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CONSELHO ADMINSITRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

DESEMPATE PELA LEI
CONTRIBUINTE NÃO PODE RECEBER DUAS MULTAS POR MESMO FATO, DIZ
CARF
O contribuinte não pode ser duplamente punido por um mesmo fato. Com esse
entendimento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) afastou a multa isolada, referente a estimativas mensais,
da Viação Campo Belo, que já havia recebido multa de ofício pelo não pagamento
do Imposto de Renda anual.
Carf decidiu que contribuinte não pode ser punido duas vezes por mesmo fato
Reprodução
Dos oito conselheiros presentes no julgamento, quatro votaram para manter a
cumulação das multas e quatro votaram a favor do afastamento da multa isolada.
Assim, o julgamento foi decidido pelo voto de desempate em favor do contribuinte,
criado pela Lei 13.988/2020.
Quando se tem um auto de infração que irá exigir o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, será exigido o valor anual do tributo. A maioria dos autos de infração tem
multas: a de ofício pelo não recolhimento (cobrança do valor que não foi pago mais
multa de ofício, que, em regra, é de 75%) e a multa isolada punindo determinada
conduta, como o não pagamento mensal do imposto (acréscimo de 50%).
No caso, o Carf cancelou a multa isolada de 50% e manteve apenas a de ofício, de
75%. Os conselheiros apontaram que a Súmula 105 do conselho proíbe a
imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato.
Luís Flávio Neto, sócio da área tributária do KLA Advogados, afirma que a decisão
pode representar uma mudança de rumo na jurisprudência do Carf.
Segundo ele, nos últimos anos, o Carf vinha aplicando a Súmula 105 apenas para
fatos ocorridos até 2007, permitindo a cobrança de multas cumulativas dali em
diante. A justificativa é que a Lei 11.488/2007 teria alterado o artigo 44 da Lei
9.430/96, citada pela súmula, que é a base legal para a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas.
"Ocorre que uma análise das decisões que fundamentaram a súmula demonstra
que os fundamentos que levaram à sua edição estão relacionados à impossibilidade
de dupla penalização do contribuinte sobre um mesmo fato, especialmente levando
em consideração que o não recolhimento de estimativas é um ato preparatório ao
recolhimento a menor de IRPJ e CSLL. Isto é, na maior parte dos casos, o
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contribuinte que recolhe IRPJ e CSLL a menor o faz também com relação às
estimativas. Nesse cenário, puni-lo com multa de 75% (ou, ainda, 150% em casos
de fraude ou simulação) mais 50% corresponderia a penalizá-lo duplamente pelo
mesmo fato. Essa foi a linha de raciocínio que prevaleceu na recente decisão da
Câmara Superior", avalia o tributarista.
Clique aqui para ler a decisão 10665.001731/2010-92
Sérgio Rodas é correspondente da revista Consultor Jurídico no Rio de Janeiro.
Revista Consultor Jurídico, 19 de novembro de 2020, 8h39
https://www.conjur.com.br/2020-nov-19/contribuinte-nao-receber-duas-multasmesmo-fato-carf

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CARF: RESSARCIMENTO PELO USO DE BEM PARTICULAR NO TRABALHO
NÃO É TRIBUTADO
Empregados recebiam verbas após viagens feitas com carros próprios para o
encontro com clientes
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu, por unanimidade de
votos, pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória
paga pelo uso de bem particular dos empregados nas tarefas da empresa. A
companhia que constava como parte no processo analisado pelo tribunal
administrativo pagava valores aos funcionários que usavam seus carros particulares
para entrar em contato com clientes e fazer a venda de produtos químicos
destinados à indústria têxtil. A decisão foi proferida pela 1ª Turma da 2ª Câmara da
2ª Seção no dia 4/11, em um caso envolvendo a empresa Buschle Lepper S.A.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) de Florianópolis (SC) manteve a autuação à
empresa por considerar que o pagamento tem natureza remuneratória, sendo
possível a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos.
A fiscalização alegou que a contribuinte não conseguiu provar por meio dos
documentos apresentados nos autos que as verbas pagas eram apenas
indenizatórias, e não de natureza remuneratória. Isso porque, argumenta a
fiscalização, a contribuinte indicou como prova somente as despesas com
hospedagens dos funcionários que precisavam se deslocar por cidades em busca
dos clientes.
No Carf o relator do processo, conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
argumentou que os ressarcimentos podem ser comprovados por outros meios e
não apenas por recibos e notas fiscais.
“[As verbas] não são remunerações porque não apresentam vantagens financeiras,
pelo contrário, há depreciação do carro”, afirmou o relator em seu voto. Ele
acrescentou que os valores pagos também passavam por uma rígida análise da
empresa para a liberação das verbas.
“Os empregados estavam obrigados a apresentar formulário com itinerário, datas,
quilometragem, condição das estradas, e tudo isso era conferido e autorizado pela
área financeira e pelos diretores”, afirmou o julgador.
Ele concluiu que “não restam dúvidas” de que a utilização dos carros próprios deve
ser ressarcida, principalmente “por causa do desgaste do veículo” ocasionado pelas
diversas viagens.
Em sustentação oral, a advogada representante da contribuinte explicou que o
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holerite dos funcionários trazia o valor pago das verbas indenizatórias, destacado
de forma separada em relação ao salário dos trabalhadores.
“A própria Constituição Federal estabelece que esse tipo de pagamento é de
natureza indenizatória porque o funcionário usa o veículo próprio para o exercício
de uma função junto à empresa, que não possui uma frota própria para
disponibilizar”, afirmou a advogada.
Para ela o objetivo da verba é claro: compensar o empregado pela utilização do seu
veículo particular e, por isso, não existiria natureza remuneratória nos valores
pagos.
Processo tratado na matéria: 10920.007427/2008-76
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-tributado-trabalho-16112020

