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Buscamos soluções
Cientes de que o conhecimento 
do direito isolado não é 
suficiente para atender 
demandas complexas, seus 
membros são formados por 
advogados, economistas, 
administradores, contadores, 
engenheiros e técnicos que 
buscam soluções criativas e 
com foco no resultado.

Nossa missão
Desenvolver atividades que 
possam agregar valor aos 
nossos clientes, através de 
ferramentas inovadoras e 
de profissionais altamente 
qualificados.

Notícias
JOTA, Valor Econômico, STJ e 
STF
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ONDE ESTAMOS:

SALVADOR/BA

Rua Frederico Simões, 447,
Caminho das Árvores, CEO 
Salvador Shopping,
Torre Londres, 406, Salvador/
BA,
CEP 41820-774
+55 71 3311 9644

ITABUNA/BA

Av. Aziz Maron, 345
Góes Calmon
Itabuna/BA 
CEP 45605-412
+55 73 3612 8721

FEIRA DE SANTANA/BA

Rua Coronel Álvaro Simoes, 108
Centro Empresarial Renato Sá, 
sala 110
Centro
Feira de Santana/BA
CEP: 44001-104
+55 75 992279516 (Átila Leite) 

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Centro Empresarial Multiplace
Conquista Sul Av. Juracy 
Magalhães, nº 3340-A
Bairro Felícia
Vitória da Conquista/BA
CEP 45055-902
+55 77 4009-7797
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Um pouco do nosso 
escritório

O escritório HL Advogados 
nasceu da vontade 
de professores 

universitários unirem a teoria à 
prática. 
O ano era 2007. O professor 
Harrison Leite estava a caminho 
da Escócia para aprofundar 
seus estudos de doutoramento 
na Universidade de Edimburgo. 

Entre 2007 e 2008, mesmo 
à distância, concretizou seu 
primeiro projeto na advocacia, 
ao constituir a sociedade 
“MNL Advogados Associados” 
juntamente com os professores 
Luís Carlos (processo civil) e 
Antônio Macedo (direito civil), 
que residiam no Brasil.
 
Com o seu retorno ao Brasil 
em 2009, e o ingresso como 
professor da UFBA em 2010, 
Harrison Leite mudou de 
domicílio e saiu da sociedade, 
idealizando a nova composição 
que resultou na HL Advogados. 
As características nunca 

mudaram: foco no cliente e 
compromisso com os melhores 
resultados.
 
O escritório cresceu e hoje tem 
sede na capital da Bahia, com 
filiais no interior do Estado estando 
em constante expansão. 
Atua nas diversas áreas do direito, 
com transparência e compromisso 
profissional, tendo como base a 
pesquisa e a inovação. Atende 
empresas e entes públicos e 
conta com a experiência de 
ex-procuradores, acadêmicos, 
pesquisadores, engenheiros, 
contadores, administradores e 
diversas outras habilidades que 
ajudam os clientes a enxergarem 
oportunidades.
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NEWSLETTER

O escritório tem vasta 
produção de conteúdo 
jurídico. No seu site e 

nas redes oficiais, oferece aos 
clientes e visitantes diariamente 
notícias relevantes para as 
melhores estratégias jurídicas. 
A fim de que elas não se 
percam no tempo, e para que 
o interessado possa revisitar 
quando quiser, iniciaremos a 
partir desse mês a publicação 
do seu Newsletter, que reunirá 
todas as publicações no 
período.
 
Para receber nossas 
informações, basta se cadastrar 
no nosso site e receber 
mensalmente nosso e-mail ou 
baixar o conteúdo. 
Estamos abertos para 
sugestões de matérias, críticas, 
elogios e o que você julgar 
importante para nossa melhor 
interação.
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Após recuo da PGFN, 
juristas ainda veem risco de 
judicialização da transação

Após críticas de juristas 
às restrições ao uso de 
prejuízo fiscal e base 

negativa da CSLL na transação 
tributária, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) recuou 
e revogou o inciso II do artigo 36 
da Portaria 6.757, publicada no 
início desta semana, que previa 
que esses créditos só poderiam 
ser usados para amortizar juros 
e multas , excluindo o valor do 
principal incluído na transação. 
A alteração está na Portaria 
6.941/2022, publicada nesta 
sexta-feira (5/8) no Diário Oficial 
da União. 
 
