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A Advocacia Benko Lopes tem atuação marcante ao
longo de quase duas décadas no ramo empresarial, tendo
tal prática se consolidado em vasta experiência nas
diversas áreas da advocacia, sempre zelando e buscando a
excelência no atendimento dos clientes.
E justamente com o objetivo de aprimorar a
assistência e a orientação jurídica conferidas aos nossos
clientes empresários, esta sociedade de advogados
observou a necessidade de desenvolver uma ferramenta
de fácil acesso, rápida e eficaz, que os mantenha
atualizados, que ora apresentamos.
Assim, foi elaborado o presente Informativo, com
periodicidade quinzenal, no qual se encontram
compendiadas as principais notícias veiculadas pelos mais
conceituados órgãos de imprensa, que possam vir implicar
de alguma forma na rotina fiscal ou na atividade da
empresa.
Boa leitura!
ADVOCACIA BENKO LOPES
Boletim de 01/03/13 a 14/03/13

NOTÍCIAS
Contribuição previdenciária não incide sobre saláriomaternidade e férias gozadas
Fazenda de São Paulo publica nova norma sobre guerra fiscal
Provimento altera normas referentes aos cálculos de
precatórios
São Paulo edita normas sobre parcelamento
Justiça libera emissão de nota fiscal
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Fisco cobra multa diária de quem não recolhe o imposto STJ
decide não julgar processos sobre certidões
Fisco tem cinco anos para cobrar empresa excluída de
parcelamento
IPI incide sobre industrialização por encomenda
STF retoma julgamento sobre constitucionalidade da emenda
dos precatórios
STJ exclui de recuperação judicial pagamento de créditos a
bancos
Supremo suspende julgamento de precatórios sem nenhum
voto
Execução de cheque exige sua apresentação no prazo legal
São Paulo não pode cobrar juros superiores à Selic
Governo prepara a troca do imposto sindical por uma taxa a
ser negociada
Cadastros de devedores podem incluir nomes de pessoas
envolvidas em processos judiciais
Conselho autoriza uso de crédito de Cofins sobre frete
Procons ganharão mais poder para punir
Norma do Confaz poderá ser alterada
Receita entende que efeitos do Supersimples não são
retroativos
STF declara inconstitucionais dispositivos da emenda dos
precatórios
Fiscos do Brasil e dos EUA trocarão informações

Contribuição previdenciária não incide sobre saláriomaternidade e férias gozadas
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou a
jurisprudência até agora dominante na Corte e decidiu que não
incide contribuição previdenciária sobre o valor do saláriomaternidade e de férias gozadas pelo empregado. Com esse
entendimento, a Seção deu provimento ao recurso de uma
empresa do Distrito Federal contra a Fazenda Nacional.
Seguindo voto do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a
Seção entendeu que, como não há incorporação desses
benefícios à aposentadoria, não há como incidir a contribuição
previdenciária sobre tais verbas. Segundo o colegiado, o salário
é conceituado como contraprestação paga ao trabalhador em
razão do seu trabalho. Já o salário-maternidade e o pagamento
das férias têm caráter de indenização, ou seja, de reparação ou
compensação. “Tanto no salário-maternidade quanto nas férias
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gozadas, independentemente do título que lhes é conferido
legalmente, não há efetiva prestação de serviço pelo
empregado, razão pela qual não é possível caracterizá-los como
contraprestação de um serviço a ser remunerado, mas sim,
como compensação ou indenização legalmente previstas com o
fim de proteger e auxiliar o trabalhador”, afirmou o relator, ao
propor que o STJ reavaliasse sua jurisprudência. O Tribunal vinha
considerando o salário-maternidade e o pagamento de férias
gozadas verbas de caráter remuneratório e não indenizatório,
por isso a contribuição previdenciária incidia sobre elas.
O caso
Inicialmente, com base na jurisprudência, o relator havia
rejeitado a pretensão da empresa de ver seu recurso especial
analisado pelo STJ. A empresa recorreu da decisão sustentando
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária é o
pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho,
seja pelos serviços prestados, seja pelo tempo em que o
empregado ou trabalhador avulso permanece à disposição do
empregador ou tomador de serviços. De acordo com a empresa,
no salário-maternidade e nas férias, o empregado não está
prestando serviços nem se encontra à disposição da empresa.
Portanto, independentemente da natureza jurídica atribuída a
essas verbas, elas não podem ser consideradas hipóteses de
incidência da contribuição previdenciária.
Decisão reconsiderada
O ministro Napoleão Nunes Maia Filho reconsiderou a decisão
anterior e deu provimento ao agravo da empresa, para que o
recurso especial fosse apreciado pelo STJ. Como forma de
prevenir divergências entre as Turmas de direito público, tendo
em vista a relevância do tema, o julgamento foi afetado à
Primeira Seção. Justificando a necessidade de rediscussão da
jurisprudência estabelecida, o relator disse que, da mesma
forma como só se obtém o direito a um benefício previdenciário
mediante a prévia contribuição, a contribuição só se justifica
ante a perspectiva da sua retribuição em forma de
benefício. “Esse foi um dos fundamentos pelos quais se
entendeu inconstitucional a cobrança de contribuição
previdenciária sobre inativos e pensionistas”, observou o
ministro.
REsp 1322945
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 01/03/2013.
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Fazenda de São Paulo publica nova norma sobre guerra
fiscal
Por Laura Ignacio
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo passará a exigir
dos contribuintes que adquirirem mercadorias de outros
Estados com incentivo fiscal, não aprovado pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), a diferença entre o
valor pago de ICMS e o valor cheio do imposto, que o Fisco
paulista entende ser devido. Em compensação, o crédito de
ICMS referente a tais produtos poderá ser usado de forma
integral. A medida já estava prevista no Regulamento do ICMS
de São Paulo, mas sua redação dizia apenas que a Fazenda
"poderá" exigir o recolhimento, no momento da entrada da
mercadoria em território paulista. Mas, na prática, o Estado de
São Paulo impedia o uso do crédito integral do imposto relativo
a esses produtos, com base no Comunicado da Coordenadoria
da Administração Tributária (CAT) nº 36, de 2004. Assim, se a
empresa pagou 6% ao invés de 12% de ICMS para outro Estado,
por exemplo, ao vender o produto em São Paulo só tinha direito
a 6% de crédito de ICMS e não 12% (integral). Esses créditos são
usados para abater o imposto a pagar nas operações
seguintes. Com o decreto, São Paulo cria uma nova estratégia
em relação à guerra fiscal. Isso porque há decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF) no sentido de que é inconstitucional criar
incentivos sem a autorização do Confaz. Impedir o uso do
crédito integral também seria. A medida garante o crédito
integral do ICMS destacado na nota fiscal, se o recolhimento da
diferença for realizado. "Não há dúvida que os benefícios fiscais
concedidos fora do âmbito do Confaz são inconstitucionais e
devem ser combatidos pela via judicial adequada. O que não se
admite é que o Estado prejudicado pela guerra fiscal penalize o
contribuinte localizado em seu território, limitando o valor do
crédito a ser reconhecido ou apreendendo as mercadorias,
medidas não toleradas pelos tribunais superiores", afirma o
advogado Marcelo Jabour, diretor da Lex Legis Consultoria
Tributária. A novidade foi instituída pelo Decreto nº 58.918,
publicado ontem. Ele entra em vigor hoje. O imposto
correspondente ao valor do benefício deve ser pago até o
momento da entrada da mercadoria no Estado de São Paulo. A
medida também afeta empresas de outros Estados porque suas
mercadorias não entrarão em São Paulo sem a apresentação da
guia com o recolhimento. Além disso, o decreto determina que,
desde que o pagamento seja feito antes da entrada da
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mercadoria no Estado paulista, eles podem ser realizados pelo
remetente da mercadoria por meio de Guia Nacional de
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O recolhimento da
diferença só poderá ser dispensado nos casos em que a empresa
remetente comprovar, antecipadamente, que não usou os
benefícios ou incentivos em desacordo com a Constituição
Federal. Segundo ofício da Fazenda paulista, que acompanha o
novo decreto, "as medidas são necessárias no interesse da
arrecadação tributária, da preservação do emprego, do
investimento privado, do desenvolvimento econômico do
Estado e da competitividade da economia paulista". Além disso,
a Fazenda compromete-se a publicar a lista de incentivos fiscais
de outros Estados sujeitos a essa regra. Para advogado Maucir
Fregonesi, do Siqueira Castro Advogados, é importante que o
Estado de São Paulo, ao publicar essa lista, traga também o valor
do imposto que deve ser recolhido em cada caso. "Em princípio,
esse novo dispositivo traz uma maior segurança jurídica às
operações realizadas por contribuinte paulista com empresas
situadas nos Estados listados pelo Fisco", afirma.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTO, de
01/03/2013.

Provimento altera normas referentes aos cálculos de
precatórios
Um novo provimento altera os procedimentos referentes aos
cálculos de precatórios e ofícios requisitórios de pequeno valor
contra entes públicos. Assim, passou a ter nova redação a seção
XXI do Capítulo XIII do Provimento GP/CR 13/2006 (Consolidação
das Normas da Corregedoria), que trata das execuções contra a
Fazenda Pública. Importante ressaltar que o novo provimento
não invalida a Portaria GP 11/2013, publicada recentemente. Ao
contrário, compõe com ela novas diretrizes, uma vez que
reescreve, dentre outros, o art. 234, que deve ser observado
para a elaboração dos cálculos do precatório/ofício requisitório.
Notícias do Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região, de
04/03/2013.