LUCRO PRESUMIDO
NÃO INCIDE IRPJ EM OPERAÇÕES DE PERMUTA DE IMÓVEIS, DECIDE CARF
Pelo voto de qualidade, colegiado entendeu que a troca de bens não compõe a
receita bruta
Em caso inédito, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), última instância
do Carf, decidiu, no dia 10/11, após empate na votação, que a permuta de imóveis
entre empresas na sistemática do lucro presumido não deve ser tributada pelo
IRPJ. Segundo o colegiado, a ação de troca de imóveis não compõe a receita bruta
de uma empresa por ter natureza diferente de uma operação de compra ou venda.
O resultado se deu após a aplicação da metodologia de desempate a favor do
contribuinte prevista na Lei do Contribuinte Legal (13.988/2020) ao processo
11080.001020/2005-94. A discussão entre os julgadores teve como foco a natureza
de uma operação de permuta. Segundo conselheiros do Carf, o caso tem grande
impacto para os setores da construção civil e imobiliário, que costumam enfrentar
autuações da Receita Federal ao realizar permuta de imóveis.
A permuta é uma operação que tem como objeto a troca de uma ou mais unidades
imobiliárias por outra unidade, mesmo que ocorra, por parte de uma das empresas,
um pagamento de parcela complementar em dinheiro.
A estratégia é usada no mercado imobiliário e pelas construtoras como forma de
troca de imóveis. A Receita Federal, entretanto, entende que essa operação deve
ser tributada em sua totalidade, pois também compõe a receita bruta da pessoa
jurídica, mesmo que não envolva dinheiro. O tema chegou a ser julgado nas turmas
ordinárias, com os contribuintes sendo superados pelo voto de qualidade pró-fisco.
A empresa envolvida no processo da Câmara Superior, Verticali-Construções e
Incorporações Ltda, foi autuada pela Receita Federal no período de 2001 a 2003
por operar na sistemática do lucro presumido e não tributar as trocas de imóveis. O
fisco alega que a tributação da permuta de imóveis deve ser de 100% do valor da
operação. A construtora também foi penalizada com multa de 150% sobre o valor
devido.
A relatora do processo, conselheira Edeli Pereira Bessa, representante da Fazenda,
ficou vencida. Para ela, a empresa deve tributar o valor total do negócio quando
receber o imóvel. “Não importa o nome da operação de troca e venda, deve ser
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considerada como receita bruta”, explicou.
“Estamos falando do objeto do estoque de imóveis de uma sociedade que existe
para vender, então não vejo diferença nenhuma [da permuta] com a empresa
receber dinheiro, comprar um outro imóvel que vai colocar no estoque e vender de
novo. É exatamente a mesma coisa, vai incidir [a tributação] duas vezes em cada
vez que vender. Não consigo relativizar somente porque o que é recebido em troca
não é dinheiro”, afirmou a relatora.
No entendimento da conselheira, a permuta ou troca se equiparam a uma operação
de venda e, por isso, toda a receita deve estar sujeita à tributação pelo IRPJ. A
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também se manifestou nos autos
do processo defendendo que a base de cálculo do IRPJ das empresas que optam
pelo lucro presumido leva em consideração a receita bruta, que independe, na visão
do órgão, da forma como é feito o pagamento: em dinheiro ou por meio de bens.
Voto Vencedor
O voto vencedor foi proferido pelo conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
representante dos contribuintes, que considerou que o valor do imóvel permutado
não faz parte do conceito de receita imobiliária. Para ele, o próprio Código Civil trata
a venda e a permuta como institutos diversos.
“A permuta cria uma mobilidade aos players e se dá no âmbito de troca de ativos de
mesmo valor. Ao tributar a permuta e depois vender o imóvel estamos gerando uma
dupla tributação do contribuinte, pois ele também será tributado quando
efetivamente vender [o imóvel]”, afirmou o conselheiro.
Outro argumento utilizado foi que, segundo o artigo 30 da Lei 8981/95, “as pessoas
jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo às unidades
imobiliárias vendidas”. Com isso, o conceito de permuta, segundo Quintella, não
permitiria a inclusão da operação na receita bruta imobiliária.
O caso chegou à Câmara Superior após a contribuinte ter perdido o processo na
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes em janeiro de 2008. O
processo tem origem na Delegacia de Julgamento (DRJ) de Porto Alegre (RS).
Histórico de julgamentos
O mesmo debate consta no processo 10803.720032/2015-28, julgado em 2018 pela
2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção. Na ocasião, a contribuinte, uma
outra empresa do ramo de construção, foi vencida pelo voto de qualidade e não
conseguiu afastar a cobrança de IRPJ.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou anteriormente sobre
o assunto no REsp 1733560/SC, de relatoria do ministro Herman Benjamin. Na
ocasião, o relator considerou que permuta não está dentro do conceito de receita de
venda.
“A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato de
troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de
compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita,
faturamento ou lucro na troca”, assevera o acórdão da Corte Superior.
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-permuta-operacoes19112020
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ICMS
PGR: É CONSTITUCIONAL CANCELAR INSCRIÇÃO DO ICMS DE EMPRESAS
COM TRABALHO ESCRAVO
Augusto Aras se manifestou na ADI 5.465, que questiona no STF a
constitucionalidade da Lei 14.946/2013 de SP
O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou manifestação ao Supremo
Tribunal Federa (STF) nesta quarta-feira (18/11) defendendo a constitucionalidade
de leis estaduais que preveem mecanismos complementares de combate ao
trabalho escravo, incluindo sanções administrativas e fiscais, como o cancelamento
da inscrição de empresa infratora no cadastro do ICMS e divulgação do ato por
meio da publicação de lista de empresas apenadas, conhecida como “lista suja do
trabalho escravo”.
O PGR se manifestou nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.465, que questiona a Lei 14.946/2013 do estado de São Paulo, que definiu
parâmetros para punir empresas envolvidas com trabalho escravo. Para Aras, só
não é possível impedir que os sócios exerçam atividade no mesmo ramo em um
outro estabelecimento ou em nova empresa, como definiu a lei paulista. Leia a
manifestação na íntegra.
De acordo com a manifestação de Aras, o STF deve dar provimento parcial à ADI,
declarando a inconstitucionalidade apenas do art. 4º, caput, I e II, e § 1º, da Lei
14.946/2013. O pedido foi ajuizado pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
“A lei estadual impugnada, no que prevê o cancelamento da inscrição da empresa
faltante no cadastro de ICMS (arts. 1º e 2º), a perda de créditos tributários (art. 4º, §
2º) e a inclusão do empregador em relação de infratores (art. 3º), representa
mecanismo adicional de repressão ao trabalho escravo, na seara fiscaladministrativa”, escreveu o PGR.
Para ele, a erradicação do trabalho escravo, forçado ou exercido em condições
análogas à escravidão, com imposição de penalidades e sanções em esferas
distintas, é um dos objetivos do Estado brasileiro, de acordo com tratados e
compromissos internacionais firmados pelo país.
“A normatização nacional vem na esteira do compromisso firmado perante a
comunidade internacional de combate prioritário à conduta ilícita nesse campo.
Internamente, em linhas gerais, decorre dos direitos e princípios constitucionais
consolidados na dignidade humana, além de ser concretização do objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil de construção de sociedade livre,
justa e solidária”, disse.
A inicial da CNC alega que há uma suposta usurpação da competência reservada à
União para a execução da inspeção do trabalho. Segundo Aras, “ao contrário do
afirmado na inicial, a previsão não está no âmbito do direito do trabalho, nem há
ofensa à competência material federal para a execução da inspeção do trabalho. A
norma trata da imposição de consequência jurídica, por conduta ilícita, em esfera
distinta da trabalhista, e no âmbito territorial do estado, com efeito sobre a
regularização em cadastro de contribuintes de tributo estadual”.
O trecho que prevê impedimento para que os sócios exerçam atividades comerciais
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pelo prazo de 10 anos no mesmo ramo foi considerado inconstitucional pelo PGR,
uma vez que a competência para legislar sobre Direito Comercial é exclusiva da
União.
“Na esfera federal, não há previsão semelhante à da lei estadual, que afaste os
sócios da empresa faltante, por período determinado de tempo, do ramo da
atividade exercida. Também não existe lei complementar que autorize os estados a
legislar sobre questões específicas da matéria, conforme exige o parágrafo único do
art. 22 da CF”, afirmou.
No que envolve a “lista suja” propriamente dita, Aras argumentou que como é
competência estadual a apuração na seara fiscal-administrativa — e eventual
cancelamento, nesse campo, da inscrição do empregador em cadastro de
contribuintes de ICMS —, “não se justifica a invalidação do preceito que lhe é
complementar, ao tratar da mera publicização do resultado da apuração”.
A ADI 5.465 está sob relatoria do novo ministro do STF, Kassio Nunes Marques, e
ainda não tem data para julgamento.
CLARA CERIONI – Repórter em São Paulo. Cobre temas relacionados à política e
ao Judiciário, além de ser uma das responsáveis pelos conteúdos do JOTA Discute.
Antes, foi repórter de macroeconomia na Exame. Email: clara.cerioni@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/pgr-constitucional-cancelar-icmstrabalho-escravo-18112020

Meio ambiente
ATIVIDADES POLUIDORAS NECESSITAM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
DIZ STF
Julgamento que questiona resolução ambiental do Ceará estava no plenário virtual
do STF.
Nesta sexta-feira, 20, os ministros do STF finalizaram o julgamento virtual de ação
que questiona resolução ambiental do Estado do Ceará. Por unanimidade, ficou
decidido que afastar o licenciamento ambiental de atividades potencialmente
poluidoras ao meio ambiente afronta a Constituição.
Os demais dispositivos da resolução foram julgados constitucionais.
O PSOL - Partido Socialismo e Liberdade ajuizou ação que tem por objeto a
resolução 2/19 do Coema/CE - Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará, que
dispõe sobre processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente.
Segundo o partido, a resolução prevê diversas situações de dispensa de
licenciamento que contrariam as normas Federais sobre o tema (LC 140/11 e
resolução Conama 237/97).
Para a legenda, pela leitura conjunta dos artigos 170 e 225 da Constituição, o
exercício da atividade pelo Poder Público ou por pessoas físicas ou jurídicas não
tem liberdade absoluta, como admite a resolução 2, e deve estar subordinado à
regra de proteção ambiental.
Em situações excepcionais, no caso de insignificância do impacto causado, a
exigência do licenciamento ambiental pode ser dispensada, mas, para o PSOL, isso
não pode ocorrer quando implicar a ineficácia do sistema de proteção e de
preservação previstos no artigo 225 da Constituição.
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Relatora
Ministra Rosa Weber, relatora, conheceu da ação e a julgou parcialmente
procedente, para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da resolução
e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1º, a fim de
resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e
empreendimentos de impacto local.
Segundo a ministra, em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam
competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. "A
disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do
limite dessa competência".
"Observo que a Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 limitou-se a implementar as
formas de concessão do licenciamento, com a previsão de novos tipos de licença,
estabelecidos tendo em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o
porte e outras características do empreendimento ou atividade."
Em contrapartida, sobre o artigo 8º, Rosa Weber afirmou que a resolução criou
hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades
impactantes e degradadoras do meio ambiente, como, por exemplo, para o plantio
com uso de agrotóxicos em imóveis com até 30 hectares.
"Com razão o Partido autor, uma vez que o afastamento do licenciamento de
atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da
República. Isso porque empreendimentos e atividades econômicas apenas serão
considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção
ambiental."
Leia o voto da relatora na íntegra.
Processo: ADIn 6.288
Por: Redação do Migalhas
https://migalhas.uol.com.br/quentes/336712/atividades-poluidoras-necessitam-delicenciamento-ambiental--diz-stf

