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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 a
implicar de alguma forma na rotina fiscal ou na atividade
da empresa.
Boa leitura!
ADVOCACIA BENKO LOPES
Boletim de 15/03/13 a 28/03/13

NOTÍCIAS
STF julga parcialmente inconstitucional emenda dos
precatórios
Contratar detentos gera economia para empresas
Fim de emenda pode retomar 'caos' dos precatórios
Justiça do Trabalho permite teste de gravidez no exame
demissional
Supremo reabre discussão sobre o aviso prévio proporcional
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Não há dano moral por câmera instalada em ambiente de
trabalho
STJ isenta empréstimo de Imposto de Renda
Supremo julgará pagamento de PIS e Cofins sobre importados
Sped mineiro entra em vigor em 1º de agosto
STF julga inconstitucional norma sobre PIS e Cofins em
importações
Erro em identificação não anula autuação
ACCs não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
Alienação de imóvel de empresa cujas cotas garantem
execução contra sócios desfalca a garantia
Conluio contra credores autoriza anulação de leilão de imóveis
de empresa falida
Setor de equipamento médico pede isonomia tributária
Tribunais decidem suspender o pagamento de precatórios
Indústria não precisa discriminar importado
Pagamento de precatórios de uma só vez é inviável para
Estados e municípios
STF julgará crédito de ICMS para teles
Receita beneficia investimento em inovação
SP aprova projeto que agiliza processos fiscais
Mala extraviada vai render indenização a passageiros

STF julga parcialmente inconstitucional emenda dos
precatórios
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria,
julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425 para declarar a
inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional
62/2009, que instituiu o novo regime especial de pagamento de
precatórios. Com a decisão, foram declarados inconstitucionais
dispositivos do artigo 100 da Constituição Federal, que institui
regras gerais para precatórios, e integralmente inconstitucional
o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), que cria o regime especial de pagamento. O regime
especial instituído pela EC 62 consiste na adoção de sistema de
parcelamento de 15 anos da dívida, combinado o regime que
destina parcelas variáveis entre 1% a 2% da receita de estados e
municípios para uma conta especial voltada para o pagamento
de precatórios. Desses recursos, 50% são destinados ao
pagamento por ordem cronológica, e os valores restantes a um
sistema que combina pagamentos por ordem crescente de
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valor, por meio de leilões ou em acordos diretos com
credores. Na sessão desta quinta-feira (14), a maioria dos
ministros acompanhou o relator, ministro Ayres Britto
(aposentado), e considerou o artigo 97 do ADCT inconstitucional
por afrontar cláusulas pétreas, como a de garantia de acesso à
Justiça, a independência entre os Poderes e a proteção à coisa
julgada. O redator do acórdão, ministro Luiz Fux, anunciou que
deverá trazer o caso novamente ao Plenário para a modulação
dos efeitos, atendendo a pedido de procuradores estaduais e
municipais preocupados com os efeitos da decisão sobre
parcelamentos em curso e pagamentos já realizados sob a
sistemática da emenda.
Artigo 100
Na sessão de quarta-feira (13), o Plenário já havia decidido pela
inconstitucionalidade de dispositivos do artigo 100 da
Constituição Federal, com a redação dada pela emenda,
considerando parcialmente procedentes as ADIs em pontos que
tratam da restrição à preferência de pagamento a credores com
mais de 60 anos, da fixação da taxa de correção monetária e das
regras de compensação de créditos.
Ministro Luiz Fux
O ministro Luiz Fux reiterou os fundamentos de seu voto-vista
concluído na sessão de ontem (13), posicionando-se no mesmo
sentido do relator, pela inconstitucionalidade das regras da EC
62. De acordo com o ministro Fux, a forma de pagamento
prevista no parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal e
detalhada pelo artigo 97 do ADCT é inconstitucional. Ele
considerou, entre os motivos, o desrespeito à duração razoável
do processo, uma vez que o credor quer um resultado palpável
para a realização do seu direito de receber a quitação da dívida.
Na opinião do ministro Fux, “não se pode dizer que a EC 62
representou um verdadeiro avanço enquanto existir a
possibilidade de pagamento de precatório com valor inferior ao
efetivamente devido em prazo que pode chegar a 80 anos”. O
ministro destacou ainda que esse regime não é uma fórmula
mágica, viola o núcleo essencial do estado de direito. “É preciso
que a criatividade dos nossos legisladores seja colocada em
prática conforme a Constituição, de modo a erigir um regime
regulatório de precatórios que resolva essa crônica problemática
institucional brasileira sem, contudo, despejar nos ombros do
cidadão o ônus de um descaso que nunca foi seu”, afirmou.
Ministro Teori Zavascki
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O ministro Teori Zavascki manteve a conclusão de seu voto, pela
improcedência das ADIs, também já proferido ontem (13).
“Continuo entendendo que a disciplina relativa ao pagamento
de precatório está dentro do poder constituinte derivado, e
continuo achando que é um exagero supor que a disciplina
dessa matéria possa atentar contra a forma federativa de
Estado; voto direito, secreto, universal e periódico; separação de
poderes; ou que tenda a abolir direitos e garantias individuais”,
salientou. O ponto central do debate, conforme ele, é a
conveniência ou não da fórmula encontrada pela EC 62 para
solucionar a questão. Para o ministro Teori Zavascki, o Supremo
tem que estabelecer como parâmetro não o que entender como
ideal para o pagamento de precatório, mas deverá ser feita uma
escolha entre o sistema anterior e o sistema proposto pela
emenda. “Não podemos fugir de uma verdade: que o modelo
anterior era mais perverso ainda. Os estados inadimplentes
estão inadimplentes há 15, 20 anos ou mais”, disse.
Ministro Rosa Weber
A ministra Rosa Weber acompanhou integralmente o voto do
relator no sentido da procedência das duas ADIs e julgou
inconstitucional o sistema especial preconizado pela EC 62.
“Subscrevo, na íntegra, os fundamentos do voto do relator,
ministro Ayres Britto, quando conclui que os dois modelos
especiais para pagamento de precatórios afrontam a ideia
central do Estado democrático direito, violam as garantias do
livre e eficaz acesso ao Poder Judiciário, do devido processo
legal e da duração razoável do processo e afrontam a
autoridades
das
decisões
judiciais,
ao
prolongar,
compulsoriamente, o cumprimento de sentenças judiciais com
trânsito em julgado”, afirmou ela. “Não se trata de escolher
entre um e outro regime perverso”, observou ela. “Ambos são
perversos. Teremos que achar outras soluções”.
Ministro Dias Toffoli
Para o ministro Dias Toffoli, o artigo 97 do ADCT, segundo a
redação dada pela EC 62, não ofende a coisa julgada, pois não
interfere no valor da condenação. O ministro citou ainda o
decidido na ADI 1098, segundo o qual todo o processo de
precatório tem caráter administrativo. Para o ministro, a EC 62
não ofende cláusula pétrea, o Poder Judiciário nem a coisa
julgada. “O que a emenda tentou fazer foi dar racionalidade ao
sistema, instituindo também uma série de responsabilizações ao
Estado”, afirmou o ministro, votando pelo indeferimento do
pedido feito nas ADIs.
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Ministra Cármen Lúcia
Acompanhando o relator pela procedência das ADIs em relação
ao parágrafo 15 do artigo 100 e em relação ao artigo 97 do
ADCT, a ministra Cármen Lúcia entendeu que há, sim, ofensa à
Constituição Federal no texto da Emenda Constitucional.
Segundo ela, o valor da condenação é definido judicialmente, e
há ofensa à Constituição Federal se um regime não oferece
solução para o credor. “Não é por reconhecer que o sistema
anterior era pior que eu poderia dar o meu aval”, afirmou. “Não
seria honesto comigo, nem com o cidadão”.
A ministra chamou atenção para o disposto no parágrafo 15 do
artigo 100, que prevê a possibilidade de lei complementar
federal estabelecer regime especial de pagamento, ao que se
antecipou o artigo 97 do ADCT, fixando um na forma especifica.
“O que é preciso que seja lido, e o que os procuradores dos
estados certamente verificaram, é que há outros caminhos
postos, que não só esse regime. Até mesmo aquele apontado no
parágrafo 16 do artigo 100, que permite que a União possa
financiar diretamente os Estados para perfazer os precatórios”
afirmou.
Ministro Gilmar Mendes
O ministro Gilmar Mendes, que na sessão no dia 6 de março já
havia votado pela improcedência das ADIs, acrescentou, na
sessão de hoje, que considera a legislação atual um avanço, pois
o modelo de cálculo de correção monetária de precatórios em
vigor anteriormente praticamente impossibilitava o pagamento
das dívidas dos estados. De acordo com o ministro, a EC 62 é
uma fórmula de transição com o objetivo de superar um estado
de fato inequivocamente inconstitucional. “Mas não é
inconstitucional desde a Emenda 62, na verdade estamos a falar
de débitos que se acumularam ao longo do tempo”,
sustentou. O ministro afirmou que, segundo dados do Colégio
Nacional de Procuradores-Gerais, o novo modelo institucional,
que determina a vinculação de receitas e prazo máximo para
quitação, criou um quadro diferente e permitiu que diversos
estados paguem suas dívidas judiciais, além de possibilitar a
outros que aumentassem significativamente o valor dos
créditos. Ele citou, entre outros, o caso de São Paulo, cujo
passivo de precatórios caiu de R$ 19 bilhões, em 2009, para R$
15 bilhões em dezembro de 2012. De acordo com o ministro,
caso haja retorno à regra original da Constituição de 1988, pois a
vigência da Emenda 30 sobre o mesmo assunto também está
suspensa, restará ao Tribunal apenas a opção de declarar
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intervenção nos estados para garantir a coisa julgada e o direito
adquirido. “A medida vem cumprindo essa função. Qual é o
sentido de declarar sua inconstitucionalidade e retornar ao texto
original? Para dizer que o caos é o melhor que a ordem?”,
questionou.
Ministro Marco Aurélio
Em relação ao artigo 97 do ADCT, o ministro Marco Aurélio
julgou parcialmente procedentes as ADIs. Para ele, o regime
especial trazido pela nova redação do artigo está limitado aos
débitos vencidos, caso contrário, o sistema se perpetuaria. “Não
pode esse regime especial de pagamento ultrapassar esse
período de 15 anos, sob pena de perpetuarmos a situação que o
motivou”, avaliou o ministro, ressaltando que o artigo 97
deveria viger por período certo. De acordo com ele, se o sistema
é transitório, “ele não pode transitar no tempo de forma
indeterminada”, uma vez que a EC 62 visou afastar o impasse da
não satisfação de valores à época. “Se não houver a liquidação
dos débitos em 15 anos é porque realmente não há vontade
política de se observar o que quer a Constituição Federal, que a
todos indistintamente submete”, salientou. Ele acrescentou que
o titular de precatório que fizer, a qualquer tempo, sessenta
anos de idade, terá preferência. Quanto ao índice da caderneta
de poupança para atualização dos créditos, o ministro afastou
tal incidência. “O que se tem na caderneta é um todo que
confunde a reposição do poder aquisitivo com os juros, a
junção”, disse. O ministro lembrou que, na análise do artigo 100,
ele votou afastando não só a reposição do poder aquisitivo pelo
índice utilizado quanto à caderneta de poupança, como também
afastando os juros da caderneta. Ao analisar os dispositivos
questionados nas ADIs, o ministro concluiu pela supressão de
algumas expressões. “Onde tivermos que podar o artigo 97 para
tornar realmente suprema a Constituição Federal, devemos
podar”, disse.
Ministro Ricardo Lewandowski
O voto do ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o do
ministro Marco Aurélio em alguns pontos, no sentido de afastar
expressões contidas no artigo 97 do ADCT. Ele declarou
inconstitucionais partes dos dispositivos que tratam da
atualização dos créditos com base no índice da caderneta de
poupança (inciso II do parágrafo 1º e parágrafo 16 do artigo 97
do ADCT), mas admitiu os juros de mora com base nesse
índice. No parágrafo 2º do mesmo dispositivo, o ministro retira a
expressão “e a vencer”, por entender que a moratória não pode
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ultrapassar os 15 anos e, no artigo 17, dá interpretação
conforme para observar o preceito apenas quanto aos
precatórios vencidos à época da promulgação da norma. O
artigo 14 também recebeu do ministro interpretação conforme
para limitar o regime especial ao prazo de 15 anos. Finalmente,
em relação ao artigo 18, seu voto estende a preferência aos
credores com mais de 60 anos a qualquer tempo, e não apenas
na data da promulgação da emenda. Quanto aos demais
dispositivos, que considerou constitucionais, o ministro
observou que a emenda constitucional foi resultado de amplo
debate no Congresso Nacional, com a participação de todas as
lideranças partidárias, a fim de encontrar solução para a crise
vivida à época pelas fazendas públicas estaduais e municipais.
“Quem viveu esse período, seja no Judiciário, na administração
ou como credor da fazenda pública, viveu essa experiência
lamentável”, destacou.
Ministro Celso de Mello
O ministro Celso de Mello acompanhou integralmente o voto do
relator no sentido da inconstitucionalidade do novo regime de
pagamento de precatórios. Endossou, nesse sentido, observação
do relator segundo a qual “o desrespeito à autoridades da coisa
julgada – no caso, débitos de estados, do Distrito Federal e
municípios já constituídos por decisão judicial – ofende valores
tutelados com cláusulas pétreas inscritas na Constituição
Federal (CF) de 1988, tais como a independência dos poderes, o
respeito aos direitos humanos e, também, à própria coisa
julgada. O ministro Celso de Mello observou que desrespeitar a
coisa julgada é o mesmo que desrespeitar uma norma legal. Ele
disse que, ao aprovar o terceiro adiamento do pagamento dos
precatórios previsto pela EC 62 – após norma inscrita na CF de
88 e a posterior edição da EC 30/2000 –, o Congresso Nacional
exorbitou dos limites de mudança da Constituição estabelecidos
por ela própria, por ofender princípios pétreos que não são
suscetíveis de mudança legislativa. Segundo ele, no Estado
democrático de direito, o Estado não apenas dita normas
jurídicas, mas também se sujeita a elas, respondendo por danos
que venha a causar.
Ministro-presidente
O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, também
acompanhou o relator e declarou parcialmente procedentes as
ADIs 4357 e 4425 para julgar inconstitucional o parágrafo 15 do
artigo 100 e o artigo 97 do ADCT. O ministro considerou
inconstitucional o regime especial de pagamento uma vez que, a
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seu ver, a modalidade de moratória instituída pela Emenda
Constitucional 62 não tem limite temporal definido. Como o
devedor deve depositar para pagamento dos credores uma
porcentagem do valor da sua receita, e não do estoque de
precatórios, a moratória durará enquanto a dívida for maior que
o volume de recursos disponíveis. “Por essa razão eu considero
correta a afirmação do ministro Ayres Britto de que algumas
unidades federadas podem levar dezenas de anos para pagar os
precatórios”, afirmou. “Por isso, a meu ver, impor ao credor que
espere pelo pagamento tempo superior à expectativa de vida
média do brasileiro retira por completo a confiança na jurisdição
e a sua efetividade”. Ele observou que mesmo a modalidade que
impõe o parcelamento em 15 anos estipula prazo
excessivamente elevado, e também destacou que o sistema de
acordos e leilões de precatórios configura-se muito danoso para
os credores, uma vez que alguns deles, dado a falta de
perspectiva de pagamento, estariam a receber apenas 25% do
valor integral de seu crédito.
Resultado
Dessa forma, o Tribunal julgou parcialmente procedentes as
ações nos termos do voto do relator, ministro Ayres Britto,
acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen
Lúcia, Celso de Mello e o presidente, Joaquim Barbosa. Os
ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski votaram pela
procedência das ADIs, em menor extensão. Votaram pela total
improcedência os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e
Dias Toffoli.
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 15/03/2013.

