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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Supremo reafirma incidência do ISS sobre franquia  

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a 
jurisprudência de que é constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS) nos contratos de franquia (franchising).  

A decisão foi tomada na sessão virtual do Plenário concluída na semana passada, 

no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603136, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 300).  

O recurso foi interposto por uma empresa de comércio de alimentos que firmou 

com uma rede de lanchonetes contrato de franquia empresarial que inclui cessão 

de uso de marca, treinamento de funcionários e aquisição de matéria -prima, entre 
outros pontos. 

O objeto de questionamento é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro (TJ-RJ) que considerou constitucional a cobrança de ISS sobre o 
contrato de franquia, ao julgar a Lei Municipal 3.691/2003, que inclui o setor 

entre os serviços tributáveis da lista do Anexo da Lei Complementar  116/2003 . 
O relator, ministro Gilmar Mendes, observou que a questão constitucional passa 

pela interpretação do artigo 156, inciso I II, da Constituição Federal , que 
trata da competência dos municípios para a instituição de impostos sobre 

serviços, e pela definição do que se pode entender por “serviço”. Na sua 
avaliação, a cobrança de ISS sobre os contratos de franquia não viola o texto 

constitucional nem destoa da orientação atual do STF sobre a matéria.  
Segundo o relator, esses contratos são de caráter misto ou híbrido e englobam 

tanto obrigações de dar quanto de fazer. “A doutrina costuma separar prestações 

abarcadas na relação de franquia como atividade-fim, tais como a cessão do uso 
de marca, e atividade-me io, tais como treinamento, orientação, publicidade, etc.”, 

assinalou. 

No entanto, o ministro considera pelo menos duas razões para julgar que essas 
atividades não devem ser separadas para fins fiscais, de modo que apenas as 

atividades-meio ficassem sujeitas ao ISS. A primeira é que o contrato em questão 

não é apenas para cessão de uso de marca, tampouco uma relação de assistência 
técnica ou transferência de conhecimento ou segredo de indústria.  

“O contrato de franquia forma -se de umas e outras atividades, reunidas num só 

negócio jurídico”, afirmou. Separar umas das outras acabaria por desnaturar a 

relação contratual em questão.  

A segunda razão, segundo Gilmar Mendes, é de ordem eminentemente prática. A 
seu ver, dar tratamento diferente à atividade-meio e à atividade-fim conduziria o 

contribuinte à tentação de manipular as formas contratuais e os custos individuais 
das diversas prestações, a fim de reduzir a carga fiscal incidente no contrato.  

Foi aprovada a seguinte tese para efeito de repercussão geral: “É constitucional a 

incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos 

de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no 

Anexo da Lei Complementar 116/2003 )”. Ficaram vencidos os ministros Marco 
Aurélio Mello e Celso de Mello.  

Fonte: STF 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B116%2B2003#fe%2Blc%2B116%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcf%2B1988#fe%2Bcf%2B1988
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B116%2B2003#fe%2Blc%2B116%2B2003
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ICMS - Confaz divulga atos que tratam da Lotex e da dispensa de débitos 

relacionados a benefícios fiscais em razão da Covid-19 

Por meio do Despacho nº 39/2020 foi dada publicidade ao Ajuste Sinief 

nº 13/2020 e ao Convênio ICMS nº 46/2020 , que dispõem sobre a emissão 
de nota fiscal nas operações internas com bilhetes da Lotex e a não exigência do 
ICMS devido ao descumprimento de compromissos vinculados a benefícios fiscais, 

em razão da Covid-19, conforme segue: 

 

Ajuste Sinief nº 13/2020  - altera o Ajuste Sinief nº 12/2020 que dispensa a 

emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, nas operações internas que 
envolvam o serviço público de distribuição e venda de bilhetes de Loteria 

Instantânea Exclusiva (Lotex). 
 

Convênio ICMS nº 46/2020 - autoriza os Estados e o Distrito Federal a não 
exigir o ICMS devido pelo descumprimento de compromissos assumidos como 

requisito à concessão de benefícios fiscais previstos nos Convênios ICMS nºs 
73/2016 e 188/2017, bem como os ratificados ou convalidados nos te rmos da Lei 

Complementar 160/2017  e do Convênio ICMS nº 190/2017 , quando derivar 
exclusivamente dos efeitos econômicos negativos relacionados à pandemia da 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo Coronavírus (Covid -19), 
com efeitos até 31.12.2020. 

 

(Despacho Confaz nº 39/2020 - DOU 1 de 04.06.2020) 
 
Fonte: Editorial IOB 

 
Simples Nacional - Bacen disciplina a constituição, organização e 

funcionamento de sociedades de garantia solidária e sociedade 
contragarantia 

A Resolução Bacen nº 4.822/2020 disciplinou a constituição, a organização e o 
funcionamento da sociedade de garantia solidária (SGS) e da sociedade de 

contragarantia. 
 

A SGS e a sociedade de contragarantia foram instituídas pela Lei Complementar 

nº 169/2019 , que incluiu os arts. 61-E a 61-I à Lei Complementar 

nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional), como forma de estímulo ao crédito e à 
capitalização. 