ESTADOS E DF PODEM LEGISLAR SOBRE POSTAGEM DE BOLETOS DE
EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS
Em recurso com repercussão geral, o STF entendeu que lei estadual sobre boletos
de cobranças por serviços prestados se insere no âmbito da proteção ao
consumidor.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, que os estados
e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de
postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas
públicas e privadas. A decisão foi tomada na sessão virtual concluída em 13/11, no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 649379, com repercussão
geral reconhecida (Tema 491).
O recurso foi interposto pela Universo Online S/A, condenada pela Justiça estadual
ao pagamento de multa indenizatória em favor de uma consumidora com base na
Lei fluminense 5.190/2008, que obriga as empresas públicas e privadas que
prestem serviços no estado a fazer a postagem de cobranças no prazo mínimo de
10 dias antes do vencimento. A lei determina, ainda, que as datas de vencimento e
de postagem deverão ser impressas na parte externa da correspondência de
cobrança e prevê o pagamento de multa, a ser revertida em indenização ao
consumidor, em caso de descumprimento.
No STF, a empresa alegava que o estado não teria competência para legislar sobre
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serviço postal e que a Lei federal 6.538/1978 regula os direitos e obrigações
referentes ao serviço postal e ao serviço de telegrama em todo o país. Sustentava,
ainda, ofensa à privacidade dos usuários, em razão da impressão de informações
do lado de fora da correspondência.
Competência concorrente
Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo
desprovimento do recurso. Ele observou que o Plenário, na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 46, estabeleceu que a prestação
exclusiva de serviço postal pela União, nos termos da Lei 6.538/1978, não engloba
a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e de água e de
encomendas, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao
conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada.
Ao reconhecer que se trata de hipótese de competência concorrente, o ministro
explicou que a atuação da União, nesses casos, está limitada ao estabelecimento
de normas gerais, cabendo aos estados e ao Distrito Federal competência
suplementar por meio de suas respectivas leis. Ele ressaltou o entendimento
recente do STF de dar maior ênfase à competência legislativa concorrente dos
estados quando se tratar das relações de consumo e lembrou que o Tribunal tem
declarado a constitucionalidade de normas estaduais em situações análogas.
Por fim, quanto às informações na parte externa da correspondência, o ministro
entendeu que a medida não afeta direitos fundamentais e atende ao princípio da
razoabilidade.
Os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux seguiram o entendimento do
ministro Alexandre de Moraes.
O ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, ficou vencido ao votar pelo
provimento do recurso da empresa. Ele destacou que o serviço postal se encontra
no rol das matérias cuja normatização é de competência privativa da União,
responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. Seu voto foi
seguido pelos ministros Dias Toffoli e Nunes Marques.
Tese
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Os estados-membros e o Distrito
Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de
boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e
privadas".
AR/AD//CF
Processo relacionado: ARE 649379
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=455679&ori=1

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
PF, CGU E AGU ASSINAM TERMO PARA TROCA DE DADOS SOBRE
ACORDOS DE COLABORAÇÃO
A Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União
assinaram um termo que define os ritos e os canais de comunicação institucional
para troca de informações derivadas de acordos de colaboração premiada firmados
pela PF e acordos de leniência firmados pela CGU.
O protocolo é fruto de um acordo de cooperação técnica, de agosto deste ano, que
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teve como signatários a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União,
o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Tribunal de Contas da União, sob a
supervisão do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal não
participou do acordo.
O documento tem por objetivo regulamentar a coordenação e o compartilhamento
de informações no âmbito de negociações para celebração de acordos de leniência
e de colaboração premiada. Um dos pontos é evitar que colaboradores paguem
duas ou mais vezes o ressarcimento aos cofres públicos.
Para tanto, o protocolo estabele que o recebimento, operacionalização e
compartilhamento de informações e elementos de prova referentes a acordos de
leniência e de colaboração premiada serão coordenados, dentro de cada instituição,
por órgãos específicos.
Na CGU, essas funções cabem à Diretoria de Acordos de Leniência da Secretaria
de Combate à Corrupção (DAL). Na AGU, ao Departamento de Patrimônio Público
e Probidade da Procuradoria-Geral da União (DPP). E, na Polícia Federal, à
Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (CGRC).
Para o advogado-Geral da União, José Levi Mello Amaral Junior, trata-se de uma
"cooperação construtiva em favor da transparência e de práticas corretas".
Revista Consultor Jurídico, 22 de novembro de 2020, 14h34
https://www.conjur.com.br/2020-nov-22/pf-cgu-agu-assinam-termo-trocainformacoes-delacoes

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"VARIAÇÃO ANÁRQUICA"
SALOMÃO PROPÕE AFASTAMENTO DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÃO
POR DÍVIDAS CIVIS
A aplicação da taxa fazendária (taxa Selic) para correção de dívidas civis, conforme
dispõe o artigo 406 do Código Civil, não é incontornável, mas apenas um parâmetro
a ser adotado, à falta de outro mais adequado.
Ministro Salomão destacou que uso da Selic não é adequado quando juros
moratórios e correção monetária têm fluência distinta
Com esse entendimento, o ministro Luís Felipe Salomão, da 4ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, propôs o estabelecimento de uma distinção para os casos de
cálculo de juros quando relacionados a danos contratuais e extracontratuais no
campo do Direito Privado.
A proposta foi feita em julgamento do colegiado nesta terça-feira (17/11) e compõe
mais um capítulo na longa discussão jurisprudencial sobre aplicação da taxa Selic
em indenizações.
O caso julgado chegou a tramitar na Corte Especial, mas retornou para que a 4ª
Turma fizesse a definição. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do
ministro Marco Buzzi.
Para o relator do recurso, embora a Corte Especial tenha definido e as turmas que
julgam Direito Público do STJ tenham aplicado a Selic para casos de crédito do
contribuinte, ela não é a mais adequada no âmbito do Direito Privado, pois não
atualiza adequadamente os valores e seu cálculo inclui simultaneamente juros
moratórios e correção monetária.
18/01/2021 15:10

Firefox

10 of 26

https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/57623/messages/538?c...

Em casos de dívida civil, essas consequências fluem a partir de momentos
diferentes, o que inviabiliza a utilização da Selic. Assim, aplica-se o parágrafo 1º do
artigo 161 do Código Tributário Nacional, com juros de 1%. E a correção monetária
pelos índices oficiais cabíveis em cada caso.
Uso inconciliável
O uso da Selic é considerado inconciliável para casos de dívidas civis por conta dos
marcos iniciais para fluência dos efeitos legais.
Corte Especial chegou a analisar caso, mas devolveu para definição pela 4ª Turma
Divulgação
Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ. Se a condenação decorrer de
relação contatual, o termo inicial da contagem é a citação. Já quanto à correção
monetária, o termo inicial é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor,
como dispõe a Súmula 362.
Como a Selic engloba juros moratórios e correção monetária e sua formação, a
incidência desse índice pressupõe fluência simultânea deles, o que implica em
evidente conflito com as súmulas 54 e 362.
Além disso, a taxa Selic não é um espelho do mercado, mas o principal instrumento
de política monetária atualizada pelo Banco Central no combate à inflação. Tem
forte componente político e é fixada com objetivo de interferir na inflação para o
futuro, e não de refletir a inflação apurada no passado.
"Sua adoção na atualização de dívidas judiciais conduz a uma oscilação anárquica
dos juros efetivamente pagos pela mora, com grandes distorções em relação ao
mercado e injustiça gritante", destacou o ministro Salomão. Para ele, o uso da taxa
fazendária abre hipótese de enriquecimento sem causa.
Taxa Selic é instrumento de controle inflacionário usado pelo Banco Central e tem
forte componente político
É o que ocorreria no caso concreto julgado no recurso especial, que trata de
indenização fixada em R$ 7 mil em 2006 por inscrição indevida do nome da autora
da ação em cadastro de inadimplentes. Pela taxa Selic, o valor estaria em R$ 27 mil
em outubro de 2020. Aplicada a taxa de 1% e correção pelo IGPM a partir do
arbitramento, totalizaria R$ 44,8 mil.
Caso de política judiciária
Para o ministro Luís Felipe Salomão, o STJ não pode postergar a análise dessa
situação de distinguishing com a jurisprudência já formada em torno da aplicação do
artigo 406 do Código Civil. A questão é inclusive de política judiciária, de modo a
evitar que se use o Judiciário para ganhos indevidos.
O uso da Selic, segundo o relator, incentiva a recalcitrância recursal e desmotiva o
uso de meios alternativos de resolução de demandas, como conciliação e
mediação. Isso porque o devedor litiga ciente de que sua dívida não causará grande
prejuízo. Por isso a aplicação dos critérios do artigo 161 do CTN.
"Sob essa ótica, percebe-se que adotado o critério ora proposto, a dívida se torna
menos oscilante, mais previsível e a diferença atinente ao acréscimo dos
consectários legais na obrigação pecuniária decorrerá apenas da variação da
inflação e não de irracional incidência de juros flutuantes", concluiu.
REsp 1.081.149
18/01/2021 15:10
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Danilo Vital é correspondente da revista Consultor Jurídico em Brasília.
Revista Consultor Jurídico, 17 de novembro de 2020, 15h08
https://www.conjur.com.br/2020-nov-17/salomao-propoe-afastamento-selic-casosdivida-civil