Contratar detentos gera economia para empresas
Por Juliana Castro
A contratação de presidiários é vantajosa para o bolso do
empregador. Empresas que contratam presos dos regimes
fechado e semiaberto como mão de obra podem chegar a
economizar, dependendo do piso salarial, até 50% com a folha
de pagamento. Isso ocorre porque os detentos não estão
submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Desta forma, os empregadores ficam isentos de encargos
como férias, 13º salário e FGTS. Para que as vantagens não
virem um meio de exploração de mão de obra barata, a Lei de
Execuções Penais prevê que o limite máximo do número de
apenados seja de até 10% do total de empregados da obra ou
do serviço. Os egressos não são incluídos neste percentual-
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limite. A remuneração a ser paga ao preso deve corresponder a
pelo menos 75% do salário mínimo. O valor é usado também
para indenizar os danos causados pelo crime que o apenado
cometeu e uma parte é depositada na poupança. O dinheiro é
entregue quando o presidiário ganhar a liberdade. A instituição,
seja ela pública ou privada, precisa acompanhar o cumprimento
da pena do preso, para alterar o regime de contratação de
acordo com a progressão do regime. A relação de trabalho de
presos em regime aberto ou domiciliar com o contratante é
regida pela CLT, da mesma maneira como ocorre com os
empregados em geral.
Jornal O Globo – ECONOMIA, de 16/03/2013.

Fim de emenda pode retomar 'caos' dos precatórios
Por Felipe Recondo e Mariângela Gallucci
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar
inconstitucional a emenda dos precatórios poderá piorar a
situação dos credores. Ministros da Corte ainda não têm
definido quais serão as consequências da decisão nos
pagamentos já realizados ou em curso com base na emenda
derrubada nem como ficará a situação daqui para frente. Os
detalhes deverão ser debatidos numa outra sessão de
julgamento, ainda sem data marcada para ocorrer. No intervalo
e no final da sessão de quinta-feira, parte dos ministros discutia
reservadamente se os Estados teriam condições de pagar de
uma só vez, especialmente em ano eleitoral, todos os
precatórios pendentes. Chegaram à conclusão de que seria
inviável. Por isso, alguns projetam que o tribunal poderá, no
futuro, receber novos pedidos de intervenção federal em razão
do não pagamento das dívidas reconhecidas na Justiça. Para
minorar esses efeitos, alguns ministros admitem jogar os efeitos
da decisão de quinta-feira para frente. Uma alternativa mais
radical seria manter a regra antiga para os precatórios que já
estão sendo pagos. Assim, os efeitos da decisão do Supremo
valeriam apenas para os novos precatórios. Ou, então, o tribunal
poderia dar um prazo para a adequação dos governos
estaduais. Uma outra hipótese, aventada por um ministro da
Corte, seria a União assumir os débitos e refinanciá-los,
alternativa que não foi derrubada pelo Supremo no julgamento
de quinta-feira. Sem a intervenção da União nesse caso, afirmou
esse ministro, o efeito da decisão do tribunal será inócuo, pois
os Estados não têm dinheiro para arcar com essas
despesas. Pela regra considerada inconstitucional pelo STF, o
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poder público tinha de depositar mensalmente um porcentual
para saldar as dívidas com precatórios e tinha a possibilidade de
parcelar o pagamento em até 15 anos. Com a derrubada dos
dispositivos, poderá voltar a valer a regra anterior segundo a
qual o poder público deve pagar o débito no ano seguinte - o
que não era cumprido. 'Caos'. O problema é que essa
determinação não era cumprida por Estados e municípios. A
única forma de pressão que os credores tinham era pedir
intervenção federal. Mas isso nunca trouxe resultados práticos.
"Qual é o sentido de declarar sua inconstitucionalidade e
retornar ao texto original? Para dizer que o caos é o melhor que
a ordem?", indagou durante o julgamento o ministro Gilmar
Mendes, que votou pela validade da emenda. "Não podemos
fugir de uma verdade: que o modelo anterior era mais perverso
ainda. Os Estados inadimplentes estão inadimplentes há 15, 20
anos ou mais", concordou o ministro Teori Zavascki. As dívidas
acumuladas por Estados e municípios (R$ 94 bilhões ao todo, de
acordo com dados do ano passado) superam a capacidade de
pagamento. Durante o julgamento que durou seis sessões,
ministros ressaltaram que foi preservado um dispositivo
segundo o qual "a seu critério exclusivo e na forma da lei, a
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de
Estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os
diretamente". Essa solução tem o apoio de parte dos advogados
e ministros. Na nova sessão que deverá ser realizada no STF para
discutir os efeitos da derrubada da emenda, os integrantes da
Corte avaliarão a possibilidade de fazer uma modulação dos
efeitos do julgamento. No final da sessão de quinta-feira,
procuradores estaduais e municipais mostraram-se preocupados
com as consequências da mudança no sistema de pagamentos,
principalmente em relação aos já realizados. O STF decidiu
derrubar a emenda dos precatórios por considerar que ela
desrespeitava princípios da Constituição, como os que garantem
a isonomia, o direito adquirido, o respeito à coisa julgada e a
separação de Poderes. "Não se pode criar uma carta de alforria
para ir superando essas cláusulas pétreas", disse o ministro Luiz
Fux.
Jornal O Estado de S. Paulo – POLÍTICA, de 16/03/2013.