Contudo, estão mantidas as 
demais restrições para o uso dos 
créditos. Com isso, tributaristas 
consultados pelo JOTA ainda 
veem o risco de judicialização 
das novas regras da transação 
tributária. Eles argumentam que 
a portaria que regulamentou as 
alterações traz restrições não 
previstas na Lei 14.375/2022, que 
introduziu as novas condições 
para a transação. 

 
As outras limitações ao uso do 
prejuízo fiscal e da base negativa 
da CSLL incluem a previsão de 
que os créditos só podem ser 
usados na transação de débitos 
irrecuperáveis ou de difícil 
recuperação e apenas em caráter 
excepcional, quando inexistentes 
ou esgotados outros créditos 
do devedor. Além disso, o uso 
desses créditos não é aplicável 
às modalidades de transação 
individual e simplificada. 
 
A transação tributária simplificada 
é uma modalidade criada pela 
PGFN ao regulamentar a Lei 
14.375, que abrange débitos entre 
R$ 1 milhão e R$ 10 milhões 
e tem regras que facilitam o 
acesso do contribuinte. A nova 
modalidade passa a valer em 
1º de novembro. A transação 
individual, por sua vez, já existia, 
mas a portaria divulgada no início 
desta semana baixou de R$ 15 
milhões para R$ 10 milhões o 
valor mínimo para adesão. Caso 
o débito esteja suspenso por 

decisão judicial ou garantido por penhora, o valor mínimo cai para R$ 1 
milhão. 
 
Sancionada em junho, a Lei 14.375 ampliou de 50% para 65% o 
desconto máximo na transação tributária e de 84 para 120 o número 
máximo de parcelas. Além disso, a legislação trouxe a possibilidade de 
uso de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL para abatimento de até 
70% do saldo remanescente após os descontos.
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STJ: 
valores não 
podem ser 
bloqueados 
no SisbaJud 
antes da 
citação do 
devedor

Os ministros, por unanimida-
de, negaram provimento 
ao recurso da Fazenda 

Nacional e decidiram que valores 
do contribuinte não podem ser 
bloqueados no sistema BacenJud 
(atual SisbaJud) antes de o de-
vedor ser citado no processo de 
execução fiscal. 
 
O BacenJud (atual SisbaJud) co-
necta o Poder Judiciário às insti-
tuições financeiras, por meio do 
Banco Central, e permite que os 
juízes consultem saldos e blo-
queiem valores com a finalidade 
de garantir a execução de dívidas. 
Já a citação é o ato processual 
por meio do qual o réu, executa-

do ou interessado é convocado a 
integrar a relação processual, nos 
termos do art. 238 do Código de 
Processo Civil. 
 
Com o julgamento, os magis-
trados mantiveram decisão do 
TRF5 favorável ao contribuinte. O 
tribunal de origem concluiu que, 
antes da citação do devedor, não 
há sequer um processo propria-
mente dito. Assim, o patrimônio 
do devedor não pode ser atingido 
antes da regularização da forma-
ção processual ou de ele poder se 

defender.  
 
A decisão está em linha com a 
jurisprudência do STF. No julga-
mento do REsp 1377507/ SP, sob 
a sistemática de recursos repeti-
tivos, a 1ª Seção do STJ concluiu 
que a indisponibilidade de bens 
e direitos autorizada pelo artigo 
185-A do Código Tributário Nacio-
nal (CTN) depende da observância 
dos seguintes requisitos: (i) citação 
do devedor tributário; (ii) inexistên-
cia de pagamento ou apresenta-
ção de bens à penhora no prazo 

legal; e (iii) a não localização de 
bens penhoráveis após esgota-
mento das diligências realizadas 
pela Fazenda, caracterizado quan-
do houver nos autos (a) pedido 
de acionamento do BacenJud e 
consequente determinação pelo 
magistrado e (b) a expedição de 
ofícios aos registros públicos do 
domicílio do executado e ao De-
partamento Nacional ou Estadual 
de Trânsito – Denatran ou Detran.
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Plano de saúde 
terá de ressarcir 
consumidor por 
cirurgia feita 
fora da rede 
credenciada 
após negativa de 
cobertura

A Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), por 
maioria, decidiu que uma 

operadora de plano de saúde 
terá de ressarcir um cliente das 
despesas com cirurgia para colo-
cação de marca-passo, realizada 
fora da rede credenciada depois 
que a cobertura pelo plano foi in-
devidamente negada. O colegia-
do, porém, limitou o ressarcimen-
to aos valores da tabela de preços 
do plano de saúde contratado.