NINGUÉM MEXE
TÍTULO JUDICIAL NÃO PODE SER ALTERADO NA EXECUÇÃO, DECIDE STJ
Não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o
objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime da
repercussão geral. A única possibilidade de ser feita a alteração ocorre nos casos
em que a coisa julgada é desconstituída.
O ministro Og Fernandes foi o relator do recurso do governo do Distrito Federal
TSE
Esse entendimento foi estabelecido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
ao julgar recurso interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT) que manteve decisão do juízo
da execução que, com base no julgamento do STF no RE 870.947 (ocorrido após a
formação do título judicial na ação ajuizada contra o DF), determinou a realização
de novos cálculos para a fixação dos juros moratórios e da correção monetária.
O TJ-DF estabeleceu que, após o julgamento do RE 870.947, pela sistemática da
repercussão geral, foi declarado inconstitucional o dispositivo legal que disciplinava
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, parâmetro utilizado pela decisão
que deu origem ao título judicial. A corte lembrou ainda que o STF considerou tal
modelo de atualização monetária uma "restrição desproporcional ao direito de
propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina".
Segurança jurídica
O Distrito Federal alegou no recurso ao STJ que, ao manter a decisão que
determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial, o acórdão do TJ-DF
violou os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil de 2015, visto que
deveriam prevalecer os critérios de cálculo da decisão transitada em julgado — e
que estava em fase de cumprimento —, em respeito ao princípio da segurança
jurídica.
O relator do recurso, ministro Og Fernandes, explicou que a declaração de
inconstitucionalidade gera duas consequências: exclui a norma do sistema do
Direito e atribui ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação
a atos administrativos ou judiciais supervenientes, denominada de eficácia
executiva.
Em relação à segunda, Og Fernandes salientou que o próprio STF definiu que a
eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a
data da publicação do acórdão do tribunal no Diário Oficial, atingindo apenas os
atos administrativos e judiciais futuros.
O ministro recordou ainda decisão de 2015 na qual o STF definiu que a declaração
de inconstitucionalidade não produz a rescisão automática das sentenças anteriores
que tenham adotado entendimento diferente. Para isso, é necessário entrar com
recurso ou ação rescisória, conforme o caso. No entanto, segundo o relator, o TJ-
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DF fez prevalecer o entendimento do Supremo em detrimento dos parâmetros
fixados em sentença anterior já transitada em julgado.
"Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é
cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros
estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão
vinculante do STF", argumentou Og Fernandes. Com informações da assessoria de
imprensa do STJ.
Clique aqui para ler o acórdão
REsp 1.861.550
Revista Consultor Jurídico, 19 de novembro de 2020, 12h43
https://www.conjur.com.br/2020-nov-19/titulo-judicial-nao-alterado-execucao-decidestj

DECISÃO
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO PODE ALEGAR ABUSO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL COMO DEFESA NA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
A empresa em recuperação judicial pode, como matéria de defesa em incidente de
impugnação de crédito, pedir o exame de eventual abuso nas cláusulas do contrato
que deu origem ao valor em discussão.
O entendimento foi aplicado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que, ao negar o
recurso de uma empresa em recuperação, afirmou que o incidente de impugnação
de crédito não seria o meio processual adequado para a revisão das cláusulas
financeiras dos contratos que deram origem ao crédito.
Os ministros concluíram que, embora no incidente de impugnação de crédito só
possam ser arguidas as matérias elencadas na Lei 11.101/2005, não há restrição ao
exercício do amplo direito de defesa – que apenas se admite em situações
excepcionais expressamente previstas no ordenamento jurídico.
Conclusão equivocada
O relator do recurso da empresa, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que
o incidente de impugnação de crédito – previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 –
pode ser apresentado por qualquer credor, pelo devedor ou por seus sócios, ou,
ainda, pelo Ministério Público, para questionar a existência, a legitimidade, o valor
ou a classificação do crédito relacionado.
Segundo o ministro, o incidente, autuado em separado, deve ser processado nos
termos dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005, cuja redação "não autoriza a
conclusão a que chegou o tribunal de origem, de que o questionamento da
importância do crédito demandaria a existência de direito incontroverso e de que
eventual abusividade deveria ser questionada em ação própria, em que houvesse
amplo contraditório".
"Desses enunciados normativos se extrai de forma clara que é possível, no
incidente de impugnação de crédito, o exercício pleno do contraditório, incluindo a
ampla produção de provas, além da possibilidade de realização de audiência de
instrução e julgamento", disse o relator.
Defesa sem restrição
Sanseverino ponderou que, na impugnação de crédito, só podem ser suscitadas as
questões indicadas no artigo 8º da Lei 11.101/2005: ausência de crédito,
18/01/2021 15:10
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legitimidade, importância ou classificação.
"No plano processual, porém, uma vez apresentada a impugnação acerca de
matéria devidamente elencada como passível de ser discutida, o exercício do direito
de defesa não encontra, em regra, qualquer restrição, podendo perfeitamente ser
apresentada, como no presente caso, defesa material indireta", afirmou.
Diante disso, o ministro concluiu que devem ser examinadas todas as questões
alegadas pela empresa em recuperação, como o caráter eventualmente abusivo
das cláusulas contratuais relativas aos encargos moratórios que o impugnante
busca acrescer ao seu crédito.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1799932
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18112020Empresa-em-recuperacao-pode-alegar-abuso-de-clausula-contratual-como-defesana-impugnacao-de-credito.aspx

STJ: EMPRESA NO LUCRO PRESUMIDO NÃO PODE EXCLUIR CUSTO COM
MATERIAL DO IRPJ
Companhia de construção civil alegava
Argumentação foi negada por unanimidade

que

valores

eram

reembolsos.

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (17/11),
por unanimidade, que uma empresa de construção civil que apura o IRPJ e a CSLL
pela sistemática do lucro presumido não pode deduzir da receita bruta os valores
pagos pelo tomador do serviço referentes aos custos com materiais usados no
empreendimento. A discussão foi tomada após a análise do REsp 1421590/RN, que
tem como parte a empresa Tomé Edificações e Comércio Ltda.
Os ministros discutiram se os gastos representam um reembolso, ou seja, valores
recebidos pela empresa e depois repassados para a compra de materiais de
construção, ou se são de fato uma receita bruta da contribuinte. No último caso não
haveria a possibilidade de exclusão dos valores da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
O julgamento foi iniciado em setembro, com o voto do relator, ministro Gurgel de
Faria, contra a possibilidade de exclusão dos gastos com materiais da base de
cálculo do IRPJ e CSLL. A ministra Regina Helena Costa pediu vista do caso,
acompanhando nesta terça-feira (17/11) o relator pelas conclusões para negar
provimento ao recurso da contribuinte e impossibilitar a dedução.
“Os pagamentos realizados pelo contratante pelos materiais empregados na obra,
ainda que a título de reembolso, se referem na essência à atividade desenvolvida
para a concepção do objeto social da empresa recorrente”, explicou a ministra em
seu voto.
Para ela, os pagamentos com os materiais de construção devem compor a receita
bruta da empresa, já que os reembolsos, salários e outros encargos estavam todos
presentes na contabilidade da contribuinte a título de “pagamento com serviço
prestado”.
A empresa argumenta, entretanto, que os valores recebidos foram apenas
movimentados para a compra de materiais de construção para as obras, não
compondo a receita bruta da empresa. Assim, o montante não entraria na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Apesar de ter acompanhado o relator do processo, o ministro Napoleão Nunes Maia
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Filho fez uma ressalva, discordando do posicionamento do colegiado. “Esses
valores recebidos não constituem receita, mas ingresso. Tanto que permanecem por
algum tempo e depois são repassados para os adquirentes das unidades
habitacionais”, afirmou o ministro. Para ele, a turma não interpretou de forma
correta como o mercado de construção civil funciona.
Em setembro o relator, ministro Gurgel de Faria, considerou que a exclusão dos
valores significaria uma “dupla dedução” indevida da base tributável. “Na
determinação dos percentuais de incidência a lei já considera em tese todas as
reduções possíveis, de acordo com cada ramo de atividade. Se o contribuinte
pretende que sejam considerados determinados custos ou despesas, deve optar
pelo regime de apuração pelo lucro real, não se podendo permitir que promova uma
combinação de regimes a fim de reduzir indevidamente a base de cálculo dos
tributos”, concluiu.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) decidiu, antes do processo
chegar ao STJ, que não existe a possibilidade de dedução dos valores para
empresas tributadas na sistemática do lucro presumido. Segundo o tribunal, a
legislação tributária não permite essa opção, fato que representaria um proveito
econômico por parte da contribuinte.
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-lucro-presumido-irpj-18112020