São Paulo edita normas sobre parcelamento
Por Laura Ignacio
s contribuintes paulistas podem transferir débitos de ICMS de
parcelamentos comuns para o Programa Especial de
Parcelamento (PEP), instituído em dezembro pelo Decreto nº
58.811. O novo programa oferece descontos de até 75% nos
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valores de multas e de 60% nos juros, além de um prazo maior
de pagamento: 120 meses. O período de adesão ao PEP termina
no dia 31 de maio. A possibilidade de transferência de débitos
está no Decreto nº 58.921, publicado no Diário Oficial do Estado
de quinta-feira. Nos parcelamentos comuns, não há desconto
nos valores de multas e juros. O prazo para pagamento é menor,
de 60 meses. O decreto original, que instituiu o PEP, só permitia
a transferência de saldo remanescente no Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI). O contribuinte que aderir ao
PEP deverá desistir de discussões administrativas ou judiciais.
Além disso, se não forem pagas quatro ou mais parcelas,
consecutivas ou alternadas, o parcelamento será cancelado. Por
meio de outra norma, publicada no Diário Oficial de sexta-feira,
o governo paulista também detalhou os procedimentos para uso
de créditos acumulados de ICMS no PEP. O primeiro passo, de
acordo com a Resolução Conjunta da Secretaria da Fazenda e
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) nº 1, é o acesso ao sistema
do PEP (www.pepdoicms.sp.gov.br), mediante utilização do
login e senha utilizados no Posto Fiscal Eletrônico. Segundo a
resolução, o contribuinte deverá apresentar no posto fiscal, no
prazo de cinco dias úteis contados da data do registro desse
crédito na Fazenda, o "pedido de liquidação de parcelas do PEP
com crédito acumulado" e o comprovante de recolhimento da
fração complementar para quitar o débito, se for o caso, e dos
honorários advocatícios, custas e demais despesas no caso de o
crédito ser objeto de discussão administrativa ou judicial.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTO, de
04/03/2013.

Justiça libera emissão de nota fiscal
Por Bárbara Pombo
As empresas estão conseguindo na Justiça suspender a aplicação
de norma da Prefeitura de São Paulo que impede a emissão da
nota fiscal eletrônica por inadimplentes do ISS. Pesquisa
realizada pelo advogado Raphael Longo, do Vaz, Barreto,
Shingaki & Oioli Advogados, mostra que, de 34 decisões
proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) sobre o
assunto, 31 são favoráveis aos contribuintes. Para os
desembargadores, a medida é coercitiva e restringe a atividade
empresarial. "Tirando controvérsias processuais que impedem a
análise de mérito, o tribunal é sensível aos argumentos do
contribuinte e vem afastando a restrição", diz Longo.
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Editada em 17 de dezembro de 2011 pela Secretaria de Finanças
da capital, a Instrução Normativa nº 19 prevê a suspensão da
emissão da nota fiscal eletrônica para as empresas que deixarem
de recolher o imposto por quatro meses seguidos ou seis meses
alternados durante um ano. Adotada na gestão do ex-prefeito
Gilberto Kassab (PSD), a medida foi adotada para redução do
índice de inadimplência, que havia saltado de 3,5% em 2010
para 5,37% em 2011 (312 mil inadimplentes). Apesar das
derrotas no tribunal, a Secretaria de Finanças - agora na gestão
de Fernando Haddad (PT) - afirma que continuará recorrendo
das decisões. "Não há, ainda, jurisprudência definitiva acerca da
matéria e a prefeitura segue acompanhado o andamento das
ações", afirma o órgão por meio de nota, acrescentando que,
após a medida, R$ 30 milhões foram negociados por 3,3 mil
contribuintes que aderiram a um programa de parcelamento.
"Os dados comprovam o mérito da medida." O TJ-SP, porém,
tem mantido liminares e sentenças para desbloquear a emissão
de notas. Em dezembro, o Hospital Independência Zona Leste
teve sentença de primeiro grau confirmada pela 7ª Câmara de
Direito Público. Para o relator do caso, desembargador Eduardo
Gouvêa, a suspensão da emissão da nota "caracteriza sanção
política para compelir contribuintes inadimplentes a
procederem os pagamentos de débitos fiscais". A Criacitta
Marketing Cenográfico, que produz eventos, exposições e
campanhas publicitárias, também conseguiu manter sentença
favorável no TJ-SP. Na decisão da 3ª Câmara de Direito Público,
proferida em janeiro, os desembargadores entenderam que a
medida viola a garantia constitucional da livre iniciativa. "A
aplicação das regras pode implicar prejuízo ao cumprimento do
objeto social [da empresa] ou até mesmo solução de
continuidade em suas atividades", afirma o relator,
desembargador Amorim Cantuária.Contribuintes que discutem
débitos do ISS também tiveram de ir à Justiça. É o caso da
cooperativa Use Taxi, que conseguiu confirmar no TJ-SP liminar
contra a medida. "Mesmo com depósito judicial, o sistema trava
a emissão em períodos do mês", diz o advogado Fabio Godoy
Teixeira da Silva, que defende outras quatro cooperativas de táxi
na mesma situação. Na Justiça, as cooperativas questionam a
cobrança do ISS. O argumento é de que o serviço é prestado
pelo taxista autônomo, e não pela cooperativa. Dessa forma,
não poderia ser tributada. No TJ-SP, empresas do setor de
informática, telemarketing, pesquisas, engenharia, consultorias,
laboratórios, serviços automobilísticos e agências de modelos
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também estão conseguindo reverter decisões desfavoráveis.
Nesses casos, os juízes de primeira instância discordaram da
alegação de que a medida prejudicaria a atividade empresarial.
Isso porque os contribuintes estariam impedidos de emitir notas
apenas para clientes situados na capital. "Para combater a
sonegação fiscal, o município atribuiu responsabilidade
tributária ao tomador ou intermediário de serviços, obrigando-o
a emitir a nota fiscal, reter e recolher o ISS devido, quando o
prestador é inadimplente contumaz", afirmou o juízo da 4ª Vara
da Fazenda Pública ao negar liminar a uma empresa de
tecnologia da informação. Os advogados das empresas, porém,
afirmam que há prejuízo. "Potenciais clientes, como pessoas
físicas e microempreendedores optante pelo recolhimento do
ISS em valores fixos não podem emitir nota", diz o tributarista
Raphael Longo. No TJ-SP, os desembargadores têm embasado as
decisões em três súmulas do Supremo Tribunal Federal que
consideram a sanção política inadmissível para pressionar o
pagamento de tributos. "Com isso, esperamos vencer nos
tribunais superiores", afirma Longo.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTO, de
04/03/2013.

Fisco cobra multa diária de quem não recolhe o imposto
Por Anderson Figo
Para recolher o Imposto de Renda de ganhos com ações, o
investidor deve declarar o valor por meio de um DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais), disponível
no site receita.fazenda.gov.br/pagamentos/darf. O pagamento
pode ser feito em agência bancária, caixa eletrônico ou pela
internet. Os dividendos (fatia do lucro distribuída aos acionistas)
não têm incidência de IR. O não pagamento do imposto acarreta
multa de 0,33% por dia, limitada a 20% do valor do débito, e
juros. Se o investidor deixar de pagar e a Receita não obrigá-lo à
quitação em até cinco anos, a dívida é perdoada. "Quem não
paga pode ser autuado pela Receita e, nesse caso, a multa
chegaria a 75% do débito", diz Marcio Bessa, do Valfredo Bessa
Advogados. As operações no mercado acionário devem ser
citadas na declaração anual de IR. O prazo de entrega da
declaração termina em 30 de abril. No programa da Receita, há
um tópico para informar as rendas variáveis. Existe uma aba
para cada mês para que o investidor indique os ganhos e as
perdas sempre que o valor das vendas ultrapassar R$ 20 mil no
mês. Ao final, o programa calcula o imposto devido e o
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investidor declara o quanto já pagou para ver se há ou não
restituição a receber. Caso as operações de venda feitas ao
longo do ano estejam na faixa de isenção de R$ 20 mil por mês,
o investidor deverá informar os ganhos no tópico dos
rendimentos isentos e não tributáveis.
Jornal Folha de São Paulo – MERCADO, de 04/03/2013.