 
A constituição das novas modalidades de sociedade a seguir, estão em vigor 

desde 1º.06.2020 e têm como principais características : 
 

a) Sociedade de Garantia Solidária (SGS): constituída sob a forma de 

sociedade por ações, para a concessão de garantia a seus sócios participantes, 
observando-se que: 

 
a.1) os atos da SGS serão arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis 

e Atividades Afins; 
 

a.2) é l ivre a negociação, entre sócios participantes, de suas ações na respectiva 

SGS, respeitada a participação máxima que cada sócio pode atingir ; 
a.3) podem ser admitidos como sócios participantes os pequenos empresários, 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B13%2B2020#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B13%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B46%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B46%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B13%2B2020#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B13%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bajuste%2Bsinief%2B12%2B2020#fe%2Bajuste%2Bsinief%2B12%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B46%2B2020#fe%2Bconv%2Bicms%2B46%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B160%2B2017#fe%2Blc%2B160%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B190%2B2017#fe%2Bconv%2Bicms%2B190%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B39%2B2020#fe%2Bdesp%2Bconfaz%2B39%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bbacen%2B4822%2B2020#fe%2Bres%2Bbacen%2B4822%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B169%2B2019#fe%2Blc%2B169%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
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microempresários e microempreendedores e as pessoas jurídicas constituídas por 

esses associados; 
 

a.4) sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº  123/2006 , aplicam-se à 
SGS as disposições da lei que rege as sociedades por ações ; 

b) Sociedade de Contragarantia: que tem como finalidade o oferecimento de 
contragarantias à SGS, nos termos a serem definidos por regulamento. 

 
O contrato de garantia solidária tem por finalidade regular a concessão da 

garantia pela sociedade ao sócio participante, mediante o recebimento de taxa de 

remuneração pelo serviço prestado, devendo fixar as cláusulas necessár ias ao 
cumprimento das obrigações do sócio beneficiário perante a sociedade. Para a 

concessão da garantia, a SGS poderá exigir contragarantia por parte do sócio 
participante beneficiário, respeitados os princípios que orientam a existência 

daquele tipo de sociedade. 

 
A SGS pode conceder garantia sobre o montante de recebíveis de seus sócios 

participantes que sejam objeto de securit ização . 
 

A SGS e a Sociedade de Contragarantia deverão integrar o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) e terão sua constituição, organização e funcionamento 
disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) . 

 
Nesse sentido, de acordo com as disposições ora introduzidas destacamos : 

 
a) Sociedade de Garantia Solidária: 

a.1) Objeto: a SGS tem por objeto a realização das seguintes ativ idades e 

operações: 
 

a.1.1) concessão de garantias a seus sócios participantes na realização de 
operações de crédito para viabilizar atividades produtivas, tendo como parte 

credora instituições financeiras e entidades autorizadas a operar ou a participar 

em programas do Governo Federal, a exemplo do PNMPO, nos termos da Lei 

nº 13.636/2018 , respeitadas as operações a elas permitidas, em 
conformidade com a legislação e a regulamentação em vigor ; 

 

a.1.2) prestação de assessoria técnica para apoio às atividades produtivas de 
seus sócios participantes, inclusive para fins de contratação de operações de 

financiamento dessas atividades; 
 

a.1.3) execução de programas de treinamento em gestão operacional e financeira 

dos sócios participantes; e 
 

a.1.4) aplicação de disponibil idades de caixa nos mercados financeiro e de 
capitais, observadas as restrições legais e regulamentares específicas de cada 

modalidade de aplicação; 
 

a.2) Política de Concessão de Garantia: a sociedade de garantia solidária deve 

estabelecer e divulgar para seus sócios participantes a política de concessão de 
garantias e de acompanhamento dessa concessão; 

a.3) Operações: as operações de concessão de garantia devem ser efetuadas 
com base em critérios consistentes e verificáveis, amparadas por informações 

internas e externas, contemplando, pelo menos, a situação econômico-financeira, 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13636%2B2018#fe%2Blei%2B13636%2B2018
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o grau de endividamento e a capacidade de geração de resultado dos 

empreendimentos geridos pelos sócios participantes pleiteantes da operação ; 
 

a.4) Constituição: a sociedade de garantia solidária deve ser constituída sob a 
forma de sociedade anônima. A expressão "Sociedade de Garantia Solidária" deve 

constar da denominação social da instituição, sendo vedado o uso de 

denominação ou nome fantasia que contenha termos característicos das demais 
instituições do Sistema Financeiro Nacional ou de expressões similares, em 

vernáculo ou em idioma estrangeiro; 
 

a.5) Capital Social: a sociedade de garantia solidária deve observar 

permanentemente o l imite mínimo de capital social integralizado de 
R$200.000,00; 

 
a.6) Controle e participação societária: observado o disposto na legislação e 

na regulamentação em vigor, a SGS somente pode participar do capital de 
sociedades de contragarantia e entidades de representação institucional, de 