A decisão reformou parcialmente 
o acórdão do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJES) que havia 
condenado a operadora a inde-
nizar integralmente os custos da 
operação, bem como os gastos 

como hospedagem e alimentação. 
No entanto, foi mantida a inde-
nização de R$ 10 mil por danos 
morais.

Após o plano negar a realização 
do procedimento, o consumidor, 
que mora em Vitória, se submeteu 
à cirurgia em um hospital renoma-
do de São Paulo. A seguir, pediu 
em juízo o ressarcimento integral 
dos valores gastos (danos mate-
riais), inclusive com acompanhan-
te, e indenização por danos morais 
– o que foi julgado procedente em 
primeira e segunda instâncias.

Enfermidade causava risco de 
morte
Inicialmente, o relator do caso, mi-

nistro Luis Felipe Salomão, em de-
cisão monocrática, deu provimen-
to ao recurso da operadora para 
julgar improcedentes os pedidos 
indenizatórios, sob o fundamento 
de que o consumidor pretendeu 
impor unilateralmente o paga-
mento de hospital de altíssimo 
custo, localizado em outra capital, 
em vez de ajuizar ação para obri-
gar o plano a cobrir o tratamento.

Contra essa decisão, o segurado 
interpôs agravo interno para a 
turma, que foi acolhido nos ter-
mos do voto do ministro Marco 
Buzzi. De acordo com o magistra-
do, depreende-se da sentença e 
do acórdão recorrido que a ne-
gativa de cobertura foi indevida, 

a colocação de marca-passo era 
imprescindível e havia urgência, 
pois o quadro de arritmias causava 
risco de morte.

Na avaliação do ministro, as alega-
ções do plano de saúde – de que 
o tratamento não estaria coberto 
pelo contrato e de que a cirurgia 
foi realizada fora da rede creden-
ciada e da área de abrangência 
– não podem ser analisadas, pois 
não foram debatidas nas instân-
cias ordinárias e porque seria ne-
cessário o revolvimento de provas, 
o que é vedado pela Súmula 7 do 
STJ.
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Limitação ao preço de tabela afas-
ta enriquecimento indevido
Marco Buzzi lembrou que, con-
forme o entendimento da corte, 
o reembolso das despesas mé-
dico-hospitalares efetuadas pelo 
beneficiário de plano de saúde 
fora da rede credenciada somente 
é admitido em hipóteses excep-
cionais, observadas as obrigações 
contratuais e excluídos os valores 
que excederem a tabela de pre-
ços praticada no respectivo pro-
duto (REsp 1.575.764).

No caso dos autos, afirmou, em 
razão de a operadora ter recusa-
do indevidamente o tratamento, 
é cabível o reembolso pleiteado, 
no limite da tabela de preços do 
plano, excluídas as despesas que 
fogem à cobertura contratual, 
como hospedagem, transporte e 
alimentação.

“A limitação de reembolso ao valor 
de tabela afasta qualquer possi-
bilidade de enriquecimento inde-
vido do usuário ao se utilizar de 
profissional ou hospital de referên-
cia que, muitas vezes, demandam 
altas somas pelo trabalho desem-
penhado”, apontou.

PGFN flexibiliza 
transação 
tributária 
que envolva 
autuações sobre 
ágio

O jornal VALOR ECONÔMI-
CO informa que a Procu-
radoria-Geral da Fazenda 

Nacional publicará hoje parecer 
com orientações para contri-
buintes interessados em aderir a 
transação tributária com o órgão 
referente a dívidas relacionadas 
com ágio. Numa flexibilização 
que tem a intenção de estimular 
mais adesões, a PGFN abre mão 
de discutir, nas negociações, a 
totalidade da autuação contra o 
contribuinte, aponta a reportagem. 
Essas discussões sobre ágio en-
volvem um montante de cerca de 
R$ 150 bilhões, conforme o jornal. 
O parecer da PGFN vai separar em 
cinco as discussões sobre ágio, 
permitindo desta forma que os 
contribuintes levem para a tran-
sação somente um dos aspectos, 
enquanto mantêm a discussão 
em sede administrativa ou judicial 
de outros pontos. O prazo para 

adesão à transação tributária se 
encerra neste mês de julho.  
 