INDENIZAÇÃO DA LEI FERRARI PODE SER AFASTADA QUANDO
MONTADORA NÃO OBSERVA REGIME DE PENALIDADES GRADATIVAS
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que, reconhecendo a culpa recíproca de
uma concessionária e uma montadora de veículos pela rescisão do contrato entre
elas, dispensou-as do pagamento das indenizações previstas na Lei 6.729/1979,
conhecida como Lei Ferrari.
Durante a concessão para revenda de automóveis e prestação de serviços, as
infrações contratuais praticadas pela concessionária foram consideradas graves o
suficiente para provocar a resolução do contrato, mas a montadora concedente não
observou o regime de penalidades gradativas previsto em lei.
No recurso ao STJ, a concessionária argumentou que a declaração de culpa
recíproca não justificaria o afastamento das indenizações, e pediu que fosse
assegurada a apuração do valor indenizatório de cada uma das partes. A
montadora – em outro recurso especial – sustentou seu direito à indenização,
mesmo que a rescisão do contrato não tenha sido precedida da aplicação gradativa
das penalidades.
Condição indispensável
Segundo o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o STJ entende que a
aplicação de penalidades gradativas é condição indispensável para a resolução do
contrato de concessão por infração contratual, independentemente de prévia
regulamentação por meio de convenção da marca (artigo 22, parágrafo 1º, da Lei
6.729/1979).
O magistrado lembrou que a norma que determina a aplicação de penalidades
gradativas tem aplicabilidade imediata, de modo que, não havendo convenção da
marca, caberia à montadora, na condição de concedente, inserir essa previsão em
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seus contratos, a fim de atender ao comando legal.
Para o relator, foi justa a solução encontrada pelo TJSP. "Essa solução para a
lacuna normativa da Lei Ferrari, a meu juízo, merece ser encampada por esta Corte
Superior, ainda que pelos outros fundamentos declinados neste voto, tendo em vista
a necessidade de se atribuir alguma consequência jurídica para o descumprimento
da norma que exige a gradação de penalidades. Do contrário, a referida norma se
tornaria letra morta, frustrando, assim, o escopo da lei, que é proteger o
concessionário ante a posição econômica dominante da montadora na relação
contratual", afirmou.
Liberdade contratual
De acordo com o ministro, o STJ tem precedente (REsp 966.163) no sentido de que
a Lei Ferrari não restringiu a liberdade contratual das partes a ponto de impedir a
denúncia imotivada do contrato – caso em que as obrigações se resolvem em
perdas e danos em favor da parte inocente.
"É possível a resolução imotivada do contrato de concessão por qualquer das
partes, em respeito à liberdade contratual, sem prejuízo da obrigação de reparar
perdas e danos experimentados pela parte inocente", frisou.
O ministro observou que a jurisprudência do tribunal também prevê a possibilidade
de o magistrado emitir juízo sobre a gravidade das infrações imputadas à
concessionária, na hipótese de ausência de pactuação de penalidades gradativas,
de modo a aferir a culpa pela resolução do contrato (REsp 1.338.292).
Segundo o relator, essa solução de resolver o contrato, mas excluir a indenização,
já foi adotada pelo STJ no caso de uma concessionária que se viu impedida de
exercer suas atividades em virtude de interdição do estabelecimento por ordem
judicial (REsp 790.903).
Deslealdade processual
Sanseverino explicou ainda que o artigo 24 da Lei Ferrari estabelece uma série de
parcelas indenizatórias devidas à concessionária quando o concedente "der causa à
resolução do contrato".
Na hipótese em julgamento, como o TJSP entendeu serem graves as infrações
praticadas pela concessionária, não há como afastar a sua culpa pela resolução do
contrato, afirmou o ministro.
O ministro apontou ainda que a concessionária, "além de ser culpada pela
resolução do contrato, sonegou documentos ao perito durante a fase instrutória" do
processo. Dessa forma, conceder indenização à concessionária soaria como "um
prêmio à deslealdade processual, o que é de todo incompatível com o nosso
sistema jurídico", completou.
Ao negar provimento aos dois recursos especiais, a turma – de forma unânime –
confirmou a resolução do contrato sem condenação às indenizações previstas na
Lei Ferrari.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1683245
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23112020Indenizacao-da-Lei-Ferrari-pode-ser-afastada-quando-montadora-nao-observaregime-de-penalidades-gradativas.aspx