STJ decide não julgar processos sobre certidões
Por Bárbara Pombo
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não julgar a validade
das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), que autorizam a Fazenda
Pública a cobrar débitos tributários judicialmente. Os ministros
também tiraram o tema da relação de recursos repetitivos. Para
eles, o assunto sempre pedirá uma análise particular, caso a
caso. Nesse sentido, seria impossível fixar uma tese jurídica que
sirva de orientação para os tribunais estaduais e federais. A
maioria dos ministros da 1ª Seção - responsável por uniformizar
o entendimento sobre temas de direito público - decidiu que a
Corte não pode avaliar se o documento preenche os requisitos
previstos na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830, de 1980) e no
Código Tributário Nacional (CTN). Segundo os magistrados, a
análise da legalidade do documento teria como obstáculo a
Súmula nº 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". Quando a CDA
não contém os requisitos previstos em lei, o Fisco não pode
cobrar a dívida. Caso a Justiça declare nula a certidão, extinguese a execução fiscal. Fato que explica a importância da
discussão. Segundo Daniel Szelbracikowski, do Advocacia Dias de
Souza, a decisão significa, na prática, a manutenção da
jurisprudência sobre o assunto. "A maioria dos casos sobre a
validade vai esbarrar na Súmula nº 7, mesmo sem recurso
repetitivo", afirma. Mas para Rodrigo Farret, do Bichara, Barata
& Costa Advogados, a retirada do caso como repetitivo sinaliza
que há margem para mudança de entendimento. "Não houve
definição de que todos os casos sequer devem ser analisados.
Isso é positivo" diz. No recurso analisado, um contribuinte do
Ceará questionava a legalidade da CDA que embasou a cobrança
de contribuição previdenciária pela União. O Fisco não teria
informado no documento a data do início da dívida, sua origem
e natureza, a data da inscrição no registro da dívida ativa e a
forma de cálculo dos juros e demais encargos. O Tribunal
Regional Federal (TRF) da 5ª Região havia entendido que os
requisitos legais foram cumpridos na CDA. O relator do recurso,
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Herman Benjamin, afirmou que não poderia analisar o processo
por causa da Súmula nº 7. Ao citar precedentes das duas turmas
de direito público do STJ, Benjamin afirmou que seria
"indispensável o manuseio das provas" para chegar a uma
conclusão. O caso levou a um intenso debate entre os ministros.
O ministro Ari Pargendler - que em novembro havia proposto
uma revisão da jurisprudência sobre o assunto - disse que
analisar a validade não é questão de fato, mas de direito. Para
ele, a CDA está nos autos e seu preenchimento pode ser
confrontado com os requisitos da lei. Para a maioria, porém, o
simples exame da CDA seria questão de fato. "Se o tribunal de
origem deu os fatos necessários para análise, tudo bem. Mas se
for necessário consultar o documento, aí é questão de fato",
afirmou o ministro Castro Meira, presidente da 1ª Seção. A
Fazenda Pública e os contribuintes teriam interesse em uma
mudança de entendimento do STJ. Isso porque os tribunais
estaduais e federais têm diferentes graus de rigor quanto às
formalidades da CDA. "O filtro pesado da súmula prejudica o
contribuinte que é quem recorre ao STJ em 99% dos casos sobre
CDAs", diz Luiz Rogério Sawaya, sócio do Nunes e Sawaya
Advogados, acrescentando que o TRF da 3ª Região (São Paulo e
Mato Grosso do Sul) não se atém aos aspectos formais do
documento. Nos tribunais estaduais, o argumento da nulidade
da CDA também é rechaçada, especialmente quando o
contribuinte se defende com detalhes da autuação fiscal.
"Apostar as fichas nessa questão preliminar é arriscado diante
dessas decisões e do filtro do STJ", diz Diego Miguita, do Vaz,
Barreto, Shingaki & Oioli Advogados.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTO, de
05/03/2013.

Fisco tem cinco anos para cobrar empresa excluída de
parcelamento
Por Arthur Rosa
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a Fazenda
Nacional tem cinco anos para ajuizar execução fiscal contra
contribuintes excluídos de parcelamentos. As turmas que
analisam matérias de direito público (1ª e 2ª) entendem que a
adesão a um programa federal interrompe - e não suspende - o
prazo de prescrição. Os ministros, porém, ainda divergem sobre
a data de reinício desse prazo: do inadimplemento ou da
exclusão do contribuinte. O entendimento é importante para a
Fazenda Nacional em razão do elevado percentual de exclusões
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dos parcelamentos federais. De acordo com a Receita Federal,
85,5% dos contribuintes (110,5 mil) foram expulsos do Refis Programa de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei nº 9.964, de
2000. Nos programas seguintes - Parcelamento Especial (Paes),
de 2003, e Programa Excepcional, de 2006 -, os percentuais são
de 63,5% (238,1 mil) e 64,9% (55,7 mil). No Refis da Crise, de
2009, está em 54,6%. Em recente julgamento, a 2ª Turma
aplicou ao caso o artigo 174 (parágrafo único, inciso IV) do
Código Tributário Nacional. O dispositivo estabelece que o prazo
de prescrição para a cobrança de crédito tributário deve ser
interrompido "por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor". Para o ministro Herman Benjamin, relator do caso, o
Refis "é causa de interrupção da prescrição, pois representa
confissão extrajudicial do débito". A 2ª Turma analisou recurso
da Fazenda Nacional contra decisão do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 4ª Região. Nele, o Fisco sustenta que o prazo
prescricional somente pode ser reiniciado com a publicação do
ato de exclusão do Refis, e não do "fato gerador". "O prazo só
deve correr depois de finalizado o processo de exclusão, após o
período de defesa do contribuinte", diz o coordenador-geral da
Representação Judicial da Fazenda Nacional, João Batista de
Figueiredo. Em seu voto, o ministro Herman Benjamin acatou o
argumento. "Deve ser prestigiada a orientação no sentido de
que, uma vez instaurado o contencioso administrativo, a
exigibilidade do crédito tributário - e, com ela, a fluência da
prescrição - somente será retomada após a decisão final da
autoridade fiscal", afirma. Benjamin cita em seu voto
precedente também da 2ª Turma nesse sentido. Nas decisões,
os ministros consideram que o Fisco estabeleceu por
regulamentação a obrigação de instauração de procedimento
administrativo para a exclusão do Refis. Em julgamento
realizado em 2010 pela 1ª Turma, porém, o relator, ministro
Benedito Gonçalves, defendeu outro entendimento. Segundo
ele, a orientação pacificada na Corte era de que "o prazo volta a
fluir a partir da data do inadimplemento do parcelamento". O
caso analisado também era de contribuinte excluído do Refis de
2000. O processo administrativo para a exclusão do contribuinte
é demorado. No caso analisado pelo ministro Herman Benjamin,
durou quase dois anos. A adesão do contribuinte ao Refis foi
negada em 1º de novembro de 2001 e a publicação do ato
administrativo de exclusão ocorreu em 18 de outubro de 2003.
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"Com esse entendimento, o STJ está premiando a Fazenda
Nacional pela demora. Ganhou dois anos de brinde", diz o
advogado Maurício Faro, do Barbosa, Müsnich & Aragão. Ele
entende que, nesse período, a prescrição estaria fluindo. "A lei
do Refis estabelece que, no caso de exclusão, cabe recurso e
este não tem efeito suspensivo. A Fazenda não pode alegar que
o prazo prescricional não correu nesse período." O advogado
Marcelo Annunziata, do Demarest & Almeida, entende que
também não deveria ser aplicado o artigo 174 do CTN. Para ele,
se o Refis é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151 do CTN), como admite Benjamin, a
Fazenda Nacional não deveria ter novos cinco anos para ajuizar
uma execução fiscal. "O prazo prescricional também deveria ser
suspenso. Assim, contaria-se o período anterior ao do
parcelamento", diz. Glaucio Pellegrino Grottoli, do Peixoto e
Cury Advogados, também é favorável à tese da suspensão do
prazo de prescrição. Segundo ele, na dúvida, deveria prevalecer
o que estabelece o artigo 111 do CTN: "interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário". "No caso, o Refis é
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário",
afirma.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTO, de
06/03/2013.

IPI incide sobre industrialização por encomenda
Por Laura Ignacio
A Receita Federal da 6ª Região Fiscal (MG) definiu que incide IPI
sobre mercadorias resultantes de operações caracterizadas
como industrialização, pela legislação do imposto, que se
identifiquem com serviços relacionados na lista da Lei
Complementar nº 116, de 2003, de atividades sujeitas ao ISS. O
entendimento sobre a chamada industrialização por encomenda
consta da Solução de Consulta nº 27, publicada ontem no Diário
Oficial da União. Desde a entrada em vigor da lei complementar,
essa questão é levantada por contribuintes que, muitas vezes,
recorrem ao Judiciário para não serem bitributados. A solução
só tem efeito legal para quem faz a consulta, mas orienta os
demais contribuintes. "A reunião de produtos, partes ou peças
de que resultem novos produtos - no caso, luminárias ou
quadros elétricos completos -, com classificação fiscal própria,
caracteriza industrialização, na modalidade montagem", afirma
a solução de consulta. O texto acrescenta que "o
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estabelecimento comercial de produtos cuja industrialização
tenha sido realizada por terceiros, mediante a remessa de
matérias-primas e produtos intermediários, equipara-se ao
industrial e, nessa condição, é contribuinte do IPI". O item 14.06
da Lei Complementar 116 inclui na lista de serviços tributados
pelo ISS a "instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao
usuário final, exclusivamente com material por ele
fornecido". Os tribunais superiores já decidiram sobre a
industrialização por encomenda. A 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, entendeu que incide o
ISS, e não o IPI, sobre a atividade de desdobramento e
beneficiamento de granito ou mármore. Para os ministros, "o
aspecto material da hipótese de incidência do ISS não se
confunde com a materialidade do IPI". Mas a análise é feita caso
a caso. O Supremo Tribunal Federal já afastou a exigência de ISS
sobre serviços gráficos de embalagem de produtos. "De nada
adianta à indústria compradora das embalagens que delas
constem as inscrições necessárias, se forem entregues em
dimensões inadequadas ao produto que nelas será
acondicionado", afirmou a ministra aposentada Ellen Gracie na
ocasião. Para ela, no caso, a atividade feita por encomenda
exige especificidades técnicas relacionadas ao produto, o que
faz dela parte da industrialização.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
06/03/2013.