Na FOLHA DE S.PAULO, a coluna 
Painel S/A informa que o governa-
dor de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
anunciará hoje a expansão do 
limite de devolução de créditos 
acumulados de ICMS, no âmbito 
do programa estadual Proativo. 
A nova rodada do programa vai 
expandir o limite de R$ 500 mi-
lhões para R$ 700 milhões, afir-
ma a nota. Além disso, conforme 
o jornal, também será lançado 
um método de classificação dos 
contribuintes para as próximas 
rodadas do programa, de forma 
que tramite de forma mais ágil os 
processos dos enquadrados nas 
classificações A+, A e B. 

Por fim, em nota na coluna Painel, 
também na FOLHA, a informação 
é de que “a Receita Federal do 
Brasil tirou de seu site publicações 
sobre estudos fiscais e aduanei-
ros”. “Quem busca informações 
sobre distribuição de renda, carga 
tributária e contencioso adminis-
trativo, por exemplo, encontra na 
página um aviso de que o con-
teúdo foi removido temporaria-
mente para ‘adequação às regras 
impostas pelo período de defeso 
eleitoral’”, anota o jornal. Segundo 
tributaristas ouvidos pela coluna, 
em eleições anteriores essas in-
formações, com dados macroeco-
nômicos, não individualizados, não 
foram retiradas do ar.
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Receita permite 
tomada de 
créditos de PIS 
e Cofins sobre 
vale-transporte

Os gastos com vale-trans-
porte aos prestadores de 
serviço são considerados 

aquisição de insumos e, com isso, 
dão direito a créditos de PIS e 
Cofins. Esse é o entendimento da 
Receita Federal, de acordo com 
uma solução de consulta publi-
cada recentemente. O texto não é 
vinculante, porém, segundo advo-
gados consultados pelo JOTA, é 
um bom precedente para empre-
sas de diversas áreas de atuação. 
 
O entendimento consta na So-
lução de Consulta Disit nº 3006, 
publicada no dia 14 de junho. O 
documento define que “o dispên-
dio passível de creditamento é 
somente aquele que ultrapassar 
o percentual de 6% da remunera-
ção básica do empregado”. Além 
disso, a Receita Federal também 
publicou a SC Disit nº 6012, que 
dispõe o mesmo, porém limitando 
o direito às empresas que admi-
nistram grupos de consórcio.  

 
As SCs estão vinculadas à Solu-
ção de Consulta Cosit nº 45/2020, 
que estabelece que empresas que 
prestam serviços de limpeza, con-
servação e manutenção têm direito 
ao aproveitamento de créditos de 
PIS e Cofins em relação aos gastos 
com vale-transporte e alimentação 
aos seus funcionários. No entan-
to, a solução aplica a legislação 
específica do setor em questão, 
não deixando espaço para outras 
interpretações. 
 
Por meio de soluções de consul-
ta, os contribuintes podem fazer 
questionamentos à Receita sobre 
situações concretas. As respostas 
vinculam apenas as empresas que 
fizeram a consulta, porém o posi-
cionamento da Receita Federal a 
respeito do tema fica acessível, o 
que pode auxiliar advogados, con-

sultores e tomadores de decisões. 
 
O novo entendimento pode tra-
zer mais segurança jurídica, se-
gundo advogados consultados 
pelo JOTA. Isso porque a solução 
demonstra uma conduta mais 
permissiva por parte da Receita 
Federal em relação à tomada dos 
créditos de vale-transporte para 
funcionários, por considerar esses 
gastos insumo, um conceito am-
plo que pode abranger diversos 
setores.  
 
O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), definiu que, para fins de 
creditamento de PIS e Cofins, 
deve ser considerado insumo 
tudo aquilo que for essencial para 
o desenvolvimento da atividade 
econômica da empresa. A tese foi 
firmada no julgamento do Tema 

779, em 2018.  
 