A BALANÇA COMERCIAL E A BALANÇA DA JUSTIÇA: O OLHAR DO STJ
SOBRE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
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Segundo dados do governo federal, o Brasil é atualmente o 29º maior importador do
mundo, e entre os principais produtos importados estão óleos combustíveis, adubos
e fertilizantes. Em 2019, o país comprou no exterior US$ 150 bilhões em bens e
serviços – uma queda expressiva em relação a 2013, quando o valor chegou a US$
202 bilhões.
No outro lado da balança comercial, exportamos em 2019 mais de US$ 189 bilhões,
com destaque para produtos agropecuários e da indústria extrativa.
O comércio exterior está na pauta não só dos economistas, mas também dos
juristas, dadas as inúmeras controvérsias legais em torno de tributação, incentivos e
até mesmo condutas criminosas relacionadas ao movimento de mercadorias pelas
fronteiras.
A complexidade das normas que regem o setor amplia as possibilidades de
judicialização, e isso se reflete no grande volume de recursos que chegam ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja missão é dar a palavra final sobre a
interpretação da legislação federal aplicável ao comércio exterior.
A jurisprudência do STJ sobre o tema é apresentada na série de reportagens
especiais que começa neste domingo (22), com uma coletânea de entendimentos
da corte relacionados às importações. No próximo domingo (29), as controvérsias
jurídicas no campo das exportações.
Remessa postal
No caso do consumidor pessoa física, atualmente, a importação é isenta de imposto
em mercadorias de até US$ 50. Em 2019, a Segunda Turma analisou o recurso de
um consumidor contra essa limitação. Ele alegava que, de acordo com o DecretoLei 1.804/1980, o limite seria de US$ 100.
Para o colegiado, a isenção prevista no artigo 2º, inciso II, do Decreto-Lei
1.804/1980 é uma faculdade concedida ao Ministério da Fazenda, que pode ou não
ser exercida, desde que a remessa postal seja limitada ao teto de US$ 100 e se
destine a pessoa física. Dessa forma, a portaria editada pelo ministério em 1999 –
na qual a isenção foi condicionada ao valor máximo de US$ 50 – é legítima.
O contribuinte importou uma peça de bicicleta no valor de US$ 98 e, logo após
receber o aviso de cobrança do imposto, ingressou com mandado de segurança
contra o chefe da Inspetoria da Receita Federal em Florianópolis para garantir a
isenção tributária com base na regra do decreto-lei – que, segundo ele, teria
estabelecido o limite em US$ 100.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), dando razão ao consumidor,
concluiu que o Ministério da Fazenda extrapolou o limite estabelecido no DecretoLei 1.804/1980 ao fixar a isenção em US$ 50. A Fazenda recorreu ao STJ.
Segundo o ministro relator do recurso, Mauro Campbell Marques, o decreto-lei
impõe um teto, e não um valor obrigatório de isenção do Imposto de Importação.
Além disso, o relator destacou que a norma permite a criação de outras condições
razoáveis para o gozo da isenção, como a exigência de que as encomendas sejam
remetidas por pessoa física (o decreto-lei fala apenas do destinatário).
O ministro destacou que o decreto-lei que criou o regime de tributação simplificado
para a cobrança do Imposto de Importação incidente sobre bens contidos em
remessas postais internacionais permitiu ao Poder Executivo estabelecer os
requisitos e as condições para a concessão do benefício.
"Essas regras, associadas ao comando geral que permite ao Ministério da Fazenda
estabelecer os requisitos e condições para a aplicação de alíquotas, permitem
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concluir que o valor máximo da remessa para o gozo da isenção pode ser fixado em
patamar inferior ao teto de US$ 100 e que podem ser criadas outras condições não
vedadas (desde que razoáveis) para o gozo da isenção, como, por exemplo, a
condição de que sejam remetidas por pessoas físicas", resumiu o relator (REsp
1.736.335).
Veículos
Em outro caso envolvendo consumidores de produtos importados, a Primeira
Seção, ao julgar o REsp 1.396.488, revisou o entendimento do Tema 695 dos
recursos repetitivos e definiu que incide o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) em relação a veículo importado para uso próprio, pois tal cobrança não viola o
princípio da não cumulatividade nem configura bitributação.
Segundo o ministro Francisco Falcão, relator, a tese foi revista após uma mudança
de entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o que exigia adequar a
compreensão do STJ sobre a matéria.
No caso analisado pelos ministros, o consumidor importou uma moto esportiva e
alegou que, por força do princípio da não cumulatividade, disposto no inciso II do
parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição, não deveria pagar IPI na hora do
desembaraço aduaneiro da moto em sua chegada ao Brasil.
O ministro Francisco Falcão destacou que, em 2016, ao analisar controvérsia
semelhante, o STF decidiu que o IPI incide na importação de veículo automotor por
pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso
próprio. O recurso do contribuinte foi rejeitado, mantendo-se a cobrança do imposto.
Produtos industrializados
No EREsp 1.403.532, a Primeira Seção decidiu que os produtos industrializados
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador, na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil.
Nesse caso, uma empresa que importa máquinas de fisioterapia se insurgiu contra
a cobrança de IPI em dois momentos: na retirada dos equipamentos na alfândega
e, depois, na saída para os compradores. Para a empresa, tal prática configuraria
bitributação, motivo pelo qual a segunda cobrança do imposto não seria correta.
Segundo o ministro Mauro Campbell Marques – cujo voto prevaleceu no julgamento
–, não há qualquer ilegalidade na pretensão do fisco de cobrar o IPI quando os
produtos de procedência estrangeira saem do estabelecimento do importador.
Ele afirmou que essa interpretação não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla
tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos: o
desembaraço aduaneiro proveniente da operação de importação de produto
industrializado e a saída desse produto do estabelecimento importador, equiparado
a estabelecimento produtor.
De acordo com Mauro Campbell, a primeira tributação recai sobre o preço de
compra – no qual está embutida a margem de lucro da empresa estrangeira –, e a
segunda tributação recai sobre o preço de venda – no qual já entrou a margem de
lucro da empresa brasileira importadora.
O ministro disse que a cobrança não onera a cadeia produtiva além do razoável,
pois o importador, na primeira operação, apenas acumula a condição de
contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o produtor
estrangeiro não pode ser eleito pela lei brasileira como contribuinte de direito do IPI.
Desse modo, a empresa importadora nacional acumula o crédito do imposto pago
no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como abatimento do imposto a ser
pago na saída do produto, como contribuinte de direito (não cumulatividade),
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mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
Com esse entendimento, o colegiado negou a pretensão da empresa de não pagar
IPI sobre a venda dos produtos importados.
Brinquedos
No REsp 1.492.832, julgado pela Primeira Turma em 2018, a fabricante de
brinquedos Estrela não questionou a cobrança de tributos, mas sim a Portaria
492/1994 do Ministério da Fazenda, que reduziu o Imposto de Importação de
diversos produtos – entre eles, brinquedos.
A Estrela alegou que, por facilitar a entrada no mercado nacional de produtos
importados –especialmente da China e de outros países da Ásia, cuja qualidade
classificou de duvidosa –, a política tarifária lhe causou prejuízos. No recurso
especial, a empresa pleiteou o ressarcimento dos alegados prejuízos, com o
fundamento de que a União teria violado o princípio da confiança ao editar a
portaria.
O colegiado concluiu que o impacto econômico-financeiro causado pela alteração
da política tarifária faz parte do próprio risco da atividade econômica.
O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, manteve o entendimento do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1), segundo o qual não há indícios de dano
causado pela União com a redução da alíquota.
"Somente nos casos em que o Estado se compromete, por ato formal, a incentivar,
no campo fiscal, determinado ramo do setor privado, por certo período, é que se
poderia invocar a quebra da confiança na modificação de política extrafiscal",
afirmou.
Ele lembrou que a Lei 3.244/1957 já previa alterações na alíquota do imposto, e tal
informação era do conhecimento de todos desde a sua aprovação.
"Se a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, não pode o setor privado
alcançado pela redução de alíquota sustentar a quebra do princípio da confiança e,
com isso, pretender indenização porque o Estado brasileiro atuou, legitimamente,
na regulação do mercado, exercendo competência privativa sua", concluiu Gurgel
de Faria.
Desembaraço aduaneiro
Muitos questionamentos que chegam ao STJ são referentes ao processo de
entrada dos produtos importados no Brasil. No REsp 1.316.269, a Primeira Turma
analisou se o erro culposo na classificação de mercadorias para fins de cobrança de
imposto poderia justificar a pena de perda dos produtos importados.
A empresa importou cadeiras, poltronas e outros móveis, classificados em
desconformidade com as regras da tabela da Receita Federal para importados. No
recurso especial, a Fazenda alegou que houve declaração falsa, e que uma das
penalidades a serem impostas seria a perda da mercadoria.
O relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, considerou que existe uma diferença
entre declaração falsa e declaração indevida. Na primeira, há a intenção de iludir a
fiscalização; na segunda – explicou –, há um erro culposo por parte do declarante.
"O erro culposo na classificação aduaneira de mercadorias importadas e
devidamente declaradas ao fisco não se equipara à declaração falsa de conteúdo e,
portanto, não legitima a imposição da pena de perdimento", afirmou.
Ele lembrou que, embora a declaração de conteúdo seja obrigatória para a aferição
da regularidade do pagamento de tributos pelo importador e de suas informações,
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nada impede que a autoridade aduaneira, ao constatar erro na classificação,
imponha determinadas exigências administrativas ou fiscais para o desembaraço
das mercadorias – procedimento feito sem a necessidade de apreensão.
Capatazia
No julgamento do REsp 1.799.306 (Tema 1.014 dos recursos repetitivos), a Primeira
Seção estabeleceu que os serviços de capatazia estão incluídos na composição do
valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação.
Tais serviços – como a movimentação de mercadorias nos portos, carregamento e
descarregamento, entre outras atividades logísticas –, na visão das empresas
importadoras, não deveriam ser incluídos na base de cálculo do imposto.
O ministro Francisco Falcão, autor do voto condutor da decisão, acolheu o
argumento da Fazenda de que esses serviços devem ser considerados no cálculo
do imposto devido.
Ele lembrou que os serviços integram a atividade de capatazia, de acordo com a Lei
12.815/2013, e a Receita Federal editou instrução normativa explicitando que eles
devem fazer parte do valor aduaneiro.
"Evidencia-se que os serviços de capatazia, conforme a definição acima referida,
integram o conceito de valor aduaneiro, tendo em vista que tais atividades são
realizadas dentro do porto ou ponto de fronteira alfandegado", explicou o ministro.
Drawback
Outro tema frequente em discussões jurídicas sobre tributação e incentivos é o
regime de drawback, por meio do qual, com o objetivo de estimular as exportações,
são suspensos ou eliminados tributos incidentes sobre a aquisição de insumos
importados utilizados na produção de bens destinados ao mercado externo.
Um dos entendimentos do tribunal sobre o assunto está consolidado na Súmula
569. De acordo com o enunciado, é indevida a exigência de nova certidão negativa
de débitos federais no desembaraço aduaneiro da mercadoria importada, se já
houve a comprovação da quitação de tributos quando da concessão do benefício
relativo ao regime de drawback.
Em um dos precedentes que deram origem à súmula – o REsp 1.041.237 –, o
ministro Luiz Fux (hoje no STF) destacou que, segundo o artigo 60 da Lei
9.069/1995, a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionado à comprovação, pelo contribuinte pessoa física ou
jurídica, da inexistência de débitos tributários federais.
Por essa razão, afirmou o ministro, é ilícita a exigência de nova certidão negativa de
débito no momento do desembaraço aduaneiro.
Exportação frustrada
No REsp 1.310.141, a Primeira Turma analisou o termo inicial para o pagamento de
multa e juros devidos na hipótese de empresa que se beneficiou com o regime de
drawback na modalidade de suspensão, mas não cumpriu com a promessa de
exportação.
Para o colegiado, o termo inicial a ser considerado nessa hipótese é a data em que
se encerra a condição suspensiva. De acordo com o ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, relator, o regime especial de drawback na modalidade suspensão é, de fato,
verdadeira causa de exclusão do crédito tributário, uma vez que é espécie de
isenção tributária condicional.
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Nesse regime, explicou, "o termo inicial para fins de multa e juros moratórios será o
31º dia do inadimplemento do compromisso de exportar, ou seja, quando escoado o
prazo da suspensão – antes disso, o contribuinte não está em mora, em razão do
seu prazo de graça –, visto que somente a partir daí ocorre a mora do contribuinte,
em razão do descumprimento da norma tributária a qual determina o pagamento do
tributo no regime especial até 30 dias da imposição de exportar".
Napoleão Nunes Maia Filho disse que, no caso analisado, a empresa efetuou o
pagamento no prazo previsto pela legislação aduaneira, "não se justificando, desse
modo, a aplicação de penalidade em razão da mora, nem para fins de multa
moratória nem de juros moratórios, porquanto o fato (mora) não existiu".
Embalagens
No julgamento do REsp 1.404.148, a Segunda Turma afirmou que o regime de
drawback na modalidade suspensão não pode ser concedido a empresa que
importa embalagens plásticas para o transporte de frutas que serão exportadas.
Nesse caso, o tribunal estadual considerou que as embalagens importadas pela
empresa reforçavam a segurança das frutas, mas não eram indispensáveis; dessa
forma, não havia beneficiamento ou agregação de valor para justificar a concessão
do drawback.
Autor do voto que prevaleceu no colegiado, o ministro Herman Benjamin lembrou
que a suspensão dos tributos é relacionada à importação não apenas de
mercadoria utilizada no beneficiamento do produto a ser exportado, mas também de
mercadoria utilizada para acondicionamento. Isso, porém, não se aplica ao caso em
julgamento, pois, segundo o ministro, o legislador não incluiu em sua previsão as
mercadorias usadas no transporte.
"A segurança vinculada ao transporte diz respeito à preservação de valor do bem a
ser exportado, ou seja, ao impedimento de que haja diminuição parcial ou integral
de sua expressão econômica, situação evidentemente inconfundível com a
agregação de valor", declarou.
Para Herman Benjamin, inexistindo beneficiamento ou agregação de valor à
mercadoria a ser exportada, fica descaracterizada a concessão do benefício fiscal
pleiteado.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1736335, REsp 1396488, EREsp
1403532, REsp 1492832, REsp 1316269, REsp 1799306, REsp 1041237, REsp
1310141, REsp 1404148
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22112020A-balanca-comercial-e-a-balanca-da-Justica-o-olhar-do-STJ-sobre-importacoese-exportacoes.aspx

JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO
LIMINARES REDUZEM CONTRIBUIÇÃO AO ‘SISTEMA S’ PARA GRUPOS DE
EMPRESAS
Decisões limitam base de cálculo da cobrança a 20 salários mínimos
Entidades empresariais começam a obter decisões judiciais coletivas para limitar a
20 salários mínimos a base de cálculo das contribuições ao “Sistema S”. Em média,
o peso total dessas contribuições sobre a folha de pagamentos é de 5,8% ao mês.
A Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (Anab), da qual fazem
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parte a Qualicorp, administradoras do Grupo AllCare e o Grupo Elo, obteve liminar
que beneficia 26 empresas que congregam a entidade. Todas elas podem passar a
ter uma carga tributária reduzida.
De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), há ao menos
8.580 processos sobre o tema, entre ações individuais e coletivas, que são
acompanhadas pelo órgão.
A liminar que beneficia a entidade foi proferida pelo juiz Caio José Bovino Greggio,
da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo. A medida suspende a exigibilidade dos
tributos decorrentes dos valores que excederem esse limite de 20 salários mínimos.
Só ficou de fora o salário-educação (processo nº 5010088-25.2020.4.03.6100).
“Constato que, recentemente, o STJ fixou o entendimento de que existe um valor
limite a ser considerado na base de cálculo das contribuições sociais por conta de
terceiros ou parafiscais”, diz o juiz na decisão.
No começo deste ano, uma decisão unânime da 1ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) limitou para a indústria química Rhodia Brasil a base de cálculo do
salário-educação, Incra e das contribuições destinadas ao Sebrae, Senac e Sesc a
20 salários mínimos (REsp 1570980).
A partir da publicação do entendimento, empresas começaram a usar o acórdão na
tentativa de obter decisão similar. Especialmente, após o Supremo Tribunal Federal
(STF) declarar a cobrança do Sebrae constitucional por maioria de votos, com
repercussão geral (RE nº 603624).
Segundo o advogado que representa a Anab no processo, Eduardo Muniz
Cavalcanti, sócio da Bento Muniz Advocacia, o artigo 3º do Decreto-Lei nº 2318, de
1986, revogou a limitação da base de incidência, na Lei nº 6.958, de 1981, apenas
das contribuições previdenciárias. “Também apresentamos ao magistrado o julgado
da 1ª Turma do STJ como jurisprudência”, diz.
Outra entidade que obteve decisão favorável é a Associação das Indústrias de
Boituva, Iperó e Região (Assinbi), com 35 empresas associadas. Nesse caso, a
liminar foi negada na primeira instância, mas a 6ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (SP e MS) aceitou o pedido, excetuando apenas o salárioeducação. Na decisão, também é citada a decisão da 1ª Turma do STJ.
As duas decisões são importantes porque têm validade para todos os associados
das entidades, segundo Rafael Pinheiro Lucas Ristow, tributarista do BCOR
Advogados, que representa a Assinbi no processo. “E defendo que não só
associados da época do ajuizamento da ação, mas pode usar a decisão para
reduzir a carga tributária também quem entrar na entidade depois”, diz.
Ristow destaca acórdão da 2ª Turma do STJ sobre os efeitos de decisão proferida
em mandado de segurança coletivo (Resp nº 1.377.063/RJ). “Os ministros
decidiram, na ocasião, que a medida alcança quem estiver em situação jurídica
idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva”, diz o advogado.
Diante da proliferação de decisões a respeito do tema, a PGFN pediu ao STJ que o
assunto seja julgado como recurso repetitivo — o que orientará os demais
magistrados a seguir a decisão. “Antevendo a importância de que seja atribuído um
tratamento isonômico aos contribuintes e a célere resolução dessa controvérsia,
própria do chamado contencioso de massa, a PGFN encaminhou o ofício à Corte”,
diz o procurador Manoel Tavares Neto, coordenador-geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional.
De acordo com a PGFN, há acórdãos desfavoráveis a contribuintes que entraram
com ações individuais para tentar limitar a base de cálculo das contribuições ao
“Sistema S” a 20 salários mínimos nos cinco tribunais federais do país.
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https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/21/liminares-reduzemcontribuicao-ao-sistema-s-para-grupos-de-empresas.ghtml

JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL
1ª INSTÂNCIA
ITAÚ PERDE PROCESSO DE R$ 128 MILHÕES SOBRE TRIBUTAÇÃO DE PLR
Caso envolvia PLR paga a diretores. Justiça negou também a retroatividade do
novo mecanismo de desempate do Carf
Uma decisão da 14ª Vara Cível da Justiça Federal do Distrito Federal manteve a
cobrança de contribuições previdenciárias sobre valores de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) pagos pelo Banco Itaú a diretores estatutários. O processo
envolve cerca de R$ 128 milhões, e ainda cabe recurso por parte da instituição
financeira.
A decisão consta no processo 1026902-89.2020.4.01.3400. Além de não ter
conseguido derrubar a autuação fiscal, o banco não conseguiu aplicar de forma
retroativa a atual metodologia de desempate do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), prevista na Lei do Contribuinte Legal (13.988/2020). A
norma estabelece vitória do contribuinte em caso de empate na votação do caso.
Na esfera administrativa o Itaú perdeu o processo em janeiro de 2020, na 2ª Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a última instância do Carf, pelo voto de
qualidade. Na ocasião, entretanto, vigia a regra segundo a qual cabia ao presidente
da turma, que representa o fisco, dar o voto de minerva.
Com a Lei do Contribuinte Legal, publicada em abril de 2020, o Itaú poderia ter
vencido o caso no Carf, já que a norma estabelece vitória do contribuinte em caso
de empate. Por esse motivo o banco buscou a retroatividade da lei no Judiciário,
porém o relator na primeira instância da Justiça Federal considerou o dispositivo
inconstitucional.
Precedentes do STJ
A decisão na Justiça Federal foi publicada no dia 16 de outubro e assinada pelo juiz
Eduardo Rocha Penteado. Segundo o magistrado, os pagamentos feitos pelo banco
aos diretores não seguiram todas as exigências da lei 10.101/2000, que estabelece
as regras para a possibilidade de isenção sobre o pagamento de PLR.
Entre as exigências não seguidas, o magistrado citou a falta de definição, de forma
“prévia, clara e objetiva”, dos indicadores de produtividade e resultados a serem
atingidos pela empresa a fim de que seus trabalhadores tenham o direito aos
valores.
Atualmente, o pagamento da PLR a diretores estatutários é um dos principais
conflitos tributários entre a Receita Federal e os contribuintes. O fisco defende que
a contribuinte precisa seguir todos os critérios mencionados na lei e, além disso,
que o texto legal não abre a possibilidade de que a PLR possa valer aos diretores
estatutários, mas somente a empregados segurados da empresa.
Para justificar a sua decisão, o juiz responsável pela sentença citou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o REsp 1650783/SP, de relatoria do
ministro Herman Benjamin. O caso foi julgado em setembro de 2017.
A ementa do processo na Corte Superior assevera que o “simples pagamento de
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parcela remuneratória, em favor de diretores estatutários, de parcela denominada
‘participação nos lucros’, feito nos termos do art. 152 da Lei 6.404/1976, é
insuficiente para comprovar que a empresa tenha adotado uma política efetiva de
implantação de participação nos lucros por parte de todos os seus empregados, o
que somente poderia ser feito mediante o regime instituído pela Lei 10.101/2000”.
O caso do STJ citado pelo juiz envolveu o pagamento de PLR a diretores da Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais. O recurso da empresa foi negado por
unanimidade pela 2ªTurma.
Critérios para PLR
O advogado Leandro Cabral e Silva, sócio do Velloza Advogados, destaca que o
juiz responsável pela sentença não fala expressamente na decisão que a lei
10.101/2000 não pode ser aplicada para o pagamento de PLR a diretores, mas
somente que o contribuinte não conseguiu demonstrar o cumprimento dos critérios
estabelecidos no texto legal. “Isso significa que ainda há a possibilidade de admitir
essa hipótese [de utilização da Lei 10.101/2000 a favor do banco]”, afirmou.
Para Allan Fallet, sócio do LTSA Advogados, mesmo com a Lei.10.101/00, as
discussões sobre o pagamento de PLR se mantiveram com duas visões diferentes.
“No entender do Fisco, essa regulamentação abarcaria apenas o segurado
empregado e não diretores estatutários”, explicou.
“As primeiras grandes discussões envolvem um debate constitucional, na medida
em que existe um questionamento se seria necessária uma legislação
regulamentadora que tratasse especificamente sobre os cargos de diretoria e
gestão das empresas ou mesmo se a regra de não incidência seria restrita aos
empregados ou poderia ser estendida a todos os trabalhadores que prestam seus
respectivos serviços as empresas”, afirmou Fallet.
Voto de Qualidade
Além de negar o pedido do Itaú para a não tributação, o juiz também não permitiu a
retroatividade da Lei do Contribuinte Legal ao caso. Para ele, o trecho da medida
provisória, posteriormente convertida em lei, é inconstitucional, já que a discussão
sobre o voto de qualidade não teria a mesma temática em relação ao assunto
discutido no texto da MP.
“Sobreleva destacar a inconstitucionalidade do dispositivo que extirpou o voto de
qualidade no âmbito do Carf. Isso porque a MP n. 899/2019 não tratava do tema
abordado, isto é, dispunha sobre transações efetuadas pela União, autarquias e
fundações, para resolver litígios, não podendo o Poder Legislativo, por emenda
parlamentar, alterar o conteúdo temático que trazia a Medida Provisória”, assevera
em seu voto.
Ele acrescentou que quando uma Medida Provisória, ao ser convertida em lei,
passa a tratar de tema diverso do original, “cria-se insegurança, instabilidade, de
modo que caminha de encontro a um processo legislativo democrático, público e
transparente, que deveria primar por uma uniformidade temática que o tornasse
sempre mais acessível, tanto pelos outros poderes, quanto pelo povo”.
Além disso, para ele, não é possível aplicar uma lei a um julgamento feito antes da
alteração legislativa. “Pretende [a empresa] dar efeitos retroativos à lei processual
civil, o que não é possível no sistema jurídico brasileiro”, afirmou.
Carf
Na 2ª Turma da Câmara Superior do Carf o caso foi decidido pelo voto de qualidade
(Processo 16327.720779/2014-44). A relatora, conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, representante da Fazenda, considerou que a PLR paga a diretores não
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empregados “tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa
jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei nº 10.101/00”.
Além disso, a relatora afirma em seu voto que o Itaú também não poderia pagar os
valores a título de PLR mais de duas vezes no mesmo ano. Segundo o relatório da
Receita Federal, o pagamento ocorreu três vezes, contra as regras estabelecidas
pela Lei 10.101/2000.
Ficaram vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, além do conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci. Os julgadores defenderam a não incidência das contribuições
previdenciárias.
Antes de chegar à Câmara Superior, o banco também perdeu o caso na 1ª Turma
Ordinária da 3ª Câmara da 2ª Seção. O resultado foi proferido, novamente, pelo
voto de qualidade em julho de 2018.
Em nota de resposta enviada ao JOTA, o Itaú afirmou que “respeita a decisão,
porém entende que os pagamentos de participação nos resultados aos seus
administradores foram efetuados seguindo a legislação aplicável e, portanto,
recorreu da decisão para o TRF”.
ALEXANDRE LEORATTI – Repórter em Brasília. Faz parte da equipe de Tributário,
com foco na cobertura do Carf, PGFN e Receita Federal. Antes de atuar em
Brasília, foi repórter do JOTA em São Paulo. Email: alexandre.leoratti@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/justica-itau-plr-diretores20112020

SENADO FEDERAL
SENADO APROVA ISENÇÕES PARA INCENTIVAR INTERNET DAS COISAS;
TEXTO VAI À SANÇÃO
Proposições legislativas PL 6549/2019
O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (19) o PL 6.549/2019, projeto de
lei que tem o objetivo de incentivar a chamada Internet das Coisas. Esse projeto
reduz a zero as taxas de fiscalização de instalação e as taxas de fiscalização de
funcionamento dos sistemas de comunicação máquina a máquina. A isenção tem
prazo de cinco anos. O texto também dispensa a licença para esses equipamentos
funcionarem. Agora a proposta segue para a sanção do presidente da República.
Para implementar essas medidas, o projeto, de autoria do deputado federal Vitor
Lippi (PSDB-SP), altera a Lei 12.715, de 2012.
O relator da matéria no Senado foi o senador Izalci Lucas (PSDB-DF).
Máquina a Máquina
São considerados sistemas máquina a máquina os dispositivos que, sem
intervenção humana, utilizam redes de comunicações para transmitir dados a
aplicações remotas para monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o
ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados por meio dessas
redes. Na agricultura, por exemplo, sensores em máquinas agrícolas podem
transmitir para um computador informações sobre o solo, orientando as ações de
plantio, correção de acidez e irrigação da terra.
Também são exemplos da chamada Internet das Coisas a geladeira que envia
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imagens do seu interior para um celular ou o relógio que monitora os batimentos
cardíacos do paciente e envia relatórios para um médico.
Contribuições
A proposta também prevê isenção em relação à Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública (CFRP) e à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional (Condecine). Ao defender essa isenção, Izalci ressaltou
que o fato gerador dessas contribuições é “a prestação de serviços que se utilizem
de meios que possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais”.
Mas, argumenta ele, os dispositivos máquina a máquina não são capazes de
distribuir conteúdo audiovisual.
Crescimento
Em seu parecer, Izalci Lucas afirma que o projeto estimulará aumentos de
produtividade. “Julgo inadequado que se exija o licenciamento prévio e que se
tribute essa tecnologia da mesma forma que se fez com os tradicionais serviços de
telecomunicações. A Internet das Coisas deverá ser ainda mais impactante para a
economia do que foi a introdução da telefonia móvel celular, que transformou a
maneira como as pessoas se comunicam diariamente”, argumenta ele no relatório.
Regulamentação
Ao recomendar a aprovação do texto da forma como veio da Câmara, Izalci Lucas
apresentou apenas emendas de redação para deixar claro que a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) já regulamenta os sistemas de comunicação
máquina a máquina (de acordo com o artigo 38 da Lei do Regime Especial de
Tributação).
Prazo
O senador também explicitou no texto que os benefícios tributários estabelecidos na
proposta terão vigência de cinco anos e começam a vigorar em 1º de janeiro de
2021. A cláusula de vigência original estabelecia prazo de 90 dias para a entrada
em vigor da nova lei.
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/11/19/senado-aprova-isencoespara-incentivar-internet-das-coisas-texto-vai-a-sancao

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PORTARIA PERMITE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE RMF PELA VIA DIGITAL
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) é instrumento
utilizado para fiscalizações da Receita Federal
A Portaria RFB nº 2.047, de 26 de novembro de 2014, que trata da solicitação e
emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), foi
alterada para permitir que as informações enviadas possam ser enviadas de
maneira eletrônica para a Receita Federal. A alteração foi publicada no Diário
Oficial da União hoje, através da Portaria RFB nº 4.747/2020.
A RMF é geralmente expedida no curso de fiscalizações ou quando há intimação
para a apresentação da movimentação financeira de um sujeito passivo. Ela é
geralmente direcionada ao presidente do Banco Central, da Comissão de Valores
Mobiliários ou presidentes e gerentes de instituições financeiras.
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Atualmente, o trâmite das informações é realizado somente via Correios ou pela
transferência de documentação gravada em disco compacto (CD). Nesse sentido, a
definição do trâmite eletrônico das informações atende tanto as demandas da área
de Fiscalização da Receita Federal como das próprias instituições financeiras,
facilitando seu atendimento e garantindo o sigilo e a integridade dos dados,
inclusive, quanto ao processo de destruição ou inutilização destes, conforme
exigência do Decreto n° 3.724/2001.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/portariapermite-envio-de-informacoes-de-rmf-pela-via-digital

O Informe Jurídico é um informativo diário elaborado pela ADVOCACIA CELSO BOTELHO DE
MORAES contendo uma coletânea das principais notícias de interesse empresarial e da
legislação federal, estadual e do Município de São Paulo publicadas nos Diários Oficiais e
jornais do país.
Adicione nosso remetente aos seus contatos, pois assim os provedores não classificarão
nossas mensagens um spam. "envio.advcbm.com.br".

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.

18/01/2021 15:10