STF retoma julgamento sobre constitucionalidade da
emenda dos precatórios
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta
quarta-feira (6) o julgamento de quatro Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425) que
questionam a Emenda Constitucional 62/2009, que criou um
regime especial de pagamento de precatórios (dívidas públicas
reconhecidas judicialmente). Após a votação quanto à questão
preliminar e à alegação de inconstitucionalidade por vício formal
na aprovação da emenda, o julgamento foi suspenso e será
retomado amanhã com a continuação do voto-vista do ministro
Luiz Fux. As quatro ADIs foram ajuizadas na Corte por entidades
como Confederação Nacional da Indústria (CNI), Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), Associação Nacional
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dos Magistrados Estaduais (Anamages), Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), entre outras.
Preliminar
O Plenário analisou preliminar quanto à legitimidade das
associações de juízes para propor as ações. Por maioria de
votos, o Plenário concluiu pela ilegitimidade da Anamages e da
Anamatra por ausência de relação direta com a área de atuação
das entidades. Ficaram vencidos os ministros Ayres Britto
(relator aposentado), que reconheceu legitimidade a todas as
associações, e os ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, que
declaravam a ilegitimidade dessas duas e também da AMB. Uma
terceira proposta aberta pelo ministro Luiz Fux defendia a
exclusão apenas da Anamages. Nesse sentido, o ministro Fux foi
acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar
Mendes. Dessa forma, foram extintas as ADIs 4372 e 4400, de
autoria da Anamages e da Anamatra, respectivamente. O
julgamento de mérito, portanto, se dará apenas em relação às
ADIs 4357 e 4425.
Vício formal
Na sessão de hoje, os ministros analisaram também a alegação
de vício formal, em razão da maneira como a emenda foi votada
no Senado, que não teria respeitado o devido processo
legislativo previsto no parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição
Federal. Esse dispositivo determina a discussão e votação de
emendas à Constituição em dois turnos, em cada casa do
Congresso. No caso da EC 62/2009, a discussão e votação da
matéria no Senado, tanto em primeiro quanto em segundo
turno, ocorreram em um único dia. O relator, ministro Ayres
Britto, havia acolhido integralmente o argumento de vício
formal ao declarar que tal situação equivaleria ao fato de que o
projeto teria sido submetido a somente um turno de discussão e
votação. “O artifício de abrir e encerrar, numa mesma noite,
sucessivas sessões deliberativas, não atende à exigência
constitucional da realização de uma segunda rodada de
discussão e votação, precedida de razoável intervalo até para a
serenização de ânimos eventualmente exacerbados, ao lado de
amadurecimento das ideias”, destacou na ocasião de seu voto.
O mesmo entendimento foi seguido pelos ministros Marco
Aurélio, Celso de Mello e Joaquim Barbosa, que votaram na
sessão de hoje. Último a votar, o ministro Joaquim Barbosa,
presidente do STF, destacou que a “a votação apressada do
projeto tolheu a capacidade individual de cada congressista, das
minorias políticas representantes e de cada um dos cidadãos
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representados de compreender e de influenciar no momento
oportuno a discussão de tema tão grave”.
Tese rejeitada
No entanto, venceu a tese apresentada pela divergência aberta
pelo ministro Luiz Fux. Ao apresentar seu voto-vista, o ministro
Fux destacou que a Constituição exige somente duas etapas de
discussão, independente de ter sido no mesmo dia. O ministro
fez referência a outros trechos da Constituição Federal (artigos
29 e 32, caput) que preveem especificamente o tempo mínimo
de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno de votação para
aprovação de lei orgânica de município e do Distrito Federal.
Para ele, “se o constituinte previu não apenas em uma, mas em
duas regras constitucionais o interstício mínimo, seria
equivocado reputar que esse mesmo constituinte, por mero
lapso, teria simplesmente se esquecido de imprimir regra similar
justamente ao processo de reforma da Constituição Federal”. O
ministro concluiu que não se pode alegar a ausência de espaço
para o debate parlamentar para a aprovação da emenda e,
portanto, que não prevalece a tese de vício formal. Segundo ele,
a exigência dos dois turnos mesmo sem interstício visava que o
debate fosse “profundo e amplo, como efetivamente
ocorreu”. No mesmo sentido votaram os ministros Teori
Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ministro Gilmar Mendes
Adiantando seu voto em relação ao mérito das ADIs, o ministro
Gilmar Mendes concluiu pela improcedência das ações. O
ministro ressaltou que, segundo os dados trazidos pelos
procuradores-gerais dos estados, pela primeira vez muitos entes
da federação estão conseguindo pagar os precatórios, graças ao
novo regime introduzido pela Emenda Constitucional 62/2009. O
regime de pagamento diferenciado estabelecido pela emenda,
que formula uma espécie de dupla fila de pagamentos para
diferentes tipos de precatórios, seria em parte responsável para
que os estados avançassem para cumprir efetivamente os
precatórios. No quadro anterior, não foi possível se encontrar
uma solução para o problema. “O amontoado de dívidas era
tamanho que, se o orçamento todo fosse dedicado aos
precatórios, o dinheiro não seria suficiente”, observou o
ministro. Na prática, anteriormente os estados optavam por não
pagar ou pagar parcialmente as dívidas judiciais, gerando um
sistema de desvios múltiplos. Os credores, às vezes de quantias
pequenas, acabavam vendendo os créditos no mercado
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secundário. Depois isso acabaria sendo negociado diretamente
entre grandes credores e as autoridades estaduais, segundo
Gilmar Mendes. “Agora, pela primeira vez estamos nos
aproximando do cumprimento efetivo das obrigações e
desbastando essa montanha de precatórios acumulados”,
afirmou.
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 07/03/2013.

STJ exclui de recuperação judicial pagamento de créditos
a bancos
Por Bárbara Pombo
Os Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACCs) estão
excluídos da recuperação judicial. A decisão, proferida ontem
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), encerra mais uma etapa
da disputa entre os bancos e as companhias em recuperação.
Em fevereiro, a Corte também definiu que créditos garantidos r
cessão fiduciária (recebíveis) estão fora do procedimento.
Os efeitos das decisões são benéficos para os bancos. Na
prática, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar a
dívida independentemente de as empresas estarem em
processo de recuperação. Pela Lei de Falências (Lei nº 11.101, de
2005), a execução de créditos decorrentes de empréstimos
comuns - cheques e duplicatas, por exemplo - deve ser
interrompida nos primeiros meses a partir da aceitação do
processo de recuperação pela Justiça. O ACC é uma operação de
empréstimo pela qual os bancos adiantam recursos em moeda
nacional ao exportador, trading company ou cooperativa, em
razão de uma exportação futura. No julgamento finalizado
ontem, a maioria dos ministros da 3ª Turma do STJ entendeu
que os ACCs estão excluídos da recuperação por força de lei.
Para eles, o artigo 49 parágrafo 4º da Lei de Falências exclui
expressamente esse tipo de crédito do procedimento. Foi a
primeira vez que a Corte analisou a questão depois da edição da
legislação falimentar, em 2005. O ministro Paulo de Tarso
Sanseverino deu o voto decisivo ontem ao desempatar o placar
do julgamento - interrompido em dezembro com um empate de
dois a dois. Para Sanseverino, não há confronto entre os artigos
49 e 47 da lei. Ou seja, a exclusão dos ACCs da recuperação não
é contrária ao objetivo da lei, que é superar a crise e preservar a
atividade empresarial. "O artigo 49 ainda prestigia a
jurisprudência do STJ que foi transportada para a nova Lei de
Falências", disse. No processo, que começou a ser analisado em
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outubro pela turma, o HSBC contestava decisão do Tribunal de
Justiça do Pará (TJ-PA) que havia determinado a inclusão de
créditos derivados de ACCs na recuperação judicial da
Siderúrgica Ibérica. A empresa tem R$ 60 milhões em débitos de
ACCs com alguns bancos, o que representa quase 42% do total
negociado no plano de recuperação. De acordo com o HSBC, a
ação de execução já foi ajuizada para recuperação de seus
créditos. Com a decisão, os ministros Massami Uyeda -aposentado recentemente - e Nancy Andrighi ficaram vencidos.
Eles defendiam uma interpretação favorável às empresas no
sentido de que permitir a execução pelos bancos iria contra ao
objetivo da Lei de Falências. "Meu posicionamento fica
registrado para os parlamentares que estão debruçados na
alteração da lei", disse Nancy. "Quero dizer que não é rebeldia.
Mas convicção de que essa previsão não atende ao objetivo da
lei." Para o advogado do HSBC, Bruno Delgado Chiaradia, do
Bernardi & Schnapp Advogados, a decisão garante segurança
jurídica para uma prática já adotada pelas instituições
financeiras. "Surpresa seria se houvesse um entendimento
contrário, que negasse a vigência do artigo 49", afirmou ao sair
da sessão de julgamento. "Os bancos já têm aval da lei para
realizar as execuções." O advogado da Siderúrgica Ibérica,
Marcos Kawamura, sócio do escritório Kawamura Advogados,
afirmou que a decisão não reflete o melhor direito. "Estamos
estudando o melhor encaminhamento agora", disse. "Mas
merece destaque os votos em favor da companhia que
demonstram um olhar mais refinado do STJ para essa
importante questão." No dia 4 de fevereiro, a 4ª Turma do STJ
também manteve a chamada "trava bancária" ao garantir a
exclusão dos créditos garantidos por cessão fiduciária
(recebíveis) da recuperação judicial. Para o advogado Julio
Mandel, do escritório Mandel Advocacia, é necessária uma
rápida mudança na Lei de Falências para que créditos bancários
sejam incluídos na recuperação ou que a execução seja
interrompida por seis meses a partir do deferimento do
processo. "Do jeito que está hoje, as recuperações viram
concordatas", disse o advogado.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
08/03/2013.