“A decisão de agora parece se 
aplicar a qualquer empresa, já que 
todas são obrigadas a conceder 
vale-transporte ou alternativa 
equivalente a seus empregados”, 
diz Luciana Aguiar, sócia do Boca-
ter Advogados. 
 
O tributarista Alexandre Monteiro 
explica que apesar das Soluções 
de Consulta Disit não serem vin-
culantes no âmbito da Receita Fe-
deral do Brasil, elas têm importân-
cia por esclarecer o entendimento 
firmado na Solução de Consulta 
Cosit nº 45, apresentando uma 
posição mais ampla da Receita 
ao mencionarem o conceito de 
insumo como ponto principal para 
o creditamento, o que a outra SC 
não deixava claro.  
 
O tributarista Eduardo Campos, 
sócio do Sacha Calmon e Misabel 
Derzi, porém, acredita que mesmo 
com o posicionamento é preciso 
cautela. “Os contribuintes devem 
formular uma consulta ou aguar-
dar uma solução de consulta, de 
divergência ou um novo parecer 
emitido pela Cosit para seguir em 
frente com o creditamento. Essa 
sim trará a necessária segurança 
jurídica”.
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STJ: incide ISS, e 
não ICMS, sobre 
a veiculação de 
publicidade em 
site

Os ministros decidiram, por 
unanimidade, que a ativida-
de de veiculação de mate-

rial publicitário em sítios de inter-
net não se enquadra no conceito 
de serviço de comunicação. Com 
isso, os magistrados reconhe-
ceram que essa atividade dever 
ser tributada pelo ISS, e não pelo 
ICMS. O ISS é recolhido aos muni-
cípios, ao passo que o ICMS é de 
competência estadual.

Os magistrados negaram provi-
mento ao recurso da Fazenda do 
Estado de São Paulo, mantendo, 
na prática, decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP). Para o 
tribunal de origem, a atividade em 
questão não caracteriza serviço 
de comunicação, e a competência 
para a tributação dessa atividade 
foi atribuída aos municípios (inci-
dindo o ISS) por meio da Lei Com-
plementar 157/2016.

O relator, ministro Gurgel de Faria, 

afirmou que o serviço de inserção 
de publicidade e de veiculação de 
propaganda em sites de internet 
não se confunde com o serviço de 
comunicação. Quando o serviço 
é de comunicação, a legislação 
entende que deve incidir o ICMS. 
A atividade desenvolvida pelo 
Universo Online S/A, afirmou, se 
caracteriza como serviço de valor 
adicionado, nos termos do artigo 
61 da Lei 9.472/97.

O magistrado ressaltou ainda que 
o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADI 6034, reconhe-
ceu que deve incidir ISS, e não 

ICMS, sobre a prestação de serviço de “inserção de textos, desenhos 
e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, 
exceto em livros, jornais, periódicos e na
s modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens de recepção livre e gratuita”.

“A legislação tributária não pode, para definir ou limitar competên-
cias tributárias, alterar definição ou alcance e conteúdo de institu-
tos, conceitos e formas de direito privado”, afirmou Gurgel de Faria.



12

STJ decide por 
uso livre de 
crédito tributário 
para quitação de 
impostos

No VALOR ECONÔMICO, 
destaque para reportagem 
informando sobre vitória 

importante da montadora Fiat 
Chrysler em julgamento realiza-
do ontem pela 1ª Turma do STJ. 
O caso também foi noticiado aos 
assinantes do JOTA PRO Tributos 
na tarde de ontem. Por unanimi-
dade, os ministros entenderam 
que a companhia tinha o direito 
de usar cerca de R$ 13 bilhões em 
créditos fiscais para quitar tributos 
referentes a quaisquer de suas 
unidades no Brasil. O entendimen-
to da PGFN, como explica o tex-
to, era o de que, por se tratar de 
créditos decorrentes de incentivo 
fiscal previsto em lei federal para 
empresas instaladas no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, não ca-
bia uso desses valores para paga-
mento de impostos de unidades 
instaladas no Sul ou no Sudeste. 
Além disso, a Fazenda defendia 
que os créditos deveriam ser usa-

dos somente para quitar IPI, e não 
outros impostos - ponto também 
derrotado pela 1ª Turma.  
 