Justiça do Trabalho permite teste de gravidez no exame
demissional
Por Adriana Aguiar
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As empresas são proibidas, por lei, de exigir testes de gravidez
de suas empregadas durante os exames admissionais ou ao
longo do contrato de trabalho, sob a pena de caracterizar
discriminação. Porém, a Justiça Trabalhista tem entendido que a
companhia pode solicitar esse teste no exame demissional, com
o objetivo de evitar futuras ações judiciais. Isso porque a
gestante tem estabilidade garantida desde a concepção até
cinco meses após o nascimento de seu filho. E pode pleitear na
Justiça, em até dois anos, a estabilidade não assegurada pela
companhia por desconhecimento de seu estado. Ainda são
poucas as decisões que tratam do tema e não daria para dizer
que há uma jurisprudência consolidada. Mas há julgados nesse
sentido no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e nos Tribunais
Regionais do Trabalho (TRTs) de São Paulo, Paraná e Minas
Gerais. O ministro do TST Marco Eurico Vitral entendeu, em
recente decisão, que o fato de uma empresa ter exigido exame
de gravidez no ato da demissão da empregada não configura
discriminação prevista na Lei nº 9.029, de 1995, conhecida como
Benedita da Silva. A norma proíbe a exigência de atestados de
gravidez e esterilização e considera crime e prática
discriminatória "a exigência de teste, exame, perícia, laudo,
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à
esterilização ou a estado de gravidez". Porém, segundo o
ministro, não seria discriminação pedir o teste juntamente com
os exames demissionais. A empregada pedia indenização do
período de estabilidade em dobro por alegar que a demissão
teria sido discriminatória. Ela chegou a fazer o exame de
gravidez a pedido da empresa no momento da demissão. O
resultado, porém, foi negativo, provavelmente, segundo a
decisão, por ser uma gravidez recente. O ministro concedeu a
indenização pelo período de estabilidade, mas negou o pedido
de pagamento em dobro por entender que não há discriminação
ao solicitar o exame. Não houve recurso para a análise de
turma. Para o advogado trabalhista Alexandre Fragoso Silvestre,
sócio do Miguel Neto Advogados Associados, as empresas não
estão atentas a essas decisões que autorizam uma cautela maior
no momento da demissão. "A trabalhadora não pode ser
obrigada a realizar o exame, mas a empregadora poderá solicitar
que o faça no momento da demissão", diz. Essas decisões
tomaram ainda mais importância, segundo Silvestre, após a
alteração da Súmula nº 244 do TST em setembro do ano
passado, que prevê a estabilidade da gestante mesmo nos
contratos por tempo determinado. Caso se confirme a gravidez,
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o contrato de trabalho poderá ser estendido até o fim da
estabilidade gestacional sem que haja necessidade de se
recorrer ao Judiciário. Até porque o TST entende que a
responsabilidade da empresa existe mesmo quando não se sabia
da gravidez. Para Silvestre, solicitar o exame, "traz uma proteção
a mais ao empresário, à empregada e, sobretudo, à criança que
vai nascer". Os desembargadores do TRT do Paraná, ao
analisarem caso semelhante, entenderam que "tendo em vista a
responsabilidade objetiva do empregador, revela-se válida e por
vezes necessária a realização de tal exame, para que se efetivem
as garantias constitucionais, legais e convencionais decorrentes
da gravidez". Assim, desconsideraram a possibilidade de
discriminação, mas mantiveram a indenização pelo período de
estabilidade. Ainda há decisões que sugerem claramente que a
empresa faça o teste no momento da demissão. Em um caso
julgado recentemente, o relator, desembargador Ricardo Peel
Furtado de Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho de São
Paulo (TRT-SP), ressaltou na decisão que "há que se ter em
mente que o exame demissional deve conter atestado acerca do
estado gestacional da trabalhadora mulher, a fim de sepultar
qualquer dúvida quanto à validade da terminação contratual". O
desembargador ainda afirma na decisão que o artigo 373-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) veda apenas que seja
exigido atestado ou exame gestacional como condição de
contratação ou manutenção de emprego. Segundo o
desembargador, o legislador não inseriu de propósito nesse
artigo a proibição do teste de gravidez no exame demissional.
Até porque a companhia tem a obrigação de fazer exames
demissionais, conforme o inciso II, artigo 168, da CLT. O exame
ainda evitaria que a empresa tivesse que arcar posteriormente
com os salários e verbas dos 14 meses de estabilidade, sem que
a gestante tenha trabalhado durante a gravidez, segundo
Silvestre. Como a funcionária tem dois anos para entrar na
Justiça, pode pleitear a estabilidade após o tempo de gravidez e
deverá ser indenizada por isso. Existe, porém, uma corrente
divergente de juízes que considera o procedimento como
violação da intimidade e da privacidade da empregada, mesmo
no momento da demissão. Para o professor e advogado Túlio de
Oliveira Massoni, do Amauri Mascaro Nascimento & Sônia
Mascaro Advogados, as empresas que optarem por pedir o
exame devem tomar alguns cuidados, como manter o resultado
do exame restrito apenas ao empregador e à empregada. A
solicitação do exame também deve estar no plano de demissão
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da empresa como opcional e extensivo a todas as funcionárias
que se desligarem da companhia. A advogada trabalhista Mayra
Palópoli, do Palópoli & Albrecht Advogados, também entende
que o fato de o empregador pedir o teste de gravidez durante os
exames demissionais não traz prejuízos às trabalhadoras. "Isso
deve ser feito inclusive para proteger os direitos dessa
empregada, já que essa demissão então seria considerada
nula."
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
18/03/2013.

Supremo reabre discussão sobre o aviso prévio
proporcional
Por Bárbara Pombo
O Supremo Tribunal Federal (STF) reabriu, indiretamente, a
discussão sobre o pagamento do aviso prévio proporcional aos
demitidos sem justa causa antes de 13 de outubro de 2011, data
da entrada em vigor da lei que regulamentou o assunto. Em
fevereiro, os ministros decidiram que apenas os trabalhadores
que ingressaram com ações na Corte antes dessa data teriam
direito a mais de 30 dias de aviso prévio. Até então, a questão
estava resolvida no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em
setembro de 2012, a Corte trabalhista aprovou súmula segundo
a qual o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço é garantido apenas aos demitidos a partir da publicação
da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011. Conforme
advogados, a atual jurisprudência dos tribunais trabalhistas não
concede o benefício aos empregados demitidos antes da
publicação da legislação. Para o presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça Trabalhista (Anamatra),
Renato Sant'Anna, a recente decisão do STF, porém, pode ser
usada, na esfera trabalhista, como argumento favorável à
retroatividade. "O STF abriu uma janela ao considerar que, com
a entrada em vigor da lei, teria surgido o direito mesmo que a
rescisão do contrato tenha ocorrido lá atrás", diz. "Não estou
dizendo que o trabalhador vá ganhar. Mas pode recorrer à
Justiça se sentir que foi prejudicado." O entendimento é
referendado por advogados que defendem trabalhadores,
sindicatos e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e advogados que
representam as empresas discordam da interpretação. "Ela é
precipitada e equivocada", diz Cassio Borges, gerente jurídico da
CNI. Os advogados afirmam que o STF "pegou emprestado" os
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critérios da nova lei para beneficiar apenas os trabalhadores que
ingressaram com "mandados de injunção" no STF. A ação é
usada para pleitear direitos previstos na Constituição, mas que
estão sem regulamentação por omissão do legislativo. "A
decisão não vale indistintamente para todos", diz Fabiana
Fittipaldi, da banca Aidar SBZ Advogados. Em seu voto, o relator
de quatro mandados de injunção, ministro Gilmar Mendes,
afirmou que, por segurança jurídica, "não podem ser
acobertados pela decisão aqueles que, mesmo demitidos
durante o período de vigência da omissão, não impetraram o
devido mandado de injunção". Apesar disso, os adeptos da tese
favorável aos trabalhadores afirmam que a decisão do STF
privilegia o princípio de isonomia. "O Supremo entendeu que a
omissão trouxe prejuízo, mas em uma situação específica de
mandado de injunção", afirma o procurador do trabalho, José de
Lima. A depender do tempo de serviço, a diferença é
significativa para o trabalhador. O direito ao aviso prévio está na
Constituição desde 1988. Antes da regulamentação, só eram
concedidos 30 dias. Com a Lei nº 12.506, o empregado com mais
de um ano de carteira assinada passou a ter direito a três dias
para cada ano trabalhado, até o limite de 90 dias. Advogados
que defendem trabalhadores afirmam que a decisão do STF é
precedente para entrar com novas ações judiciais sobre o
assunto. "Não haverá uma enxurrada de ações por causa do
período de prescrição", afirma Gustavo Ramos, do escritório
Alino & Roberto e Advogados. O trabalhador tem dois anos a
partir do término do contrato para ajuizar reclamações
trabalhistas. Com isso, só teriam direito os demitidos entre
março e outubro de 2011. "É um período pequeno", diz
Ramos. Para os primeiros sindicatos que levantaram a bandeira
da retroatividade, a decisão do Supremo é uma vitória.
"Achamos que a decisão será parâmetro para as ações em
curso", diz Miguel Torres, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, autor de 1.400
ações judiciais sobre o assunto. Segundo a entidade, 55% dos
processos foram finalizados por acordo. O restante está em
andamento. O advogado Ricardo Gentil, do Sindicato Nacional
dos Aeroviários, diz que vai recorrer de decisão desfavorável no
TST com base no entendimento do STF. "Tentarei um
pronunciamento do TST a respeito da posição do Supremo. E,
depois, tentar levar o recurso ao próprio STF", afirma. Na
avaliação de advogados trabalhistas, quem dará a palavra final
sobre a possibilidade de aplicar as regras para rescisões
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anteriores a outubro de 2011 será o próprio Supremo. Desta
vez, a partir de uma reclamação trabalhista. "Há poucas chances
de o TST reavaliar a questão. Mas o STF tem condições", diz
Sant'Anna, presidente da Anamatra.
Jornal Valor econômico – LEGISLAÇÃO E TRIBUTOS, de
19/03/2013.

Não há dano moral por câmera instalada em ambiente de
trabalho
A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não
reconheceu direito a dano moral por câmera instalada em
ambiente de trabalho. De acordo com o juiz convocado Maurílio
de Paiva Dias, “inexiste proibição expressa quanto ao uso de
câmeras de circuito interno pelo empregador, sendo este
procedimento mero exercício do poder fiscalizatório”. Segundo
o magistrado, a ofensa à moral ocorre quando o empregador
extrapola o poder fiscalizatório e fere a intimidade, a
privacidade, a imagem ou a honra do seu empregado, por meio
da mera televisualização ou da exposição da gravação. Para o
relator, o fato de haver câmera de circuito interno no ambiente
de trabalho, ainda que sem a ciência dos empregados, por si só,
não é pressuposto de dano à moral, pois não se trata de
ambiente
privado
ou
íntimo,
mas
coletivo
empresarial. Conforme o juiz, o dano à moral ocorreria
automaticamente no caso de câmera instalada dentro da
empresa, mas em ambiente íntimo ou privado, como, por
exemplo, em sanitários ou vestuários. Fora desses casos, o dano
à moral deve ser provado. De acordo com os autos, o
empregado não conseguiu provar o constrangimento, a ofensa à
intimidade, à privacidade ou à sua honra. Inclusive nas provas
testemunhais, restaram dúvidas quanto ao conhecimento por
parte dos empregados da existência das câmeras, e, conforme
os artigos 818 da CLT e 333 I do CPC, o ônus probatório é do
autor da alegação. Nesse sentido, os magistrados da 5ª Turma
entenderam que não havia nada a reformar e negaram
provimento
ao
recurso
do
empregado. (Proc.
00010204520115020071 / Ac. 20121165056)
Notícias do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de
20/03/2013.

