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M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Solução de Consulta Interna nº 01/2012 Data 03/02/2012 

 

A Coordenação-Geral de Tributação (“COSIT”) da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“RFB”) publicou, no dia 24 de janeiro de 2012, a Solução de Consulta Interna nº 
1, na qual decidiu que, “os efeitos do registro dos atos constitutivos da empresa 
retroagem à data de assinatura de seus atos constitutivos. Tratando-se de empresa 
que resultar de fusão ou cisão, considera-se como data de abertura da nova empresa a 
da assembleia de sócios que aprovar o evento, desde que o ato respectivo seja 
apresentado para arquivamento no prazo estabelecido pelo art. 36 da Lei nº 8.934, de 
18 de novembro de 1994”. 

 

A relevância desse entendimento, para efeitos tributários, é a de que a data em que se 
reputam ocorridos os eventos societários acima mencionados serve para determinar a 
responsabilidade de cada uma das sociedades resultantes desses eventos em relação 
aos débitos tributários apurados pela Autoridade Fiscal. 

 

Neste contexto, a COSIT decidiu que a empresa deve ser reputada existente na data 
da assembleia se sócios que aprovar o evento societário. Essa data deve ser 
considerada, ainda que anteceda ao ato do arquivamento dos correspondentes atos 
deliberativos, pois o que é constitutivo é o ato em si e não o arquivamento de 
documentos relativos a ele, o qual tem efeitos declaratórios. 

 

Assim, uma vez apresentado para arquivamento no prazo legal (30 dias contados da 
assinatura do contrato), o ato deliberativo já é válido e eficaz desde a sua edição. O 
atraso da Administração Pública em efetivar o arquivamento do ato apresentado 
tempestivamente não interfere em seus efeitos, ou seja, tal delonga não modifica a 
data de constituição e de abertura de empresa nova ou de incorporação de empresa. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 
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H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

 

Vítor Martins Flores (vitor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7555 

 