cooperação técnica ou de fins educacionais. Um mesmo sócio participan te não 

poderá ser titular de mais de 10% do capital social da sociedade de garantia 
solidária; 

 
b) Sociedade de contragarantia: 

b.1) Objeto Social: a sociedade de contragarantia tem por objeto a concessão 

de contragarantia à sociedade de garantia solidária ; 
 

b.2) Política de Concessão da Contragarantia: a contratação de 
contragarantia será formalizada por meio de contrato celebrado entre a sociedade 

de garantia solidária e a sociedade de contragarantia, que deve pautar -se, no 

mínimo, pelos princípios da boa fé , da solidariedade de interesses, da 
transferência equilibrada de riscos, da continuidade dos negócios e da solvência 

da sociedade de contragarantia; 
 

b.3) Constituição: a sociedade de contragarantia deve ser constituída sob a 
forma de sociedade anônima. A expressão "Sociedade de Contragarantia" deve 

constar da denominação social da instituição, sendo vedado o uso de 

denominação ou nome fantasia que contenha termos característicos das demais 
instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ou de expressões similares em 

vernáculo ou em idioma estrangeiro. Podem participar do capital social de 
sociedade de contragarantia entidades constituídas como SGS e pessoas jurídicas 

nacionais ou internacionais, bem como fundos destinados à prestação de 

garantias, inclusive o FGO, o FGI, o Fampe e o Funproger, desde que contem com 
autorização na forma da legislação de regência . 

 

(Resolução Bacen nº 4.822/2020  - DOU 1 de 03.06.2020) 

 
Fonte: Editorial IOB 

 
 

 

 
 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bbacen%2B4822%2B2020#fe%2Bres%2Bbacen%2B4822%2B2020
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Sped/ICMS - NF-e - Divulgada a NT nº 3/2016, versão 1.70, que divulga 

nova tabela de NCM e respectiva Utrib 

Foi publicada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, a versão 1.70 da Nota Técnica 

(NT) nº 3/2016, que divulga nova tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), com vigência a partir de 1º.07.2020.  

Esta versão altera a tabela de NCM para incluir e excluir códigos de NCM, nos 

termos da Resolução GMC nº 55/2019.  

Está disponível no referido Portal, a nova tabela de NCM e respectivas Unidades 

de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior (Utrib), na aba “Documentos”, opção 
“Diversos”. 

Prazo de Implementação: 

• Ambiente de Teste: 22.06.2020  

• Ambiente de Produção: 1º.07.2020  

(Nota Técnica nº 3/2016, versão 1.70, Disponível 

em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&I

nforme=mFp7mF5AR24= 
Acesso em: 03.06.2020) 

Fonte: Editorial IOB 

 
 

ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

Tributos Estaduais/SP - Divulgada a tabela prática de juros de mora para 
os débitos de multas infracionais de taxas, relativa a junho/2020 

Foi divulgada a tabela prática para cálculo dos juros de mora, aplicáveis até 

30.06.2020, aos débitos de multas infracionais de taxas.  

A mencionada tabela não se aplica ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD.  

(Comunicado Dicar nº 39/2020 - DOE SP de 02.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

ICMS/RS - Estabelecidas novas condições para diferir o imposto na 

importação de metanol 

Por meio do ato em fundamento, foram alteradas as condições para a realização 
de importação de metanol, destinado à fabricação de biodiesel, por 

estabelecimento industrial com o diferimento do imposto previsto no  RICMS-

RS/1997 , Livro I , art. 53, II, Apêndice XVII, item XXXVI.  

Assim, além da exigência de que o desembaraço aduaneiro seja feito neste 
Estado, a partir de 1º.04.2021, passará a ser exigido que a importação seja 

realizada por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de fronteira 
alfandegados, situados neste Estado e também que sejam utilizados os serviços 

das Comissárias de Despacho Aduaneiro ou de Despachante Aduaneiro 

estabelecidos no Rio Grande do Sul, caso não seja realizada por conta própria a 
importação e o desembaraço aduaneiro.  

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=mFp7mF5AR24
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=mFp7mF5AR24
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B39%2B2020#es-sp%2Bcomun%2Bdicar%2B39%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi#es-rs%2Bd%2B37699%2B1997@livi
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(Decreto nº 55.289/2020 - DOE RS de 04.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

ICMS/RJ - Divulgado o PMPF para gasolina, diesel, GLP, QAV, AEHC e 
GNV, com aplicação a partir de 1°.06.2020 

Foram divulgados os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) de 

gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV), 
álcool etíl ico hidratado combustível (AEHC) e gás natural veicular (GNV), com 

aplicação a partir de 1º.06.2020. 

(Portaria SUT nº 311/2020 - DOE RJ de 03.06.2020) 
 

Fonte: Editorial IOB 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rs%2Bd%2B55289%2B2020#es-rs%2Bd%2B55289%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-rj%2Bport%2Bsut%2B311%2B2020#es-rj%2Bport%2Bsut%2B311%2B2020