STJ isenta empréstimo de Imposto de Renda
Por Bárbara Pombo
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que, entre 1999 e
2003, não havia incidência de Imposto de Renda (IR) sobre
empréstimos contraídos com empresas do mesmo grupo. A
decisão proferida pela 1ª Seção, segundo advogados, finaliza a
discussão travada entre a Fazenda Nacional e os contribuintes
sobre o momento em que a isenção foi revogada pela União. "A
jurisprudência do STJ se consolida a favor dos contribuintes e
acaba com a divergência que existia entre as duas turmas de
direito público da Corte", afirma o tributarista Marco André
Dunley Gomes, que defendeu uma empresa do setor de celulose
e papel no processo. A isenção do imposto nos empréstimos
entre companhias foi concedida pela Lei nº 8.981, de 1995. O
benefício não atingia instituições financeiras. Quatro anos
depois, contribuintes e a Receita Federal começaram a discutir
sobre o ano de revogação do benefício. Nos tribunais, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) lançou a tese de
que a isenção valeu até a edição da Lei nº 9.779, de 1999. Os
contribuintes defendiam que a revogação só ocorreu quatro
anos depois, por meio da Lei nº 10.833, de 2003. Com base na
norma de 1999, a Receita Federal editou a Instrução Normativa
nº 07, em fevereiro do mesmo ano, com a orientação de que o
Imposto de Renda deveria incidir sobre os empréstimos
realizados entre empresas interligadas. Segundo advogados, no
período de quatro anos - entre 1999 e 2003 -, a Receita Federal
exigiu o imposto sobre os rendimentos com empréstimos entre
companhias. Várias empresas, porém, conseguiram decisões
liminares para afastar a cobrança. Sem grandes discussões, os
ministros da 1ª Seção do STJ definiram na quarta-feira passada
que a isenção durou até 2003. A decisão foi unânime. No
julgamento, a Corte reconheceu que o inciso III do artigo 94 da
Lei nº 10.883, de 2003, revogou expressamente o dispositivo da
lei de 1995 que concedia o benefício. A partir da edição dessa
norma, os advogados defenderam na Justiça que, se a isenção
havia sido extinta em 1999, não haveria necessidade de uma
nova norma para a revogar novamente. A procuradora da
Fazenda Nacional Alexandra Carneiro afirma que está analisando
se recorrerá da decisão. Segundo ela, há poucas ações sobre o
tema no STJ. Advogados afirmam que ainda há centenas de
processos nos tribunais regionais federais. Para advogados, além
de acabar com um litígio antigo, a decisão do STJ é importante
também por exigir clareza na mudança das regras. "O STJ
entendeu que há necessidade de a revogação ser expressa para
evitar a insegurança jurídica", afirma o advogado João Muzzi
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Filho, do escritório Barroso, Muzzi, Barros, Guerra, Mascarenhas
e Associados, que também defendeu a empresa de celulose no
processo. De acordo com o advogado Fábio Martins de Andrade,
do Andrade Advogados Associados, a Lei Complementar nº 95,
de 1998 - que dispõe sobre a redação, alteração e consolidação
das leis - determina que revogações de normas sejam feitas
expressamente, o que, segundo ele, nem sempre é seguido.
"Espera-se que a segurança jurídica seja respeitada com a
manutenção do entendimento firmado nesse recurso", diz.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
20/03/2013.

Supremo julgará pagamento de PIS e Cofins sobre
importados
Por Bárbara Pombo
O Supremo Tribunal Federal (STF) pode julgar hoje uma disputa
tributária bilionária entre importadores e o Fisco. A Corte
definirá se no cálculo do PIS e da Cofins Importação o
contribuinte é obrigado a incluir o ICMS e as próprias
contribuições sociais. O método torna o valor final do tributo
significativamente mais caro. Em jogo, segundo cálculos da
União, estão R$ 33,8 bilhões apenas em relação ao período de
2006 a 2010. Embora com tese e fundamentos diferentes, a
discussão pode ter reflexos indiretos na maior causa tributária
em andamento no país: a inclusão do ICMS no cálculo do PIS e
Cofins exigidos no mercado interno - que envolve R$ 89,4
bilhões referentes aos anos de 2003 a 2008. "As discussões são
distintas. Mas há um ponto em comum, que é saber se um
tributo pode ser incluído no cálculo do outro", afirma Ariane
Costa Guimarães, tributarista do Mattos Filho Advogados. "Os
ministros podem fazer hoje referência e adiantar entendimentos
sobre o caso", completa. Ainda não há data para julgamento
sobre a base de tributação das contribuições incidentes no
mercado interno. Os contribuintes defendem em sua tese que
não é possível misturar as duas discussões, como quer a Fazenda
Nacional. "Apesar do nome dos tributos serem iguais, o fato
gerador, o contribuinte e a base de cálculo são diferentes",
afirma Fabio Calcini, do escritório Brasil Salomão e Matthes
Advocacia. Os ministros definirão se a obrigação de incluir
tributos no cálculo do PIS e Cofins Importação - prevista na Lei
nº 10.865, de 2004 - viola a Constituição. O artigo 149 da norma
determina como base de cálculo das contribuições sociais na
importação o valor aduaneiro, ou seja, o custo na importação de
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insumos e produtos. Apesar de as teses serem diferentes,
tributaristas afirmam que, se o Supremo decidir hoje que o ICMS
deve ser incluído no cálculo das contribuições exigidas na
importação, haverá um reflexo negativo no outro caso. "Uma
votação desfavorável será uma sinalização do tribunal. E é claro
que pode contaminar a outra discussão", afirma o advogado do
Machado Associados, Daniel Lacasa Maya, que representa a
empresa Vernicitec no processo que será julgado hoje pelos
ministros. Maya afirma, porém, que isso não deve ocorrer. "Nas
audiências e nos memoriais entregues mais de uma vez aos
ministros pontuamos a diferença. Acredito que eles estejam
preparados", diz. Suspenso em outubro de 2010, o julgamento
será retomado com o voto-vista do ministro Dias Toffoli. A
relatora do caso, a ministra aposentada Ellen Gracie já votou
pela exclusão dos tributos da base de cálculo das contribuições.
Na prática, a exigência significou um aumento na tributação de
insumos e produtos importados. O caso é o primeiro da pauta
de julgamentos de hoje. A Fazenda Nacional também está
atenta à discussão por causa do impacto financeiro e dos
possíveis reflexos da discussão sobre cálculos das contribuições
incidentes no mercado interno. Além disso, o julgamento será
feito por meio de repercussão geral. Dessa forma, a decisão
servirá de parâmetro para os demais tribunais federais, que
possuem jurisprudência favorável à Fazenda Nacional nesse
tema. A avaliação dos advogados é de que os contribuintes
saíram na frente com o voto favorável da ministra Ellen Gracie.
Em 2010, a ministra diferenciou o PIS/Cofins Importação do
PIS/Cofins que incide sobre o faturamento das empresas no
país. Com isso, desarticulou o argumento da Fazenda Nacional.
Segundo a União, o aumento da tributação na importação teria
o objetivo de igualar a carga tributária dos bens e serviços
produzidos no país a dos produtos importados. Na época, a
ministra entendeu que não há base de comparação entre as
duas contribuições, além da finalidade de custear a seguridade
social. Além disso, Ellen referendou a tese dos contribuintes ao
votar pela exclusão dos tributos da base de cálculo das
contribuições na importação. Para ela, adicionar os tributos ao
cálculo é inconstitucional dado que a Constituição estabelece
como base de tributação o valor aduaneiro. "O conceito de valor
aduaneiro está previsto em tratado internacional recepcionado
há mais de 20 anos na legislação brasileira", afirma André
Mendes Moreira, sócio do Sacha Calmon - Misabel Derzi
Consultores e Advogados. Procurada pelo Valor, a Procuradoria-
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Geral da Fazenda Nacional (PGFN) preferiu não se manifestar
sobre o assunto.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS
,
de
20/03/2013.

Sped mineiro entra em vigor em 1º de agosto
Por Laura Ignácio
Prorrogado desde 2007, o chamado "Sped mineiro" entrará em
vigor em agosto. A determinação está na Resolução nº 4.532, da
Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, publicada ontem no
Diário Oficial do Estado. O Sped é o sistema de escrituração
digital criado para uniformizar a coleta de dados contábeis e
fiscais das empresas e, assim, facilitar a fiscalização
tributária. De acordo com a nova resolução, a Fazenda mineira
solicitará as informações fiscais, relativas às operações
realizadas desde 1º de janeiro de 2012, a partir de 1º de agosto
deste ano. Devem submeter-se ao "Sped mineiro" as empresas indústria e comércio - do Estado cujo somatório contábil das
vendas realizadas em 2011 seja superior a R$ 576 milhões. A
determinação para a entrega das informações eletrônicas
relativas à escrita fiscal de contribuintes do ICMS do Estado está
na Resolução nº 3.884, de 2007. De acordo com a última versão
da norma, ela começaria a valer em 1º de janeiro deste ano.
Mas as empresas vinham pedindo o adiamento da
obrigação. Também foi publicada ontem, no Diário Oficial da
União, protocolos ICMS firmados perante o Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz) que autoriza Minas Gerais e o
Distrito Federal a cobrar antecipadamente o imposto estadual
em operações interestaduais com produtos alimentícios,
materiais de limpeza, cosméticos, perfumes e artigos de higiene
pessoal. No segmento de alimentos, a nova tributação valerá
para sucos e bebidas, laticínios e matinais, molhos, temperos e
condimentos.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
20/03/2013.