Supremo suspende julgamento de precatórios sem
nenhum voto
Por Juliano Basile
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O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou ontem o julgamento
de duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) propostas
pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) contra o pagamento parcelado de
precatórios. No entanto, após mais de duas horas de discussões,
o caso foi novamente adiado e será retomado na próxima
quarta-feira. Durante a sessão de ontem, o ministro Luiz Fux
votou a favor de doentes e idosos terem o direito de obter o
pagamento de dívidas judiciais antes dos demais. "No mérito, eu
entendi que era viável criar a preferência para os idosos", disse
Fux, no intervalo da sessão do Supremo. O ministro também foi
favorável à compensação de precatórios. "Eu entendi que a
compensação é um fenômeno automático de justiça", afirmou
Fux. "É razoável que o poder público tenha um critério para
pagar a muitos, ainda que não seja tudo. Isso está dando certo
na prática." Em seguida, o ministros passou a julgar a alegação
da OAB de que os pagamentos em até 15 anos, como prevê a
Emenda nº 62, seria uma forma de não quitação dos débitos no
tempo. "No que concerne ao regime de pagamento, alegam os
autores que a emenda teria instituído um verdadeiro calote
oficial. Estou aqui reproduzindo uma expressão da petição",
disse Fux, referindo-se aos autores das ações. Nesse ponto, o
ministro citou um trecho do voto de Carlos Ayres Britto no qual
citava um estudo indicando que alguns precatórios demoram
tanto para serem quitados que o prazo pode chegar a 55 anos.
Fux deu a entender que seguiria Britto, que se aposentou do
Supremo em novembro, para votar contra o regime especial de
pagamento de precatórios. Os ministros chegaram a discutir
ainda se fariam a votação por itens, de maneira fatiada. Ricardo
Lewandowski lembrou que, no julgamento do mensalão,
discordou dessa sistemática. "Eu acho que, se fatiássemos,
votaríamos contra o regimento porque o faríamos antes do
relator", advertiu. Evitando entrar em polêmica, o presidente da
Corte, ministro Joaquim Barbosa, perguntou a Fux se ele estava
disposto a continuar a leitura de seu voto sobre precatórios.
"Ministro Fux, como não há consenso sobre a metodologia [de
votação], vossa excelência teria algum problema em continuar o
seu voto?" "Não", respondeu Fux, "Então, prossiga", pediu
Barbosa. A votação seguiu até as 18h, quando o julgamento foi
interrompido por causa do horário já adiantado. Barbosa
encerrou a sessão e disse que o julgamento da EC nº 62 será
retomado na próxima sessão do STF, quarta-feira da semana
que vem, a partir da continuação do voto de Fux. Na quarta-
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feira, os ministros discutiram por quase três horas o processo. O
debate, porém, envolveu apenas a forma de aprovação da
emenda, e não o seu conteúdo. Por sete votos a quatro, os
ministros concluíram que não houve problemas formais na
votação da emenda, em 2009. A grande discussão foi o fato de
no Congresso não ter sido respeitado o prazo constitucional de
dez dias para a votação em dois turnos da emenda.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
08/03/2013.

Execução de cheque exige sua apresentação no prazo
legal
Para poder ser executado, o cheque deve ter sido apresentado à
instituição financeira. O entendimento é da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para o ministro Luis Felipe
Salomão, a falta de comprovação do não pagamento do título
retira sua exigibilidade. No caso analisado, porém, a Turma
permitiu a execução, já que as instâncias ordinárias afirmaram,
com base em provas que não poderiam ser reapreciadas no STJ,
que o devedor sustou o cheque, o que tornaria inútil sua
apresentação prévia ao banco sacado.
Apresentação
Segundo o relator, “por materializar uma ordem a terceiro para
pagamento à vista”, o cheque tem seu momento natural de
realização na apresentação, “quando então a instituição
financeira verifica a existência de disponibilidade de fundos,
razão pela qual a apresentação é necessária, quer diretamente
ao sacado quer por intermédio do serviço de compensação”. “A
apresentação do cheque ao banco sacado é medida que se
impõe ao seu pagamento pela instituição sacada ou mediante
compensação, obedecendo ao prazo de 30 ou de 60 dias a
depender do local de emissão, sendo certo que tal prazo tem a
função precípua de assegurar o direito de execução contra os
codevedores do título”, completou.
Exigibilidade
“O beneficiário de cheque que não apresenta o título para
adimplemento, via de regra, vê-se impossibilitado de promover
a execução, haja vista que tal título não ostenta o requisito
essencial da exigibilidade, que somente se dá com a
comprovação da falta de pagamento, a qual pode ocorrer pelo
protesto, por declaração do banco sacado ou da câmara de
compensação”, concluiu o ministro Salomão. A Turma, no
entanto, manteve a conclusão das instâncias ordinárias,
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aceitando a execução, mas por fundamento diverso. Segundo o
relator, a sustação do cheque emitido tornou inútil a
apresentação do título ao banco antes da execução.
REsp 1315080
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 11/03/2013.

São Paulo não pode cobrar juros superiores à Selic
Por Bárbara Mengardo
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)
decidiu que o Estado não pode cobrar juros de mora diários
superiores à Selic dos contribuintes com débitos de ICMS. O
entendimento foi adotado após a análise de um processo
originalmente da 13ª Câmara de Direito Público da Corte. Os
magistrados da câmara repassaram o caso ao Órgão Especial,
formado pelos 25 desembargadores mais antigos, por
considerar a questão constitucional. A ação, julgada no fim de
fevereiro, foi proposta pela Distribuidora Automotiva, do setor
de autopeças. A empresa questionava a aplicação de juros de
mora de 0,13% ao dia sobre uma dívida de ICMS. A alíquota foi
fixada pela Lei nº13.918, de 2009. Atualmente, a taxa em São
Paulo está em 0,03% ao dia. Muitos contribuintes foram à
Justiça questionar a taxa inicialmente adotada pelo Estado e
obtiveram liminares para a aplicação da Selic - de 7,25% ao ano.
Advogados afirmam que a decisão do Órgão Especial, apesar de
valer apenas para o caso específico, poderá ser utilizada como
precedente por empresas que possuam casos semelhantes na
Justiça. O mesmo valeria para companhias que já pagaram
dívidas corrigidas pela alíquota do Estado e que tenham a
intenção de buscar no Judiciário a diferença entre as correções.
Segundo a advogada da Distribuidora Automotiva, Daniela
Zagari Gonçalves, do Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Advogados, a companhia alegou na ação que a fixação dos juros
de mora em 0,13% pelo Estado de São Paulo é contrário ao
artigo nº 24 da Constituição Federal. A norma estabelece que
"compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico". Nesse contexto, o
termo concorrentemente, de acordo com Daniela, significa que
os Estados, ao legislarem, não podem ultrapassar os limites
fixados pela União. A alegação foi acolhida pela maioria dos
integrantes do Órgão Especial e a Lei nº 13.918 foi interpretada
de acordo com a Constituição. Com o entendimento, o texto da
norma não foi cancelado. "O Tribunal de Justiça entendeu que a

Rua Marconi, nº 53, 1º andar – Cj. 12
CEP 01047-905 - Centro - São Paulo/SP – Brasil
Tel/fax: +55 11 3168-7155 / 3255-0029

INFORMATIVO EMPRESARIAL

ANO I

lei é constitucional desde que a taxa de juros não seja superior à
Selic. Se a taxa básica de juros chegar a 0,13% ao dia, a lei estará
valendo", afirma Daniela. O caso gerou divergência entre os
desembargadores. O relator da ação, desembargador Kioitsi
Chicuta, foi favorável à taxa de juros de São Paulo, mas a maioria
dos magistrados do Órgão Especial seguiu o entendimento do
desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Para o advogado Igor
Mauler Santiago, do escritório Sacha Calmon Misabel Derzi
Consultores e Advogados, a taxa de São Paulo extrapola a razão
de ser dos juros de mora, que devem compensar o dano sofrido,
e não penalizar a parte que cometeu o erro. "Se o Estado não
recebeu o tributo, ele vai buscar o valor no mercado financeiro e
vai pagar juros próximos à taxa Selic", diz. Segundo o advogado
Luiz Rogério Sawaya, do Nunes e Sawaya Advogados, a decisão
do TJ-SP pode ser utilizada pelos contribuintes em ações que
discutem dívidas de ICMS. Para ele, é provável que os
julgamentos da primeira e segunda instância sigam o
entendimento do Órgão Especial. Sawaya acredita que o
entendimento poderá ter reflexos também na esfera
administrativa. "Em tese, a decisão não muda em nada a postura
do Fisco, mas acredito que o Tribunal de Impostos e Taxas vai
começar a afastar [a alíquota de São Paulo]. Um posicionamento
desse deve refletir na administração, que deve observar o
princípio da legalidade como um todo", afirma. Outra
possibilidade aberta a partir do julgamento é a de empresas
buscarem na Justiça a restituição de valores já pagos de ICMS,
que foram corrigidos pela alíquota paulista. "O contribuinte tem
cinco anos a partir do pagamento para pedir a diferença de
volta", diz o advogado Hugo Funaro, do escritório Dias de Souza
Advogados Associados. Por meio da assessoria de imprensa, a
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) informou
que o Estado ainda não foi informado da decisão e que, "após a
intimação, se for o caso, serão interpostos os recursos cabíveis".
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
11/03/2013.