Também no VALOR, reportagem 
informa sobre pedido feito ontem, 
no Supremo, pelo Colégio Nacio-
nal dos Procuradores-Gerais dos 
Estados e do DF (Conpeg), para 
que o ministro Gilmar Mendes 
derrube liminar concedida pelo 
também ministro André Mendon-
ça, que determinou a uniformiza-
ção de alíquotas do ICMS inciden-
tes sobre combustíveis. O que os 
estados argumentam, conforme 
anota o jornal, é que Mendonça 
“avançou sobre a competência 

do decano, relator de um outro processo que tramita na Corte sobre o 
tema”. Segundo o Conpeg, a AGU fez uma manobra jurídica para obter 
uma decisão favorável à agenda do governo federal. Isso se deu, con-
forme os estados, numa ação em dupla frente: o ajuizamento de uma 
ação na corte, que foi sorteada para relatoria de Gilmar Mendes, e uma 
petição apresentada em processo que já era relatado por Mendonça, 
mas que tratava de um escopo alegadamente mais restrito. Conforme 
relata a reportagem, “Gilmar e Mendonça conversaram ontem a res-
peito”, mas ainda não havia uma decisão tomada sobre o requerimento 
dos estados.
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STJ mantém decisão 
que responsabiliza 
empresas por dívida 
de grupo econômico

O colegiado não conheceu os recur-
sos interpostos pelos contribuintes 
e, com isso, manteve decisão que 

reconheceu a existência de grupo econô-
mico de fato e responsabilizou um con-
junto de três empresas e duas pessoas 
físicas pelo pagamento de dívidas tribu-
tárias desse conglomerado da ordem de 
R$ 12,7 milhões. Quando o STJ não co-
nhece um recurso, isso significa que ele 
não julgará o mérito da questão. 
 
O relator considerou que o tribunal de 
origem, o TRF4, ao decidir pelo redire-
cionamento da execução fiscal, realizou 
“vasta análise de fatos e provas”. Além 
disso, Benedito Gonçalves afirmou que, 
pelo acórdão do TRF4, ficou evidenciada 
a prática de atos que impedem o paga-
mento da dívida, como transferência de 
bens entre as empresas e a formação de 
grupo econômico entre elas.
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STJ: contribuição 
previdenciária 
incide sobre 
remuneração 
total

Os ministros, por unanimi-
dade, entenderam que a 
contribuição previdenciária 

patronal, a contribuição destinada 
ao Seguro Acidente do Traba-
lho (SAT/RAT) e as contribuições 
a terceiros (outras entidades e 
fundos) devem incidir sobre a 
remuneração total paga aos tra-
balhadores, e não sobre o salário 
líquido. 
 
O relator, ministro Gurgel de Fa-
ria, afirmou que a jurisprudência 
do STJ é firmada no sentido de 
que essas contribuições incidem 
sobre a remuneração total dos 
trabalhadores. De acordo com o 
magistrado, esse entendimento é 
fundamentado no artigo 20, no ar-
tigo 22, incisos I e II, e no artigo 28, 
parágrafo nono, da Lei 8.212/91.

STJ: proprietário 
de imóvel objeto 
de usufruto deve 
pagar IPTU

Por unanimidade, os ministros 
concluíram que o proprietá-
rio de imóvel objeto de usu-

fruto é responsável solidário pelo 
pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). Com isso, 
os magistrados deram provimento 
ao recurso do município de São 
José do Rio Preto. 
 
No usufruto, embora uma pessoa 
seja proprietária do imóvel, é outra 
(o usufrutuário) que tem o direito à 
posse, à administração e também 
aos frutos desse bem, incluindo, 
por exemplo, rendas de aluguel, 
caso opte por não morar no imó-
vel. 
 
No julgamento desta terça-feira 
(14/6), a 1ª Turma do STJ aplicou 
a jurisprudência já pacificada no 
tribunal, segundo a qual cabe à 
legislação municipal estabelecer 
quem paga o IPTU. Em julgamen-
to concluído em 2019, em sede 
de recurso repetitivo (Tema 122), o 
STJ fixou a seguinte tese: 
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“1-Tanto o promitente comprador 
(possuidor a qualquer título) do 
imóvel quanto seu proprietário/
promitente vendedor (aquele que 
tem a propriedade registrada 

Santos FC tem 
direito a isenção 
de IRPJ e CSLL, 
decide Carf

Por unanimidade, os conse-
lheiros deram provimento ao 
recurso do Santos Futebol 

Clube para afastar a cobrança de 
IRPJ e CSLL referente aos anos-
-calendário 2011 e 2012. Preva-
leceu o entendimento de que 
o clube é uma associação civil 
sem fins lucrativos, com direito à 
isenção.  
 