STF julga inconstitucional norma sobre PIS e Cofins em
importações
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta
quarta-feira (20) que é inconstitucional a inclusão de ICMS, bem
como do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de
bens e serviços. A regra está contida na segunda parte do inciso
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I do artigo 7º da Lei 10.865/2004. A decisão ocorreu no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 559937, que foi
retomado hoje com o voto-vista do ministro Dias Toffoli. Tanto
ele quanto os demais integrantes da Corte acompanharam o
voto da relatora, ministra Ellen Gracie (aposentada) e, dessa
forma, a decisão se deu por unanimidade. No RE, a União
questionava acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4) que considerou inconstitucional a norma quanto à base
de cálculo dessas contribuições nas operações de importação de
bens e serviços. Na ocasião do voto da relatora, em outubro de
2010, ela considerou correta a decisão do TRF-4 que favoreceu a
empresa gaúcha Vernicitec Ltda. Em seu voto, a ministra
destacou que a norma extrapolou os limites previstos no artigo
149, parágrafo 2º, inciso III, letra ‘a’, da Constituição Federal,
nos termos definidos pela Emenda Constitucional 33/2001, que
prevê o “valor aduaneiro” como base de cálculo para as
contribuições sociais. A União chegou a argumentar que a
inclusão dos tributos na base de cálculo das contribuições sociais
sobre importações teria sido adotada com objetivo de
estabelecer isonomia entre as empresas sujeitas internamente
ao recolhimento das contribuições sociais e aquelas sujeitas a
seu recolhimento sobre bens e serviços importados. Mas a
ministra-relatora afastou esse argumento ao afirmar que são
situações distintas. Para ela, pretender dar tratamento igual
seria desconsiderar o contexto de cada uma delas, pois o valor
aduaneiro do produto importado já inclui frete, adicional ao
frete para renovação da Marinha Mercante, seguro, Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) sobre câmbio e outros
encargos. Trata-se, portanto, de ônus a que não estão sujeitos
os produtores nacionais.
Votos
Na sessão de hoje, o ministro Dias Toffoli acompanhou
integralmente o voto da relatora. Segundo ele, as bases
tributárias mencionadas no artigo 149 da Constituição Federal,
não podem ser tomadas como pontos de partida, pois ao
outorgar as competências tributárias, o legislador delineou seus
limites. “A simples leitura das normas contidas no art. 7º da Lei
nº 10.865/04 já permite constatar que a base de cálculo das
contribuições sociais sobre a importação de bens e serviços
extrapolou o aspecto quantitativo da incidência delimitado na
Constituição Federal, ao acrescer ao valor aduaneiro o valor dos
tributos incidentes, inclusive o das próprias contribuições”,
ressaltou. Em seguida, o ministro Teori Zavascki votou no
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mesmo sentido da relatora e destacou que a isonomia
defendida pela União, se for o caso, deveria ser equacionada de
maneira diferente como, por exemplo, com a redução da base
de cálculo das operações internas ou por meio de alíquotas
diferentes. “O que não pode é, a pretexto do princípio da
isonomia, ampliar uma base de cálculo que a Constituição não
prevê”, afirmou. Também acompanharam a relatora os
ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e o presidente da Corte,
Joaquim Barbosa. Em relação à alegada isonomia, o ministro
Celso de Mello afirmou que “haveria outros meios de se atingir
o mesmo objetivo e não mediante essa indevida ampliação do
elemento econômico do tributo no caso da sua própria base de
cálculo”.
Modulação
Em nome da União, o representante da Fazenda Nacional
pleiteou, na tribuna do plenário, a modulação dos efeitos desse
julgamento tendo em vista os valores envolvidos na causa que,
segundo ele, giram em torno de R$ 34 bilhões. Porém, o
Plenário decidiu que eventual modulação só poderá ocorrer com
base em avaliação de dados concretos sobre os valores e isso
deverá ser feito na ocasião da análise de eventuais embargos de
declaração.
Notícias do Supremo Tribunal Federal, de 21/03/2013.

Erro em identificação não anula autuação
Por Laura Ignácio
A Receita Federal entendeu que irregularidade na identificação
de contribuinte, que não prejudique sua defesa, não gera
nulidade de autuação fiscal. "A ocorrência de defeito no
instrumento do lançamento [auto de infração] que configure
erro de fato é convalidável e, por isso, anulável por vício
formal", diz a Solução de Consulta Interna da Receita nº 9, de
2013. A orientação vale para todos os fiscais do país. "Com essa
solução de consulta, a Receita tenta estabelecer tipos diferentes
de erros na identificação do sujeito passivo e, com isso, impor
consequências diferentes", afirma o advogado Eduardo
Santiago, do Demarest e Almeida Advogados. "Ocorre que a
identificação correta do sujeito passivo é elemento essencial do
ato de lançamento do tributo, sendo, portanto, um vício
insanável", acrescenta. No Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) existem decisões em sentidos contrários. Em
fevereiro, por unanimidade, os conselheiros decidiram que,
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"comprovado que os rendimentos foram recebidos em nome do
contribuinte, o lançamento deve ser cancelado por erro na
identificação do sujeito passivo". Para o advogado Alessandro
Mendes Cardoso, do Rolim, Viotti & Leite Campos, a solução de
consulta diferencia, corretamente, os vícios formal e material,
que podem levar à anulação de auto de infração.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
22/03/2013.

ACCs não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
A execução de títulos de adiantamento a contrato de câmbio
(ACC) não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial,
previstos no artigo 49, parágrafo 4°, da Lei 11.101/05. Esse foi o
entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que definiu a questão por três votos a dois. O relator é o
ministro Villas Bôas Cueva. Conforme destacou o ministro em
seu voto, “sem declaração de inconstitucionalidade, as regras da
Lei 11.101 sobre as quais não existem dúvidas quanto às
hipóteses de aplicação não podem ser afastadas a pretexto de
se preservar a empresa”. O ministro Cueva lembrou que a nova
Lei de Recuperação de Empresas e Falências disciplinou como
devem ser as relações entre a empresa em crise e seus credores.
E uma dessas regras, segundo o ministro, determina
expressamente que a cobrança dos chamados adiantamentos de
créditos decorrentes de contratos de câmbio celebrados na
operação de exportação, os ACCs, não é influenciada pelo
deferimento da recuperação judicial.
O recurso
O caso trata de crédito derivado de ACC pertencente ao HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo na recuperação judicial da
Siderúrgica Ibérica. No recurso ao STJ, o banco sustentou que o
entendimento aplicado à questão pelo Tribunal de Justiça do
Pará (TJPA) violou o artigo 49, parágrafo 4º, da Lei 11.101. O
tribunal local constatou que os ACCs representariam 41,45% da
dívida da siderúrgica. Afirmou que haveria “impossibilidade
fática de coexistência harmônica” entre os artigos 47 e 49,
parágrafo 4º, da lei. O primeiro trata do princípio da preservação
da empresa; o segundo traz a regra de que não está sujeita aos
efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao
devedor decorrente de ACC para exportação. Com isso, o TJPA
optou por aquele que, a seu ver, “melhor se alinha aos objetivos
da República e aos princípios constitucionais da ordem
econômica”, privilegiando a preservação em detrimento do
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artigo 49, que exclui os créditos de ACC. Irresignado, o banco
defendeu em seu recurso que os créditos decorrentes de ACC
não se sujeitam à recuperação judicial e que a proteção a eles
prevista no artigo 49 não pode simplesmente ser afastada sob
pena de quebra da segurança jurídica, “com grave desestímulo à
contratação do crédito na modalidade em pauta por parte das
instituições financeiras”.
Regra e princípio
Ao analisar a questão, o relator relembrou a distinção entre
regra e princípio e advertiu que o juízo de ponderação, feito no
caso pelo TJPA, só se admitiria em hipótese de colisão de
princípios, não neste julgamento, em que há conflito entre uma
regra (artigo 49) e um princípio (artigo 47).
“A ponderação é recurso interpretativo que se molda a resolver
conflitos de normas da mesma natureza, o que não se verifica
no caso. Estamos diante de dois dispositivos trazidos pelo
mesmo veículo normativo, portanto do mesmo nível
hierárquico”, explicou. “Quando a estipulação do princípio não
advém de legislação editada com o fim de dispor sobre normas
gerais, mas do mesmo plano normativo que a regra, a regra
deve prevalecer sobre o princípio, salvo se houver declaração de
inconstitucionalidade que lhe retire eficácia”, completou
Cueva. O ministro também destacou que é clara e direta a opção
do legislador no sentido de preservar a restituição dos ACCs de
forma independente do plano da recuperação. Se não fosse
assim, Cueva alerta que a inclusão de tais créditos na
recuperação comprometeria “a fluidez dos investimentos
lastreados na modalidade do crédito em questão (largamente
utilizado pelos exportadores), encarecendo o custo da captação
de recursos e dificultando a geração de renda, emprego,
inovação e a arrecadação de tributos”.
Transferência de propriedade
Acompanharam esse entendimento os ministros Sidnei Beneti e
Paulo de Tarso Sanseverino. Em seu voto de desempate,
Sanseverino acrescentou que a regra do artigo 49 “densifica e
delimita” os princípios do artigo 47. A proteção aos créditos de
ACC, disse Sanseverino, concretiza, no plano dos créditos
sujeitos à recuperação judicial, os princípios do artigo 47, entre
os quais os da preservação e da função social da empresa. O
ministro Sanseverino ainda lembrou a existência da Súmula 307
do STJ, segundo a qual os ACCs constituem crédito
extraconcursal na falência (que não concorrem com outros na
falência), devendo sua restituição ser atendida antes de
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qualquer crédito. Isso porque, “sendo o contrato de câmbio
modalidade de compra e venda, o adiantamento ao exportador
da moeda nacional, antes do recebimento da moeda
estrangeira, não implicaria a transferência da propriedade da
moeda nacional”. A constatação, no entender do ministro
Sanseverino, implica também a exclusão dos ACCs na
recuperação, “pois os bens que não integram o patrimônio da
recuperanda [a siderúrgica] não podem ser utilizados para o
cumprimento do plano”. Votaram em sentido contrário à
posição vencedora a ministra Nancy Andrighi e o ministro, já
aposentado, Massami Uyeda.
REsp 1279525
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 22/03/2013.

Alienação de imóvel de empresa cujas cotas garantem
execução contra sócios desfalca a garantia
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de
imóvel de uma empresa cujas cotas foram parcialmente
penhoradas para garantir execução contra os sócios. O relator,
ministro Sidnei Beneti, entendeu que, como o valor da alienação
do bem (50% de propriedade da empresa) foi destinado
diretamente aos sócios, o ativo patrimonial da empresa foi
desfalcado e o credor acabou desfalcado da garantia da
penhora. “É preciso ver com exatidão a substância da alienação
realizada, que foi feita pelos próprios sócios, a quem aproveitou
o recebimento do preço”, apontou o ministro Beneti. No caso, o
valor da venda não ingressou no ativo patrimonial da sociedade
e, portanto, nas cotas. O dinheiro da venda do imóvel,
comprovadamente, ficou com os sócios, que o receberam por
cheque endossado em seu proveito. Sabendo da venda do
imóvel e temendo que os executados frustrassem a garantia (a
penhora das cotas), o então credor pediu que se instaurasse
incidente de fraude à execução. O juiz de primeiro grau declarou
ineficaz a alienação. O comprador do imóvel recorreu e, em
segundo grau, foi decidido que não seria possível anular ou
declarar ineficaz a alienação do imóvel, porque o prejuízo em
tese causado ao credor dos sócios não viria propriamente da
venda, mas da destinação dada ao preço.
Valor da cota
No recurso ao STJ, interposto pelo credor, o ministro Beneti
afirmou que o argumento do Tribunal de Justiça de São Paulo
não torna regular a alienação do imóvel, porque a venda do bem
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e o recebimento do preço correspondente constituem uma
unidade. Como consequência, concluiu o ministro, ficou
desfalcado o ativo patrimonial do executado e aviltado o valor
das cotas objeto da penhora averbada. De acordo com o
ministro, quando se dá à penhora determinado bem, o credor
tem uma garantia. “E é exatamente a frustração dessa garantia
que resulta quando se aliena o bem”, completou. De acordo
com o ministro, “a sociedade foi utilizada como instrumento de
disfarce da venda”. No caso, a alienação não atingiu
diretamente o bem penhorado. Mas o ministro relator advertiu
que a tese da segunda instância relativiza, inclusive, as
alienações de bens diretamente atingidos pela penhora,
esvaziando-a, “o que se mostra frontalmente contrário ao
sistema de garantia patrimonial da execução, via penhora”.
Alienação oblíqua
Na avaliação do ministro, a alienação do bem imóvel principal da
sociedade caracterizou alienação oblíqua de parte expressiva da
cota social, correspondente ao desfalque do valor do bem
alienado. O ministro também analisou que, embora não tenha
havido prova concreta de que a alienação do bem importou em
diminuição do valor das cotas societárias, essa diminuição é
evidente: “Ignorá-la significaria admitir ficção incompatível com
a concretude dos fatos trazidos a juízo.” Conforme explicou, nas
sociedades por cotas de responsabilidade limitada, como no
caso, a cota social nada mais é do que a representação de uma
parte do ativo dessa mesma sociedade. Para Beneti, a redução
do ativo patrimonial, resultante da alienação de bem imóvel, na
sociedade
de
responsabilidade
limitada,
implica,
necessariamente, a redução do valor da cota social.
REsp 1355828
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 25/03/2013.

