será 

redigido o acordo para sua formalização. Em regra, o acordo deve ser informado na execução 

fiscal correspondente. 

  

Apesar da flexibilização é vedada qualquer redução nos valores dos créditos inscritos em 

dívida ativa ou a renúncia a suas garantias e privilégios. 

  

De todo modo, este pode ser um caminho para a reorganização e retomada de um 

desenvolvimento válido e necessário da atividade empresarial com alternativas para mais 

rápida e ágil extinção do crédito tributário. 
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II - STJ EDITA SÚMULAS RELEVANTES SOBRE MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS 

  

No mês de dezembro de 2018 o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou novas súmulas de 

importante aplicação no âmbito tributário. 

  

A Súmula nº 622 consolida o entendimento acerca da decadência e da prescrição tributária. 

  

A decadência extingue o crédito tributário em razão do decurso do prazo de 05 (cinco) anos 

para a Fazenda Pública o constituir. Já a prescrição extingue o direito de a Fazenda Pública 

propor a execução do crédito tributário dado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos desde a 

sua constituição. 

  

Segundo o recente posicionamento do STJ, iniciado o prazo decadencial para o lançamento 

e a constituição do crédito tributário, a notificação de eventual o auto de infração cessa a 

contagem deste prazo. 

  

Havendo o decurso do prazo para a impugnação do contribuinte ou a notificação do 

julgamento definitivo e o esgotamento do prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

prescricional para a cobrança judicial. 

  

Desta forma, notificado o contribuinte do auto de infração, cessa o prazo de decadência, 

somente se iniciando com o julgamento definitivo que mantém a exigência e com o seu não 

pagamento o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para que haja o início da cobrança 

judicial. Não apresentada a execução fiscal neste prazo se opera a prescrição. 

  

Já a Súmula nº 625 do STJ trata da prescrição relativa à ação de repetição de indébito 

tributário e à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.  

  

O entendimento foi consolidado no sentido de que o requerimento administrativo de 

compensação ou restituição de tributo pago indevidamente não interrompe o prazo para que 

haja o ingresso com ação judicial para a repetição do indébito ou execução de título judicial 

contra a Fazenda Pública. Destacamos que o contribuinte tem o prazo de 5 (cinco) anos para 

pleitear judicialmente a compensação ou restituição. 
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III - RECEITA RESTRINGE CONCEITO DE INSUMO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO DO STJ 

  

A Receita Federal publicou em dezembro de 2018 o Parecer Normativo Cosit nº 5 

apresentando as principais repercussões no âmbito administrativo decorrentes da definição 

do conceito de insumos para fins de crédito de PIS/COFINS estabelecidas pelo Superior 

Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR. 

  

Lembramos que no referido julgamento o STJ expandiu os limites impostos ao creditamento 

do PIS/COFINS, decidido que o conceito de insumo, e logo, do direito ao crédito, deve 

considerar os critérios da essencialidade ou relevância do bem ou serviço empregados na 

atividade. 

  

O mencionado parecer, por sua vez, definiu que deve ser considerado "essencial” tudo aquilo 

do qual o processo produtivo dependa "intrínseca e fundamentalmente”, e "relevante" tudo o 

que for necessário, mas não indispensável, ao processo produtivo. 

  

Assim, abordou alguns aspectos positivos aos contribuintes, como o reconhecimento do 

crédito no chamado “insumo do insumo”, ou seja, nos dispêndios necessários em etapas 

prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda, alcançando os insumos 

necessários à própria confecção do bem-insumo utilizado; nos bens e serviços utilizados no 

processo produtivo por imposição legal; nos serviços terceirizados e nos testes de qualidade, 

dentre outros. 

  

Entretanto, o parecer se mostrou restritivo além da tese firmada pelo STJ, quando dispôs que 

somente estaria incluído no conceito de insumos aqueles bens ou serviços inseridos em 

processo do qual efetivamente resulte um bem destinado à venda ou à prestação de serviços 

a terceiros. Por esse entendimento, atividades que não gerassem tais resultados, “como 

pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, etc.” não ensejariam direito a crédito. 

  

Ainda, o parecer se mostrou restritivo ao tratar que na revenda de bens para centros de 

distribuição ou entrega direta a adquirentes, não há insumos de combustíveis e lubrificantes 

gastos em entregas, transportes de mercadorias, embalagens, e outros, pois esses se 

refeririam a itens não aplicados no processo produtivo ou na prestação de serviços 

propriamente ditos, já que incorridos em fase posterior à conclusão dessas atividades. 

 

Como visto, será necessário um tratamento cada vez mais específico por partes dos 

contribuintes, dada a possibilidade de haver interpretações pela Fazenda Nacional em 

relação à restrição dos créditos, que acabam por conflitar com a orientação do STJ. 
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IV - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONSOLIDA E ESTABELECE REGRAS ACERCA DA 

IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM E IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA 

  

A Instrução Normativa nº 1.861/2018, publicada em 27 de dezembro de 2018, estabeleceu 

requisitos e condições para a realização de operações de importação por conta e ordem de 

terceiro e por encomenda, revogando as instruções normativas anteriores acerca do assunto 

(IN SRF nºs 225/2002 e 634/2006 e IN SRF nº 247/2002). 

  

A norma enfatizou que a importação por conta e ordem possui natureza de prestação de 

serviços do importador ao adquirente, e, a importação por encomenda é uma operação de 

compra e venda entre o importador e o encomendante. 

  

Confirmou ainda os procedimentos para os registros, como a necessidade de todos os 

agentes terem habilitação para operar perante o Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(Siscomex), bem como a necessidade de anexar o contrato previamente firmado no Portal 

Único de Comércio Exterior. 

  

Estabeleceu regras acerca da emissão de notas fiscais, destaque de tributos, controles 

contábeis e de estoque, e a possibilidade de o importador por encomenda cobrar garantias 

antecipadas. A norma também tratou de forma expressa da possibilidade de se enviar 

mercadorias importadas por conta e ordem ou por encomenda a terceiros. 

  

  

A equipe da Stüssi-Neves está a sua disposição caso tenha dúvidas ou precise de 

informações adicionais acerca dos assuntos tratados através do email 

info@stussinevessp.com.br 

 

São Paulo, 21 de janeiro de 2019. 

 

Patrícia Giacomin Pádua  Gabriela Liesenberg 
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