Governo prepara a troca do imposto sindical por uma
taxa a ser negociada
Por João Villaverde
O governo federal está costurando o início de uma reforma no
sistema de financiamento dos sindicatos no Brasil. O Palácio do
Planalto dará o primeiro passo no sentido de tornar realidade
um sonho antigo do PT e bandeira histórica da Central Única dos

Rua General Almério de Moura, 780, 1º andar - Cj. 26/27
CEP 05690-080 - Real Parque - São Paulo/SP – Brasil
Tel/fax: +55 11 3926-0233 / 3569-6734

EDIÇÃO Nº 3

PÁGINA 11

Trabalhadores (CUT) – a troca do imposto sindical por uma taxa
negociada por cada sindicato com sua categoria. Na mesa da
presidente Dilma Rousseff está um projeto que regulamenta a
profissão de comerciário, que deve ser sancionado nos próximos
dias. No meio do texto está inserida a criação desta nova "taxa
negocial", que poderá ser cobrada por cada sindicato no valor
de até 1% do salário por mês. Neste primeiro passo, o governo
vai manter o imposto sindical, cobrado de todos os
trabalhadores com carteira assinada no País desde 1943, e a
nova taxa negocial será criada como uma contribuição adicional.
No futuro, o governo pode promover a troca do imposto pela
taxa negocial. Em reunião na semana passada no Planalto com o
ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência,
seu adjunto para questões sindicais, José Lopez Feijóo, e o
ministro do Trabalho, Brizola Neto, Dilma chegou a demonstrar
preocupação com o fato de a nova taxa representar um gasto
extra para os trabalhadores. No entanto, a presidente foi
convencida por Carvalho que a taxa negocial permite ao
trabalhador cobrar desempenho de seu sindicato, diferente do
que ocorre hoje. Além disso, o ministro da Secretaria-Geral
afirmou que diversos sindicatos oferecem cursos de
qualificação, assistência médica e atividades desportivas à sua
base, e o modelo novo serviria para estimular ações
semelhantes aos demais sindicatos. Carvalho chegou a citar o
caso de seu pai, que fora comerciário e obtinha esses benefícios
do seu sindicato. Soluções. A presidente solicitou aos técnicos
do governo, então, duas soluções. Dilma quer criar um
dispositivo legal que obrigue os sindicatos a aplicar o dinheiro
que será obtido com a taxa negocial apenas com saúde e
educação. Além disso, a presidente quer que o dinheiro fique
exclusivamente com os sindicatos, isto é, quer proibir que ele
seja dividido com federações, confederações e centrais. A lógica
do governo para os sindicatos é semelhante daquela
empreendida por Dilma na administração pública. Assim como
estabelece metas e cobra resultados de seus ministros e
técnicos, Dilma quer um movimento sindical mais dinâmico no
País. O primeiro passo foi dado há duas semanas, quando o
governo anunciou regras mais rígidas para o registro sindical,
dificultando a proliferação de sindicatos de fachada, criados
apenas para abocanhar parte do dinheiro arrecadado com a
cobrança do imposto sindical. O segundo seria a própria
"superação" deste modelo de financiamento. Rateio. Hoje, os 47
milhões de trabalhadores com carteira assinada no País
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recolhem o imposto sindical, que equivale a um dia de trabalho
por ano. Esse dinheiro, que em 2012 superou R$ 2 bilhões, é
repassado pelo governo ao movimento sindical – 60% vai para
os sindicatos, 20% para federações, 10% para confederações e,
desde 2008, outros 10% ficam com as centrais. O restante
engorda o caixa do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A
substituição do imposto sindical pela taxa negocial é uma
bandeira histórica da CUT, a maior central do País, com 2,2 mil
sindicatos e 2,5 milhões de associados. As demais centrais são
contrárias à substituição do modelo atual.
Jornal O Estado de São Paulo – ECONOMIA, de 11/03/2013.

Cadastros de devedores podem incluir nomes de pessoas
envolvidas em processos judiciais
A existência de discussão judicial sobre o débito, por si só, não
impede a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao
crédito. O entendimento foi manifestado pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou legal a prática
dos órgãos de proteção ao crédito de incluir nos cadastros de
inadimplentes os nomes de pessoas envolvidas em ações
judiciais sobre débitos. A Turma julgou recursos em que as
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e de
Uberlândia questionaram decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG). Segundo os ministros, os dados
sobre processos são informações públicas e qualquer
interessado pode ter acesso a eles, desde que não estejam sob
segredo de Justiça. A ação foi proposta pelo Ministério Público
estadual, que questionou a inclusão, nos cadastros, dos
consumidores que litigam em ações de busca e apreensão,
cobrança ordinária, concordata, despejo por falta de
pagamento, embargos, execução fiscal, falência e execução
comum. Esses dados são fornecidos às câmaras de dirigentes
lojistas pelos cartórios de distribuição judicial, por intermédio da
Companhia de Processamento de Dados do Estado
(Prodemge). A sentença determinou a exclusão dos nomes de
consumidores inscritos em razão da existência de processos
judiciais e condenou as entidades empresariais a pagar
indenizações por danos materiais e morais, além de proibir a
Prodemge de continuar a repassar tais informações. O TJMG
manteve a sentença, por considerar que a inscrição do nome
dessas pessoas nos cadastros de proteção ao crédito configura
constrangimento ao consumidor e coação ao exercício
constitucional do direito de demandar em juízo. Para o TJMG, a
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publicidade das informações processuais – também garantida
constitucionalmente – “não se confunde com a inserção da
parte litigante em cadastros de inadimplentes”.
Reprodução fiel
Segundo a relatora dos recursos no STJ, ministra Nancy Andrighi,
o caso discutido na Turma não trata de simples inscrição do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes por indicação
do credor, isto é, de informação obtida de fonte privada. Tratase de inscrição decorrente da existência de processos judiciais,
objeto de contrato firmado entre as câmaras de lojistas e a
empresa estatal de processamento de dados, que repassa
informações obtidas diretamente nos cartórios de distribuição,
sem nenhuma intervenção do credor. Essa situação se repete
em outros estados do Brasil. Para a Terceira Turma, se as
câmaras reproduzem fielmente o que consta no cartório de
distribuição a respeito dos processos relativos a débitos de
consumidores, não há como impedir que elas forneçam tais
dados aos seus associados. Essas entidades devem responder
apenas pelo serviço incorretamente prestado ou pela inscrição
indevida. Citando precedente da própria Terceira Turma (REsp
866.198), Nancy Andrighi disse que os dados sobre processos
existentes nos cartórios distribuidores dos fóruns são
informações públicas (salvo aquelas protegidas por sigilo
judicial) e de acesso livre a qualquer interessado. Segundo a
relatora, o Código de Defesa do Consumidor fornece
instrumentos para o cidadão pedir a retificação ou exclusão de
seus dados, se não forem corretos, e para exigir reparação em
caso de inscrição indevida. Em contrapartida, disse Nancy
Andrighi, “há que se reconhecer que, sendo verdadeiros e
objetivos, os dados públicos, decorrentes de processos judiciais
relativos a débitos dos consumidores, não podem ser omitidos
dos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito”. Segundo ela, “essa supressão equivaleria à eliminação
da notícia da distribuição dos referidos processos no distribuidor
forense, algo que não pode ser admitido, sob pena de afastar a
própria verdade e objetividade dos bancos de dados”. A ministra
destacou também a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples discussão judicial da dívida não basta para impedir a
negativação do devedor. Para evitar a inclusão de seu nome no
banco de dados, o consumidor precisaria propor ação
contestando o débito (no todo ou em parte), demonstrar a
plausibilidade de suas alegações e ainda depositar ou oferecer
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caução da parcela incontroversa, se a contestação for apenas
parcial.
Legitimidade do MP
As câmaras de dirigentes lojistas também questionaram no STJ a
legitimidade do Ministério Público para propor a demanda, pois
não haveria interesse individual homogêneo a ser tutelado pelo
órgão por meio da ação civil pública. Para as recorrentes, o que
prevalece no processo é a circunstância individual de cada
consumidor, em relação ao débito questionado. Nesse ponto,
porém, a Terceira Turma entendeu que as entidades
empresariais não têm razão. Nancy Andrighi afirmou que a Lei
7.347/85, que dispõe sobre a legitimidade do MP para a
propositura de ação civil pública, é aplicável a quaisquer
interesses transindividuais, tais como definidos no artigo 81 do
Código de Defesa do Consumidor, ainda que eles não digam
respeito às relações de consumo. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que os interesses individuais homogêneos são
considerados relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a
comprovação da relevância. Segundo a relatora, fica clara na
discussão a natureza individual homogênea do interesse
tutelado, de forma que o MP pode atuar em favor dos
consumidores. A ministra mencionou que a situação individual
de cada consumidor não é levada em consideração no momento
da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Basta
existir demanda judicial discutindo o débito, o que evidencia a
prevalência dos aspectos coletivos e a homogeneidade dos
interesses envolvidos.
REsp 1148179
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 11/03/2013

Conselho autoriza uso de crédito de Cofins sobre frete
Por Adriana Aguiar
Os contribuintes ganharam um importante precedente no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para o
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins gerados com
despesas com fretes contratados para o transporte de
mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa. É
a primeira decisão administrativa favorável que se tem notícia
sobre o tema. No Judiciário, há apenas acórdãos da 2ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) favoráveis à Fazenda Nacional.
Os ministros entenderam que o contribuinte não tem direito a
esses créditos. Mas como a 1ª Turma ainda não analisou o tema,
advogados tributaristas ainda estão esperançosos com uma
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reviravolta. Até setembro de 2007, as empresas deduziam
normalmente esses créditos. A Receita Federal, porém, passou a
publicar soluções de divergências que vetavam o uso. Como as
leis que regulam esses tributos não tratam especificamente
dessa situação, o tema acabou indo para a esfera administrativa
e o Judiciário. A discussão é importante principalmente para os
setores varejista, agroindustrial, químico, petroquímico e de
alimentos e bebidas, nos quais os custos de transporte entre as
unidades das empresas são mais representativos. O caso
analisado pela 4ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 3ª Se ção do
Carf envolve a Cia Iguaçu de Café Solúvel. A companhia alegou
que os gastos com o transporte de produtos entre seus
estabelecimentos (matriz e depósitos fechados), sejam eles
destinados à venda ou industrialização, seriam despesas
necessárias à produção, conforme a doutrina jurídica, e por isso
deveriam gerar créditos de PIS e Cofins. Já a Fazenda Nacional
argumentou que os gastos com o frete entre estabelecimentos
não dariam direito ao aproveitamento de créditos da não
cumulatividade por não terem sido consumidos diretamente no
processo de produção da empresa. Por maioria, os conselheiros
do Carf entenderam, porém, que o inciso IX do artigo 3º da Lei
nº 10.833, de 2003, que prevê a geração de créditos sobre a
armazenagem e frete para a venda de mercadorias, deve ser
ampliado para os casos que envolvam o transporte entre
estabelecimentos de uma mesma empresa. Para o conselheiro
Emanuel Carlos Dantas de Assis, autor do voto vencedor, o
inciso IX não limita esses créditos à operação de venda. O
conselheiro ressalta em seu voto que, ainda que exista decisão
da 2ª Turma do STJ, essa não foi analisada em caráter repetitivo
e não é vinculante ao Carf. "Apesar de razoável a interpretação
desse julgado do STJ, não me parece a melhor ênfase ao inciso
IX do artigo 3º da Lei nº 10.833, de 2003, desprezando que a
norma por ele inserida é ampliativa em relação à do inciso II",
diz. A decisão é de novembro do ano passado. Para o advogado
tributarista Luiz Gustavo Bichara, do Bichara, Barata & Costa
Advogados, essa é a primeira decisão favorável sobre o tema
que se tem notícia no Carf. Segundo Bichara, a decisão é de
grande importância porque afasta expressamente o
entendimento adotado pela 2ª Turma do STJ. Até então, de
acordo com o advogado, só havia a decisão do STJ, tomada
como paradigma pelos tribunais administrativos e judiciais para
rejeitar os pedidos dos contribuintes. "A decisão tende a nos
auxiliar muito na batalha que será travada na 1ª Turma e na 1ª
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Seção do STJ. Ambas ainda não se posicionaram expressamente
sobre o direito ao creditamento do frete entre estabelecimentos
de um mesmo contribuinte", afirma. A decisão do Carf auxiliará
também os contribuintes que discutem o tema
administrativamente, segundo o advogado Tiago de Lima
Almeida, sócio do Celso Cordeiro de Almeida e Silva Advogados.
Isso porque só havia, até então, decisões favoráveis ao Fisco no
Conselho. "Agora, com a divergência, conseguirão levar o caso
para a Câmara Superior de Recursos Fiscais [última instância
dentro do Carf]", diz. Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) informou por nota que vai analisar
a decisão para recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Já a diretoria da Cia Iguaçu de Café Solúvel disse, por nota, que
não se manifestará sobre o caso, por não ter sido notificada pela
Secretaria da Receita Federal sobre a decisão.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
12/03/2013.