Conluio contra credores autoriza anulação de leilão de
imóveis de empresa falida
A norma do artigo 53 da antiga Lei de Falências (Decreto-Lei
7.661/45) se aplica não só a atos negociais de direito privado,
mas a outros atos tendentes a prejudicar o direito do credor e a
esvaziar o patrimônio da empresa, como os decorrentes de
fraude em leilão judicial. O entendimento é da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso que
contestava a anulação de arrematação de imóveis em leilão e
pedia, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos pelo
arrematante. Os imóveis, onde estava construída a oficina da
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empresa falida, foram levados a leilão na Justiça do Trabalho e
arrematados a preço vil antes da decretação da falência, mas
dentro do período suspeito (determinado, no caso, pelo
protesto mais antigo em aberto). Juntos, os dois imóveis da
empresa falida foram arrematados por R$ 13.800, quando,
segundo perícia, valeriam pouco mais de R$ 236 mil. A massa
falida entrou com ação revocatória e a Justiça gaúcha
reconheceu a ocorrência de fraude, mediante conluio entre a
empresa falida e o adquirente dos bens. Segundo o processo,
após a transferência da propriedade, o arrematante alugou os
imóveis, por preço simbólico, a uma empresa de fachada
formada pelos filhos dos sócios falidos. A sentença de primeiro
grau, referendada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS), julgou procedente a ação revocatória para anular a
transferência dos imóveis e restituí-los à massa falida.
Finalidade da norma
No recurso interposto no STJ, o arrematante alegou ofensa aos
artigos 53 do Decreto-Lei 7.661 e 130 da nova Lei de Falências
(Lei 11.101/05), ao argumento de que não estariam preenchidos
os requisitos legais para a declaração de ineficácia do ato em
ação revocatória, já que a alienação do bem se deu por leilão e
não por contrato bilateral entre o falido e o adquirente. O
relator do processo, ministro Sidnei Beneti, explicou que o artigo
53 do Decreto 7.661, em que se apoia o acórdão do TJRS para
decretar a nulidade da arrematação ocorrida no processo de
falência, fala em “atos praticados com a intenção de prejudicar
credores”, o que abrange não somente os atos negociais de
direito privado, mas também, em certos casos, a própria
arrematação realizada em outro processo, caso seja evidenciada
atuação maliciosa da falida em detrimento dos interesses dos
credores. Segundo o ministro Beneti, a alegação do arrematante
de que a previsão do artigo 53 do Decreto 7.661 seria destinada
apenas aos atos negociais “desatende à finalidade da norma,
que é evitar a dilapidação do patrimônio do falido mediante atos
fraudulentos” – os quais podem ser disfarçados por meio de
hasta pública realizada em outro processo e concretizada por
preço vil. “As normas jurídicas não podem ser interpretadas de
modo a se obter resultado contrário ao sentido que lhe serviu
de inspiração”, disse o ministro.
Devolução do dinheiro
A Terceira Turma também decidiu que não cabe ao arrematante
a devolução imediata dos valores pagos pelos imóveis. A
devolução deve obedecer à ordem de preferência de credores,
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estabelecida em lei. O arrematante alegava que a devolução
imediata era devida, pois o requisito da boa-fé trazido pelo
artigo 136 da Lei 11.101 só entrou em vigor após a arrematação,
que ocorreu em julho de 2000. Portanto, segundo ele, mesmo
sendo mantido o entendimento de que houve conluio para
fraudar os credores da falida, a ausência de boa-fé não poderia
ser impedimento à devolução imediata do dinheiro pago. O TJRS
negou o pedido sob o argumento de que o arrematante não
poderia ser privilegiado em relação aos demais credores. Para o
ministro Sidnei Beneti, o julgamento do TJRS, além de justo,
“possui sentido altamente moralizador no tocante a atos que se
pratiquem à margem do rigor do processo falimentar”. Mesmo
que o artigo 136 da nova Lei de Falências não seja aplicável ao
caso, afirmou o ministro, “a solução dada pelo tribunal de
origem bem observa, à luz da lei anterior, o melhor sentido de
justiça que veio a merecer, depois, legislação expressa”.
REsp 1181026
Notícias do Superior Tribunal de Justiça, de 26/03/2013.

Setor de equipamento médico pede isonomia tributária
Por Raquel Ulhôa
A indústria nacional de equipamentos médicos reivindica a
aprovação de uma lei garantindo isonomia tributária entre os
produtos brasileiros e importados, para acabar com o que
considera "concorrência discriminatória em favor dos
fabricantes estrangeiros". Atualmente, por uma interpretação
da Receita Federal de 2002, hospitais públicos e filantrópicos,
como as Santas Casas de Misericórdia, têm imunidade tributária
na compra de equipamentos médicos importados. Já na
aquisição de empresas nacionais, são cobrados todos os
tributos, como IPI, ICMS, PIS e Cofins. Na compra de uma cama
hospitalar nacional incidem 18% de ICMS, 8% de IPI e 9,25% de
PIS e Cofins. O produto importado está isento desses tributos.
Estudo inédito da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado pela
Associação Brasileira de Indústrias de Artigos e Equipamentos
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório (Abimo),
concluiu que essa imunidade tributária dada a hospitais públicos
e filantrópicos na aquisição de equipamentos médicos
importados provoca perda de competitividade da indústria
nacional e crescente déficit na balança comercial do setor. O
pedido de isonomia tributária será discutido amanhã, na Câmara
dos Deputados, em café da manhã promovido pela Abimo com
integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria
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Nacional, representantes da Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Nacionais (Alanac) e o secretário-executivo do
Ministério do Desenvolvimento, Alessandro Teixeira. "Não
queremos tratamento diferenciado. Somos competitivos.
Exportamos para mais de 180 países. A proposta da Abimo para
modificação desse quadro é simples: garantir isonomia tributária
em todas as operações de compras por entidades vinculadas ao
SUS", afirma o presidente-executivo da Abimo, Paulo Henrique
Fraccaro. As instituições públicas e filantrópicas são
responsáveis por cerca de 90% dos procedimentos médicohospitalares realizados pelo SUS. O levantamento da FGV mostra
que, caso houvesse isonomia tributária, haveria uma redução
média de 9,8% no preço dos produtos nacionais. "A isonomia
seria bom para todo mundo: para o setor e para os hospitais
públicos e filantrópicos, em função da redução de custos", diz
Fraccaro. Segundo o estudo, a isonomia traria ainda uma
elevação de 0,9% ponto percentual na participação do setor no
Produto Interno Bruto (PIB), traria alta de 0,88% no número de
postos de trabalho, reduziria em 0,03 ponto percentual a
inflação medida pelos índices gerais de preço (IGPs) e geraria um
aumento de 3,3% na produção do setor. Ainda de acordo com o
estudo da FGV, mesmo com a isonomia, a arrecadação tributária
registraria um aumento de 0,86 ponto percentual. O déficit
comercial do setor de equipamentos médicos e hospitalares
passou de US$ 1,7 bilhão para US$ 3,7 bilhões entre 2007 e
2012, com crescimento médio anual de 16,5%. No ano passado,
as importações foram de US$ 4,5 bilhões, contra US$ 775
milhões das vendas externas.
Jornal Valor Econômico – BRASIL, de 26/03/2013.

Tribunais decidem
precatórios

suspender

o

pagamento

de

Por Adriana Aguiar
Os Tribunais de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) e do Espírito
Santo (TJ-ES) suspenderam o pagamento de precatórios aos
credores dos Estados e municípios. As Cortes aguardam a
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que
declarou inconstitucional a moratória de 15 anos dada ao Poder
Público para quitar seus débitos. O valor devido pelos Estados e
municípios com precatórios vencidos até julho de 2012 é de R$
94 bilhões, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Há
duas semanas, o Supremo derrubou alguns pontos da Emenda
Constitucional (EC) nº 62, de 2009, que trata do tema. Entre os
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dispositivos cancelados, está a possibilidade de o devedor
parcelar em 15 anos seu saldo devedor ou de efetuar o depósito
mensal, em conta especial, de 1% a 2% da receita corrente
líquida, sem que houvesse prazo certo para a quitação. A
emenda também estabelecia correção da dívida pelos índices da
caderneta de poupança e possibilitava o leilão reverso de
precatórios, no qual quem oferecesse maior desconto receberia
mais rápido. Esses pontos também foram considerados
inconstitucionais. Com o fim do parcelamento, Estados e
municípios, em tese, teriam que pagar imediatamente o que
devem. Porém, a partir de uma questão de ordem da
Procuradoria do Pará e do município de São Paulo, os ministros
prometeram modular os efeitos da decisão para definir como
ficarão os pagamentos. O pedido, cuja expectativa era de que
fosse analisado em seguida, ainda não foi levado à pauta da
Corte. Sem definição, o Tribunal de Justiça de Minas resolveu
que tanto os precatórios preferenciais quanto os resultantes de
acordo não serão pagos agora. Já são cerca de R$ 50 milhões
depositados neste ano, apenas pelo Estado de Minas Gerais, que
estão parados e não foram repassados aos credores. A medida
foi tomada para evitar divergências na atualização monetária
dos débitos. Já no Tribunal do Espírito Santo, apenas o
pagamento de precatórios com o valor resultante de acordos
está suspenso. A justificativa do TJ-ES é de que não haveria
segurança para pagar essas dívidas. Desde a edição da Emenda
nº 62, os Tribunais de Justiça são responsáveis por repassar os
valores das dívidas de Estados e municípios, reconhecidas por
meio de decisões judiciais, aos credores. O juiz Ramon Tácio de
Oliveira, responsável pela Central de Conciliação de Precatórios
do Tribunal de Minas, afirma que as negociações de precatórios
foram suspensas por cautela, pois sem a publicação da decisão
do Supremo não há como saber se a inconstitucionalidade do
regime será retroativa à data de sua criação, em 2009, ou se
passará a valer somente a partir do julgamento. Já o juiz Izaias
Eduardo da Silva, um dos coordenadores da Central de
Precatórios do Tribunal capixaba, resolveu manter o pagamento
dos precatórios que estão sendo quitados por ordem
cronológica. Porém, a quitação dos valores resultantes de
acordo deve ficar suspensa, já que o Supremo declarou
inconstitucional todo o artigo 97 da emenda, que também
previa a realização de conciliações. Como a decisão ainda pode
retroagir, o magistrado entende ser melhor aguardar a
publicação e modulação para efetuar os pagamentos. Apesar
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disso, recomenda que Estado e municípios continuem a
depositar os valores devidos. Com o receio de que a suspensão
dos pagamentos se torne tendência nos tribunais ou que, com
esse pretexto, Estados e municípios parem de depositar o que
devem nas contas das Cortes, o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) realizou na segunda-feira uma
reunião com presidentes e representantes das Comissões de
Precatórios das 27 seccionais da entidade para discutir o
tema. Segundo o presidente da OAB nacional, Marcus Vinicius
Furtado Coêlho, enquanto não houver a publicação e a
modulação dos efeitos da decisão do Supremo, a Emenda nº 62
está em vigor. "A decisão do Supremo é a favor do pagamento
de precatórios e qualquer medida que interrompa esse repasse
de verbas pode ser caracterizada como crime de
responsabilidade fiscal, sujeita às sanções previstas na
Constituição", diz. Para ele, suspender o pagamento é um ato de
má-fé com o Supremo. A OAB decidiu ainda requerer ao
Conselho Nacional de Justiça que oriente os tribunais a
manterem a continuidade dos pagamentos. Os presidentes de
seccionais da OAB também deverão entrar em contato com os
dirigentes dos Tribunais de Justiça de cada Estado para que
busquem um diagnóstico urgente sobre os valores devidos em
precatórios e as atuais estruturas e cronogramas de
pagamento. O representante da OAB de Minas Gerais no Comitê
Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça, José Alfredo
Baracho, afirma que dever marcar uma reunião na próxima
semana com o advogado-geral do Estado e com o presidente do
Tribunal de Justiça para discutir a questão. "Entendo o receio do
tribunal, mas não acho que há motivo para a suspensão dos
pagamentos", afirma. Por outro lado, tribunais como o de São
Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de janeiro e Santa Catarina
preferiram manter tudo como está, efetuando pagamentos
baseados na emenda, até que haja a publicação do acórdão. O
Tribunal de Justiça de São Paulo publicou um comunicado com a
informação de que tudo permanecerá funcionando na
sistemática atual até a publicação do acórdão. Para o
coordenador do Departamento de Precatórios do TJ-SP, Pedro
Cauby Pires de Araújo, "os credores que já esperaram tanto
tempo para receber não podem ser prejudicados". Por isso, os
pagamentos devem continuar e, se os credores que já
receberam tiverem diferenças a reaver, poderão pleiteá-las no
TJ. O Estado de São Paulo, que tem uma dívida de
aproximadamente R$ 24,4 bilhões, segundo levantamento do
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CNJ, já se posicionou dizendo que não deve parar de fazer os
repasses enquanto não ocorrer a publicação da decisão, de
acordo com uma nota enviada pela Procuradoria-Geral do
Estado (PGE). "O Estado de readaptará às novas normas e
continuará a cumpri-las integralmente", diz a nota. O juiz Luiz
Antonio Alves Capra, da Central de Conciliação de Precatórios do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a juíza auxiliar da
presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luciana
Losada, também afirmam que têm dado continuidade aos
pagamentos, de acordo com o que estabelece a Emenda nº 62,
até a publicação da decisão do Supremo sobre o tema.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
27/03/2013.

Indústria não precisa discriminar importado
Por Sérgio Ruck Bueno
A Justiça de Caxias do Sul (RS) concedeu liminar para uma
"tradicional indústria" da serra gaúcha que a dispensa de
informar na nota fiscal eletrônica (NF-e) o valor e o percentual
de conteúdo importado de mercadoria submetida à
industrialização no país. A medida foi concedida na sexta-feira e
permanece válida até que a Fazenda estadual eventualmente
obtenha decisão que a suspenda, segundo o advogado Gustavo
Neves Rocha, do escritório de advocacia Zulmar Neves, de Porto
Alegre, que defende a empresa no caso. Segundo o advogado, a
liminar suspende a aplicação da cláusula 7ª do ajuste Sinief 19
(Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais) editado
em novembro de 2012 pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) para fazer cumprir a Resolução nº 13 do
Senado, que estabeleceu a alíquota interestadual única de 4%
de ICMS sobre bens importados para acabar com a chamada
"guerra dos portos". O ajuste está em vigor desde janeiro e
também determina a indicação, na NF-e, do número da Ficha de
Conteúdo de Importação (FCI), que teve a obrigatoriedade de
preenchimento prorrogada para 1º de maio. Rocha afirma que
os contribuintes têm questionado a obrigação porque "extrapola
as atribuições do Confaz" e expõe dados estratégicos sobre
custos de produção. "A divulgação dessas informações prejudica
a concorrência", diz. A Fazenda do Estado informou que
recorrerá da liminar. Para o advogado, mesmo que o Confaz, na
reunião de abril, retire a obrigatoriedade de informação do
percentual de conteúdo importado -mantendo a indicação do
valor da importação - na NF-e, as ações contra a medida devem
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prosseguir. Atualmente, o escritório tem cerca de 20 ações
ajuizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do
Sul e Pernambuco.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
27/03/2013.

Pagamento de precatórios de uma só vez é inviável para
Estados e municípios
Por Marta Watanabe, Marli Lima e Sérgio Ruck Bueno
Estados e municípios não avaliaram ainda o impacto financeiro
do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou
inconstitucionais os critérios que vinham sendo adotados para a
quitação de precatórios. A decisão acabou tirando das
administrações públicas a possibilidade de parcelar os
precatórios, como são chamadas as dívidas resultantes de
decisão judicial. Os números de alguns Estados e municípios,
mostram, porém, que seria inviável pagar essa dívida de uma só
vez. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a dívida total
de Estados e municípios com precatórios correspondia a R$ 94
bilhões no primeiro semestre de 2012. O STF julgou
inconstitucional o regime especial de pagamento dos
precatórios previsto na Emenda Constitucional 62, que permitia
o pagamento em 15 anos dos débitos. A mesma emenda
também permitia um desembolso mensal mínimo
correspondente de 1% a 2% da receita corrente líquida para o
pagamento dos débitos, sem prazo máximo para a quitação. O
Estado de São Paulo paga atualmente 1,5% da receita corrente
líquida a título de precatórios. Segundo a Procuradoria Geral do
Estado, o valor líquido da dívida em dezembro era de R$ 16
bilhões. Isso significa 13,9% da receita corrente líquida anual do
Estado, que foi de R$ 115,4 bilhões no ano passado. O valor total
da dívida corresponde a praticamente uma vez e meia a
arrecadação mensal tributária do Estado. Em fevereiro a
arrecadação foi de R$ 11,4 bilhões. Em 2012 o Estado
desembolsou R$ 2 bilhões para precatórios. A Prefeitura de São
Paulo informa em seu demonstrativo do pagamento de
precatórios de fevereiro que calcula 2,71% da receita corrente
líquida para pagamento da dívida. Segundo a prefeitura, o saldo
atual do débito com precatórios é de R$ 17,7 bilhões, valor que
representa mais da metade dos R$ 31,6 bilhões em receita
corrente líquida do município no ano passado. Em 2013, a
prefeitura deve destinar R$ 922,9 milhões ao pagamento de
precatórios. Minas Gerais deve R$ 3,7 bilhões em precatórios. O
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valor é maior que a receita tributária média mensal de R$ 3,1
bilhões do Estado em 2012. No ano passado, o governo mineiro
desembolsou 215,6 milhões com essas dívidas. A decisão do STF
ainda gera muitas incertezas. A corte deve julgar pedido de
modulação. Ou seja, o tribunal ainda vai decidir os prazos para
aplicação da decisão. "Estamos esperando o efeito modulador
dessa decisão catastrófica para credores e Estados", diz o
secretário da Fazenda do Estado, Luiz Carlos Hauly, ainda sem
saber o que fazer. Segundo ele, trata-se de uma decisão
"dissociada da realidade" ir contra a emenda que "estava
funcionando muito bem e que foi lamentavelmente reduzida a
pó". Hauly comentou que o assunto deve ser debatido no
Conselho Nacional de Política Fazendária. Segundo ele, o Paraná
deve cerca de R$ 4,5 bilhões em precatórios e vinha destinando
2% da receita líquida para o pagamento, ou cerca de R$ 38
milhões por mês. Em 2013 estão previstos R$ 450 milhões em
pagamentos a credores. Os Estados também esperam a
publicação da decisão. A partir daí é que o julgamento deverá
ter efeito prático. Enquanto isso não acontece, o governo
gaúcho segue aplicando as regras da Emenda 62. Em 2012 os
desembolsos com precatórios no Estado somaram R$ 339,9
milhões. O estoque dessa dívida no Estado é de R$ 3,8 bilhões.
Na semana passada o governador Tarso Genro (PT) reagiu à
decisão do STF. Segundo ele, se não houver modulação
adequada, a decisão representará a "destruição do pacto
federativo". Para ele, o julgamento gerou clima de "insegurança
e indecisão" nos Estados. (Colaborou Marcos de Moura e Souza)
Jornal Valor Econômico – BRASIL, de 28/03/2013.