Procons ganharão mais poder para punir
Os Procons de todo o Brasil ganharão mais poder de ação e
poderão aplicar multas diárias a empresas que infringirem o
direito do consumidor brasileiro. A medida, à qual a Folha teve
acesso, faz parte de um pacote de bondades que a presidente
Dilma pretende lançar na próxima sexta, Dia Mundial do
Consumidor. Ela se reuniu nos últimos dias com empresários de
diversos segmentos para alinhavar as ações de defesa ao
consumidor. Ontem, recebeu representantes de companhias
aéreas em agenda reservada. O pacote prevê iniciativas para
melhorar o atendimento e garantir direitos nos setores de
telefonia, banco, aviação, cartões de crédito e planos de saúde,
entre outros. Haverá punições para o estabelecimento comercial
que infringir o direito do consumidor e também para o órgão
público ou privado que não fiscalizar essa infração. Com a futura
regra, as decisões dos Procons passam a ter caráter executivo ou seja, terão de ser cumpridas obrigatoriamente nos casos de
substituição de produtos, cumprimento de oferta, devolução de
valor pago indevidamente e prestação de informações.
Quem desrespeitar a decisão poderá ter de pagar multa diária
definida pelo órgão. Hoje, a aplicação de multa nessas condições
é definida pelo Judiciário.
AGILIDADE
A ideia do Executivo é criar as condições para solucionar de
forma mais rápida as reclamações de clientes e desafogar a
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Justiça. Segundo o projeto, quando não houver acordo entre as
partes no Procon, o juiz dispensará a audiência de conciliação e
pulará direto para a audiência de julgamento. Ainda não se sabe
se a regra dos Procons virá por medida provisória, com efeito
legal imediato, ou por projeto de lei, que precisa da aprovação
do Congresso. O pacote é uma das apostas da presidente para
agradar à classe média, espécie de "noiva" nas eleições de
2014. Na semana passada, em pronunciamento nacional de
rádio e TV, Dilma Rousseff disse que pretende transformar a
pauta da defesa do consumidor em uma "política de Estado",
em que "premiará as boas práticas e punirá as más". O projeto
dos Procons está pronto desde 2011, mas não havia saído da
gaveta.
Jornal Folha de São Paulo – MERCADO, de 12/03/2013.

Norma do Confaz poderá ser alterada
Por Bárbara Mengardo
A regulamentação da Resolução nº 13, questionada por muitos
contribuintes na Justiça, voltará à pauta do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz). Os secretários estaduais
discutirão na próxima sessão do órgão, marcada para o dia 5,
propostas para alterar o Ajuste Sinief nº 19, que exige a
discriminação dos valores de mercadorias importadas nas notas
fiscais em operações interestaduais. O tema foi levado à última
reunião virtual do Confaz, no começo de fevereiro, mas os
conselheiros decidiram adiar a discussão devido à grande
quantidade de propostas. Caso não haja acordo, o coordenador
do Confaz, Claudio Trinchão, poderá propor ao Senado
alterações na Resolução nº 13 - que fixou alíquota única de 4%
para o ICMS em operações com mercadoria importada ou
conteúdo importado superior a 40%. Trinchão, que é favorável
ao Ajuste Sinief nº 19, acredita que a norma não será revogada.
"Não há o que se indagar sobre a colocação de barreiras à livre
concorrência, desde que a obrigação [de expor os preços] seja
para todos", disse. O Ajuste Sinief nº 19 é criticado por
contribuintes. Eles entendem que a obrigação expõe a
concorrentes e consumidores finais a margem de lucro dos
produtos comercializados. Durante o evento "Resolução 13:
Aspectos críticos para adequação de sua empresa", promovido
na semana passada pela Internews, que realiza seminários para
profissionais das áreas contábil e jurídica, o gerente do
Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), Alexandre Ramos, defendeu a mudança da
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norma. "A Fiesp soube de empresas que disseram que não iriam
informar [o valor do conteúdo importado] e que preferiam ser
autuadas e pagar as multas", afirmou. A Confederação Nacional
da Indústria (CNI) já apresentou uma saída para o problema. A
proposta é simplificar o cálculo do conteúdo de importação a
partir da adoção do regime de origem, já utilizado no comércio
exterior para controle da nacionalidade dos produtos. Com isso,
em vez de colocar na ponta do lápis o percentual de importação
de cada componente do produto, a empresa faria o cálculo
apenas sobre o bem acabado. Uma mercadoria que ultrapassar
40% de importação seria simplesmente discriminada ao
comprador como importada. O produto que sofreu
industrialização no Brasil e que tenha menos de 40% de
conteúdo importado deveria ser totalmente desconsiderado no
cálculo de conteúdo de importação. A Resolução nº 13, editada
pelo Senado para acabar com a guerra dos portos, foi alvo de
inúmeras críticas no evento promovido pela Internews. De
acordo com Trinchão, os membros do Confaz não foram
consultados durante a formulação da norma, que "prejudica
Fisco e contribuintes". "A formatação e a estruturação da
resolução são muito ruins. É uma concepção de quem não
conhece o ICMS", disse. Trinchão afirmou que, caso não seja
possível alterar a Resolução nº 13 por meio do Confaz, irá
propor a formação de um grupo de juristas e membros do órgão
para mudar pontos da norma no Senado, por meio de outra
resolução. O coordenador caracterizou 2013 como um ano de
"flexibilização", já que o Confaz deverá editar diversas normas
para regular pontos que não foram esclarecidos no texto da
resolução. "Tenho certeza que teremos muitos ajustes Sinief em
2013 e 2014", disse. Durante o evento, o orientador do grupo de
trabalho criado no Confaz para discutir a Resolução nº 13,
Gustavo Augusto de Albuquerque, afirmou que os contribuintes
têm muitas dúvidas sobre a norma. Uma delas é se há
necessidade de separar no estoque produtos nacionais de
importados, mesmo que eles sejam similares. A divisão seria
necessária para informar o conteúdo importado na nota fiscal.
"Há contribuintes que compram soja nacional e importada. Não
há como rotular cada grão", disse.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
13/03/2013.

Receita entende que efeitos do Supersimples não são
retroativos

Rua General Almério de Moura, 780, 1º andar - Cj. 26/27
CEP 05690-080 - Real Parque - São Paulo/SP – Brasil
Tel/fax: +55 11 3926-0233 / 3569-6734

EDIÇÃO Nº 3

PÁGINA 15

Por Laura Ignacio
A Receita Federal decidiu que os efeitos do Supersimples,
regime tributário criado pela Lei Complementar nº 123, de 2006,
não são retroativos. O entendimento está na Solução de
Consulta Interna da Coordenação de Tributação nº 6. A
orientação vale para todos os fiscais do país. Com a entrada em
vigor do Supersimples, em 1º de julho de 2007, contribuintes de
atividades que não eram tributadas pelo regime simplificado vigorava até então o Simples Federal, instituído pela Lei nº
9.317, de 1996 - entraram com processos administrativos.
Atividades como cursos de idiomas, técnicos, gerenciais, de
danças e de construção civil, decoração de interiores, instalação
e manutenção de equipamentos, vigilância, limpeza e serviços
contábeis eram vedadas no Simples Federal e passaram a ser
permitidas no Supersimples. A discussão já foi levada ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) - última
instância da esfera administrativa. Algumas das decisões foram
favoráveis
à
retroatividade
dos
efeitos
do
Supersimples. Segundo o advogado Rodrigo Rigo Pinheiro, do
escritório Buccioli, Craveiro e Braz de Oliveira Advogados
Associados, o caso das empresas de vigilância é um bom
exemplo para justificar o entendimento da Receita Federal. Em
1996, essa atividade não estava prevista no Simples Federal.
Contribuintes entraram com recursos administrativos para
tentar a inclusão. Os casos, porém, ficaram pendentes de
julgamento até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 123,
que passou a prever a atividade. "Apesar de algumas decisões
do Carf em sentido contrário, acredito que a solução de consulta
interna esteja correta porque o direito à opção pelo
Supersimples, com fundamento na Lei Complementar nº 123,
somente pode ser exercida a partir de sua vigência. Seus
dispositivos não afastam restrição da Lei nº 9.317, de 1996",
afirma Pinheiro. "O fato gerador [atividade empresarial que gera
o recolhimento de tributo] é regido pela lei vigente." O
advogado lembra ainda que a lei complementar instituiu um
novo regime tributário, revogando expressamente a norma
anterior. "Isso, inclusive, poderia gerar um meio de
planejamento tributário ao contribuinte que aposta que sua
atividade estará algum dia no regime simplificado. Ele não
recolhe os tributos e aguarda uma nova lei. Se ela vier, paga
retroativamente todos os tributos e causa um verdadeiro
prejuízo ao Fisco", diz Pinheiro.
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Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
13/03/2013.