STF julgará crédito de ICMS para teles
Por Bárbara Pombo
O Supremo Tribunal Federal (STF) definirá se as empresas de
telecomunicações têm direito a créditos do ICMS sobre a
aquisição de energia elétrica. A disputa com os Estados, já
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é bilionária. O
ministro Luiz Fux aceitou um recurso da Oi sobre o assunto. A
companhia questiona uma decisão de 2008 do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-PR) que negou o uso de créditos do
imposto estadual. "Os contornos constitucionais do debate
clamam o pronunciamento da Suprema Corte, para soterrar
quaisquer divergências sobre o tema", afirma o ministro na
decisão. Na prática, o Supremo vai reabrir o debate sobre o
assunto, depois de o STJ ter decidido a questão a favor dos
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contribuintes. Em maio de 2012, a 1º Seção definiu que as
empresas têm direito a usar os créditos do ICMS na aquisição de
energia elétrica. O caso analisado era da Brasil Telecom (atual
Oi) contra o Estado do Rio Grande do Sul. Somente neste caso,
os créditos pleiteados pela empresa atingem cerca de R$ 500 mil
por mês, de acordo com estimativas do processo. Na ocasião, a
maioria dos ministros da seção seguiu o entendimento do
relator do caso - o próprio ministro Luiz Fux. Quando o caso
começou a ser analisado, em 2010, Fux ainda era ministro do
STJ. Para ele, a energia passa por um processo de
industrialização. Além disso, é insumo essencial e inerente à
prestação do serviço de telecomunicação. Para o advogado
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, que representa a Oi nos
processos, seria melhor que a questão não fosse analisada pelo
Supremo, já que a jurisprudência do STJ é favorável aos
contribuintes. "Por outro lado, os Estados estão recorrendo das
decisões desfavoráveis. Mais cedo ou mais tarde, a discussão
chegaria ao Supremo", diz o sócio do escritório Paulo Cezar
Pinheiro Carneiro Advogados Associados. Na decisão, o ministro
Fux diferenciou, sem entrar em detalhes, o caso das teles do que
envolve o setor supermercadista. Ambos discutem o
aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de energia
elétrica. Como o STF já reconheceu a repercussão geral no
processo dos supermercados, alguns ministros não vinham
aceitando analisar a discussão travada pelas teles. "Há diferença,
pois a energia elétrica é essencial ao serviço de
telecomunicação. Não é possível falar ao telefone sem
eletricidade. Não é o caso dos supermercados", afirma Paulo
Cezar Pinheiro Carneiro, que defende a Oi. Apesar do
precedente favorável aos contribuintes no STJ, a discussão sobre
o aproveitamento dos créditos ainda não foi finalizada na Corte.
Os ministros decidiram analisar novamente o caso a partir de
um recurso repetitivo. O julgamento não tem data para ocorrer,
mas seu resultado vai orientar os tribunais estaduais no
julgamento de casos semelhantes. "Como não houve alteração
na legislação, é de se esperar que o resultado favorável seja
mantido", afirma o advogado Guilherme Cezaroti, do escritório
Campos Mello Advogados. A discussão é antiga. Desde 2001, os
Estados pararam de aceitar crédito de ICMS destacado na
compra de energia elétrica. A Lei Complementar nº 102, de
2000, restringiu a aplicação do artigo 33 da Lei Kandir (Lei
Complementar nº 87, de 1966). Pela regra, a energia elétrica só
gera créditos do imposto estadual quando usada em processos
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de industrialização. As empresas defendem, porém, que o
Decreto nº 640, de 1962, equiparou os serviços de
telecomunicação à atividade industrial. Dessa forma, poderiam
usar os créditos. Para os Estados, isso só poderia ocorrer se o
serviço prestado pelas teles passasse por industrialização, o que
demandaria uma verdadeira transformação da matéria-prima.
Procurada pelo Valor, a Oi informou que não comenta ações
judiciais em andamento.
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
28/03/2013.

Receita beneficia investimento em inovação
Por Laura Ignácio
A Receita Federal decidiu que os gastos de empresas com
pessoal de apoio técnico - mesmo sem contrato de exclusividade
- para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou
inovação tecnológica estão contemplados por benefícios fiscais
concedidos pela União. O entendimento está na Solução de
Consulta nº 4, da 10ª Região Fiscal (Rio Grande do Sul),
publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A
decisão tem efeito legal apenas para quem fez a consulta, mas
serve de orientação para os demais contribuintes para evitar
autuações fiscais. No caso, os benefícios federais constam da Lei
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. A empresa queria
abater da base de cálculo do Imposto de Renda (IR) os custos
com a equipe de apoio técnico. Para usufruir do benefício,
porém, a solução de consulta orienta que esses gastos para os
projetos de inovação sejam registrados de forma individualizada
e detalhada em sua contabilidade. Além disso, segundo o
entendimento da Receita Federal, os desembolsos com pessoal
de apoio técnico devem ser indispensáveis à implantação e à
manutenção das instalações ou equipamentos destinados à
execução desses projetos de inovação tecnológica e à
capacitação das pessoas a eles dedicadas. De acordo com a Lei
nº 11.196, na venda ou importação de serviços destinados ao
desenvolvimento no país de software e serviços de tecnologia
da informação, fica suspensa a exigência do PIS e da Cofins. O
benefício é válido apenas se o serviço for tomado por empresa
no Regime Especial de Tributação para a Plataforma de
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (Repes).
Jornal Valor Econômico – LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS, de
28/03/2013.
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SP aprova projeto que agiliza processos fiscais
Por Raphael Di Cunto
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou mudanças para
agilizar a tramitação de processos fiscais e dar mais celeridade
aos julgamentos do Conselho Municipal de Tributos, instância
que dá a palavra final dentro da administração sobre
controvérsias entre o contribuinte e a prefeitura. A principal
alteração é a possibilidade de a prefeitura não recorrer de um
julgamento desfavorável caso exista decisão definitiva de mérito
- quando não há mais possibilidade de recurso - contrária ao
pleito da administração. Atualmente, a administração pública é
obrigada a recorrer de decisões que tragam dano ao erário,
mesmo que a jurisprudência dos tribunais superiores dê ganho
de causa ao contribuinte. "Isso é muito importante porque vai
evitar disputas judiciais desnecessárias. Sempre que houver uma
decisão do Supremo Tribunal Federal [STF] contrária, a
prefeitura pode optar por não recorrer para não arrastar o
processo por anos", afirmou o vereador José Police Neto (PSD),
ex-presidente da Câmara na gestão Kassab. A prefeitura
também pode aceitar uma decisão definitiva de mérito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que a matéria seja de
caráter infraconstitucional. Para não interpor o recurso, o chefe
da representação fiscal terá que pedir autorização para o
secretário Municipal de Finanças. As decisões definitivas do STF
e do STJ também poderão embasar súmulas a serem seguidas
por todos os órgãos da administração, o que deve agilizar a
análise dos recursos. A proposta deverá partir do presidente do
Conselho Municipal de Tributos e ser aprovada pelo secretário
Municipal de Finanças. Outras mudanças são a criação de uma
nova câmara julgadora, novos critérios para nomeação de
conselheiros que estejam faltando às sessões de julgamento e a
redução no prazo para recursos. Após a sanção do projeto pelo
prefeito, os recursos de revisão terão que ser interpostos em 15
dias - metade do tempo atual. O Conselho Municipal de Tributos
foi criado pelo ex-prefeito José Serra e é composto por
representantes da prefeitura e da sociedade, como advogados.
Cabe a ele, por exemplo, decidir qual percentual de Imposto
Sobre Serviços (ISS) um empreendimento deve pagar e analisar
recursos que pedem a revisão do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) cobrado. Aprovado por votação simbólica, o
projeto com as alterações foi elaborado por representantes do
próprio conselho durante a gestão Kassab (PSD) e segue para
sanção do prefeito Fernando Haddad (PT).
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Jornal Valor Econômico – POLÍTICA, de 28/03/2013.

Mala extraviada vai render indenização a passageiros
Por Ricardo Gallo
A empresa aérea que extraviar a mala de um passageiro que
esteja fora do seu domicílio terá que pagar a ele, na hora, uma
ajuda de custo de R$ 301, segundo uma nova regra proposta
pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A medida,
aprovada pela diretoria da Anac anteontem, deve começar a
valer ainda neste ano. Antes, porém, há um rito a cumprir: a
norma ficará aberta para sugestões até 26 de abril; depois, a
agência analisa se haverá mudanças e então publicará o texto
final, que dará prazo de três meses para as empresas aéreas se
adaptarem. O projeto de alteração foi antecipado pela Folha no
ano passado. Ele também reduz de 30 para 7 dias o prazo para a
empresa aérea achar a bagagem extraviada. Caso a bagagem
não seja encontrada, a empresa terá duas semanas para pagar a
indenização ao passageiro. Hoje o período máximo é de 30
dias. Outra mudança proposta mexe com a bagagem de mão dos
passageiros. Atualmente o limite é de 5 kg; a Anac prevê que
esse peso seja a franquia mínima. Na prática, hoje, malas acima
de 5 kg são toleradas. As empresas se fixam mais às dimensões
da bagagem de mão.
PESO
O texto a que a Folha teve acesso no ano passado previa outra
modificação: reduzir de 32 kg para 23 kg o peso máximo da mala
dos passageiros que despacham as suas malas (bagagens que
vão para o porão do avião) sem pagar taxa extra em voos
internacionais. A agência recuou e decidiu não mexer nesse
item: cada passageiro continuará a poder levar dois volumes de
até 32 kg. Segundo a Anac, a versão de julho de 2012 era
provisória e era suscetível a alterações. Além disso, diz a
agência, mantém o Brasil em conformidade com o que se pratica
no exterior: mais de cem países adotam a mesma medida
brasileira. Companhias europeias e americanas, porém,
trabalham com o padrão de 23 kg para quase todos os destinos,
exceto para o Brasil. O que foi alterado nesse aspecto foi que as
empresas ficam livres para oferecer tarifas menores aos
passageiros que embarcarem com bagagens mais leves, de até
23 kg. Nos voos para América do Sul e América Central a
franquia de bagagem passou de 20 kg para 23 kg, segundo a
proposta da agência. O monitoramento das normas será
trimestral. Descumpri-las sujeita as empresas a multas de R$ 20
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mil a R$ 300 mil, segundo o texto. As novas regras substituirão
norma de 2000, considerada pela agência como defasada para a
realidade atual da aviação no Brasil. Empresas vão sugerir
alterações para a Anac. É possível devolver uma bagagem
extraviada no prazo de uma semana para o passageiro, no caso
de voos domésticos, disse Ronaldo Jenkins, diretor técnico da
Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas). Os
problemas da proposta da Anac, aponta Jenkins, são com alguns
destinos internacionais, com companhias que fazem voos para
localidades distantes, como no caso das empresas que operam
voos a países da Ásia. Sobre a indenização que recairá sobre as
aéreas no caso de extravio, ele diz que a medida não é
"preocupante". Segundo Jenkins, as empresas aéreas farão
sugestões de alterações à medida no período que será aberto
para consulta pública. Além dela, haverá também uma audiência
presencial em 22 de abril, na sede da Anac, em Brasília. As
companhias eram favoráveis à redução de 32 kg para 23 kg do
limite máximo de bagagem que cada passageiro podia, sem
pagar taxa extra, despachar. A agência, no entanto, decidiu não
levar a sugestão da redução de peso da bagagem adiante.
Jenkins discorda da medida e diz que melhor seria se houvesse a
redução, pois o Brasil se ajustaria aos padrões internacionais. De
acordo com o diretor da Abear, a sugestão da agência
reguladora de que as companhias aéreas ofereçam descontos
aos passageiros que despacharem malas menores é
"impraticável" e não deverá ser adotada por elas. Na avaliação
de Jenkins, a multa prevista, no valor de R$ 20 mil a R$ 300 mil,
é uma maneira de a Anac pressionar as companhias aéreas a
cumprir as regras. A queixa das companhias contra a agência é
comum; especialistas ligados às empresas dizem que a Anac cria
normas "jabuticabas" -só existem no Brasil.
Jornal Folha de S. Paulo – COTIDIANO, de 28/03/2013.
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