STF declara inconstitucionais dispositivos da emenda dos
precatórios
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou
inconstitucionais dispositivos do artigo 100 da Constituição
Federal alterados pela Emenda Constitucional (EC) 62/2009, que
institui o novo regime de pagamento dos precatórios. Os
ministros entenderam que os pedidos encaminhados nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425 são
procedentes em pontos que tratam da restrição à preferência de
pagamento a credores com mais de 60 anos, quanto à fixação da
taxa de correção monetária e quanto às regras de compensação
de créditos. Acolhendo uma questão de ordem apresentada
pelo ministro Marco Aurélio na tarde desta quarta-feira (13), o
STF dividiu o julgamento sobre a Emenda Constitucional 62 em
duas partes, uma relativa ao artigo 100 da Constituição Federal,
que institui regras gerais sobre precatórios, sendo outra parte
do julgamento destinado ao artigo 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), o qual institui o regime
especial de pagamento de precatórios. O julgamento deve ser
retomado nesta quinta-feira (14), para a apreciação do artigo 97
do ADCT.
Artigo 100
Quanto ao artigo 100, os ministros julgaram inconstitucionais
em parte os parágrafos 2º, 9º, 10 e 12, acompanhando o voto
do ministro-relator, Ayres Britto (aposentado). Votando pela
improcedência das ADIs em relação ao artigo 100, ficaram
vencidos os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli e Gilmar
Mendes. No parágrafo 2º, foi considerada inconstitucional a
expressão “na data de expedição do precatório”, que restringe o
pagamento preferencial àqueles que já têm 60 anos completos
quando da expedição do título judicial. Seguindo o
entendimento manifestado pelo relator no início do julgamento,
isso significaria que um credor já com 80 anos poderia ficar sem
preferência, enquanto outro com 60 anos recém completos
poderia ser contemplado rapidamente. Segundo o voto do
ministro Ricardo Lewandowski na sessão de hoje, “excluir da
preferência o sexagenário que completa a idade ao longo do
processo ofende a isonomia e também a dignidade da pessoa
humana e o princípio da proteção aos idosos, assegurado
constitucionalmente”. Os parágrafos 9º e 10 também foram
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declarados inconstitucionais, por maioria de votos, sob a
alegação de ofensa ao princípio da isonomia. Os dispositivos
instituem a regra da compensação, no momento do pagamento
dos precatórios, dos débitos que o credor privado tem com o
poder público. A regra foi considerada inconstitucional porque
acrescenta uma prerrogativa ao Estado de encontro de contas
entre créditos e débitos que não é assegurada ao entre privado.
Quanto ao parágrafo 12 foi considerada inconstitucional a
expressão que estabelece o índice da caderneta de poupança
como taxa de correção monetária dos precatórios, por ficar
entendido que ele não é suficiente para recompor as perdas
inflacionárias. O ministro Marco Aurélio, em seu voto, destacou
a constitucionalidade de outro trecho do parágrafo, que institui
a regra segundo a qual a taxa de remuneração adotada deve ser
a mesma para todos os tipos de precatórios,
independentemente da natureza – precatórios alimentares ou
de origem tributária –, uma vez que o princípio isonômico não
comportaria um tratamento diferenciado de taxas para cada
caso.
FT/AD
Notícias do Supremo Tribunal Federal, de 14/03/2013.

Fiscos do Brasil e dos EUA trocarão informações
Por Cristine Prestes
Assinado em março de 2007 pelos governos do Brasil e dos
Estados Unidos e desde então parado no Congresso Nacional, o
acordo para a troca de informações tributárias entre os dois
países finalmente entrará em vigor. Na última quinta-feira, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2010, foi aprovado na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e
em seguida no plenário da Casa. Publicado na edição de ontem
do Diário Oficial da União, o Decreto Legislativo nº 211 permitirá
o intercâmbio de dados fiscais de contribuintes brasileiros e
americanos entre a Receita Federal do Brasil e o Internal
Revenue Service (IRS) - o Fisco americano. O acordo - Tax
Information Exchange Agreement, ou TIEA, na sigla em inglês enfrentou enorme resistência na Comissão de Relações
Exteriores do Senado, especialmente após o parecer do então
relator, Francisco Dornelles (PP-RJ), que entendia que sua
eventual aprovação "representaria imensa probabilidade de se
fazer tábula rasa de princípios e garantias historicamente
outorgados ao contribuinte pátrio". Segundo o senador, cujo
parecer pela rejeição do projeto considerou o acordo
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"inconveniente e inoportuno aos interesses do contribuinte
pátrio", além de "ilegal e inconstitucional", a implantação da
troca de informações significaria "outorgar privilégios a
autoridades administrativas estrangeiras que nem o Ministério
Público brasileiro tem". De 2007 para cá, no entanto, muita
coisa mudou. A começar pela entrada em vigor, neste ano, de
uma lei americana que estabelece que instituições financeiras
estrangeiras deverão informar ao Fisco dos EUA os nomes de
todos os seus clientes que sejam contribuintes naquele país e os
valores que mantêm em suas contas bancárias e investimentos.
A Foreign Account Tax Compliance Act, conhecida pela sigla
Fatca, foi aprovada na esteira dos inúmeros casos de evasão
fiscal descobertos pelo governo americano a partir de 2009,
quando a crise financeira escancarou práticas nada republicanas
de seus contribuintes. Pelas regras do Fatca, a partir deste ano
instituições financeiras estrangeiras de todo o mundo serão
"convidadas" a aderir à lei - ou seja, a informar ao Fisco
americano quem são e quanto têm seus correntistas
americanos. Embora o Fatca não possa obrigar essas instituições
a quebrar o sigilo bancário desses clientes, a lei tem argumentos
de sobra para convencer o sistema financeiro mundial a aderir
às suas regras: o banco que não aderir será considerado não
cooperante e, assim, poderá ter 30% dos rendimentos obtidos
em transações realizadas nos EUA retidos na fonte. O Fatca foi o
"bode na sala" que faltava para que o acordo para a troca de
informações tributárias entre Brasil e Estados Unidos voltasse a
tramitar. Isso porque o Departamento do Tesouro americano
está estimulando os países a assinar acordos bilaterais para a
troca das informações exigidas no Fatca. Em troca, oferece
reciprocidade. Ou seja, por meio desses acordos, o governo dos
EUA tanto recebe as informações relativas aos cidadãos
americanos quanto envia ao país signatário informações
bancárias de seus cidadãos. Sem um acordo desse tipo, cada
banco de cada país terá que aderir ou não ao Fatca. Se optar por
não aderir para preservar o sigilo bancário de seus clientes
americanos, podem ser taxados em 30%. Se aderir, corre o risco
de sofrer processos judiciais por quebra de sigilo bancário. Até
agora, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Japão já
assinaram acordos bilaterais com os EUA para implementar o
Fatca. No caso do Brasil, o país dependia da existência de um
acordo de troca de informações tributárias, como o que agora
foi aprovado. Sob a relatoria do senador Jorge Viana (PT-AC)
desde 28 de fevereiro deste ano, quando o Senado definiu os
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novos integrantes de suas comissões, o projeto de decreto que
implementa o acordo foi desengavetado mediante intensa
atuação do governo, incluindo a própria Receita, o Banco
Central (BC) e o Itamaraty. Segundo o parecer de Viana sobre o
acordo - o primeiro desta natureza celebrado pelo Brasil -, não
se trata de uma iniciativa isolada: ela se inspira em um modelo
produzido no âmbito da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Verifica-se orientação
convergente no cenário internacional no sentido de efetivar a
troca de informações fiscais entre diferentes soberanias como
forma de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e
à evasão fiscal", diz o parecer do senador. De acordo com Flávio
Araújo, coordenador-geral de relações internacionais da Receita
Federal do Brasil, com a aprovação do acordo "o espaço para a
sonegação e a evasão vai diminuindo". "Com o Fatca o assunto
foi retomado e isso tramitou rapidamente no Senado", diz. Para
ele, a aprovação do projeto de decreto legislativo para a troca
de informações tributárias é um impulso para que outros
acordos na mesma linha sejam aprovados. Um exemplo disso é
um acordo multilateral para o intercâmbio de dados fiscais que
envolve 50 países e que já foi assinado pelo Brasil, mas que
ainda depende de aprovação no Congresso. Para Gabriel Rico,
CEO da Câmara Americana do Comércio (Amcham), com o
acordo recém-aprovado o Brasil agora pode evoluir para a
assinatura de outros acordos, como o do Fatca - que já está em
negociação entre os governos do Brasil e dos EUA. "O acordo de
troca de informações é uma forma concreta de aumentar a
transparência nas transações internacionais e reduzir o fluxo
ilegal de capitais que alimenta o narcotráfico, o contrabando de
armas e o terrorismo internacional", afirma.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
14/03/2013.
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