O caso chegou ao Carf após a 
fiscalização autuar o clube de 
futebol para o pagamento de 
R$19,3 milhões, incluindo juros 
moratórios calculados até abril de 
2016, devido ao não recolhimento 
dos tributos. A entidade alegou 
ser uma associação sem fins eco-
nômicos, conforme definido no 

artigo 15 da Lei 9.532/1997.  
 
O dispositivo prevê, em seu caput, 
que “consideram-se isentas as 
instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico e as 
associações civis que prestem os 
serviços para os quais houverem 
sido instituídas e os coloquem à 
disposição do grupo de pessoas a 
que se destinam, sem fins lucrati-
vos”.  
 
Contudo, para a Receita, a Lei 
9.615/1998, a Lei Pelé, estabe-
leceu que o esporte profissional 
é atividade econômica e que as 

sociedades desportivas profissio-
nais equiparam-se a entidades 
empresariais, nos termos do artigo 
2º, parágrafo único, e do artigo 27, 
parágrafos 10 e 13.  
 
Para o relator do caso na 1ª Turma 
da Câmara Superior, Fernando 
Brasil de Oliveira Pinto, porém, os 
clubes de futebol podem fazer jus 
à isenção na condição de associa-
ções civis que prestam os serviços 
para os quais foram constituídas, 
colocando-os à disposição da-
queles a quem se destinam, sem 
fins lucrativos. 

 
“O serviço prestado por eles se 
relaciona ao entretenimento for-
necido aos espectadores, asso-
ciados ou não, tanto que o espec-
tador-pagante é tratado como 
consumidor para fins de aplicação 
do Código de Defesa do Consumi-
dor”, afirmou o conselheiro em seu 
voto.  
 
O julgador disse ainda que a pos-
siblidade é reforçada pelo pare-
cer DENOR/CGU/AGU 4/2013 e 
pela Solução de Consulta Cosit 
231/2018, da Receita Federal. Am-



16

bos entendem que, a partir da entrada em vigor da Lei 12.395/2011, em março daquele ano, tornou-se possível o enquadramento das entida-
des de prática de futebol constituídas como associação sem fins lucrativos no artigo 15 da Lei 9.532.  
 
O diploma legal de 2011 alterou a Lei Pelé, permitindo que os clubes de futebol tivessem direito à isenção desde que cumprissem com os 
requisitos estipulados pelas respectivas legislações. Os demais conselheiros acompanharam integralmente o voto do relator. 
 
Errata  
A nota publicada no Direto do Carf na quinta-feira (9/6), referente à natureza do serviço de instalação de ar condicionado (processo 
15983.720115/2016-41), citou, de forma incorreta, que incidiriam percentuais de 8% e 32% referentes à cobrança do IRPJ sobre as receitas da 
pessoa jurídica.  
 
8% e 32% são os percentuais para aferição do Lucro Presumido e determinam a base de cálculo sobre a qual incidirão as alíquotas do IRPJ e 
da CSLL. O impacto tributário do IR e da contribuição pode chegar a 34% sobre a base de cálculo.
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PARA 
REFLETIR
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Por lei, a base se cálculo do 
Imposto de Renda (IRPJ) e da 
Contribuição Social (CSLL) 

para hospitais, clínicas e laborató-
rios é reduzida, desde que atendi-
dos os requisitos legais.

Empresas desses ramos, que não 
são optantes do Simples Nacio-
nal, podem recolher esses dois 
tributos numa proporção quatro 
vezes menor, se houver o devido 
planejamento tributário. A base de 
cálculo cai de 32% para 8%.

Havia resistência nas hipóteses 
em que a empresa utilizava es-
trutura de terceiro, pois, nesses 
casos, faltaria um dos requisitos 
que seria a obtenção de Alvará 
específico para a atividade. No 
entanto, a Procuradoria da Fa-
zenda Nacional editou Parecer 
Vinculante afastando a dúvida. O 
Judiciário também entende que o 

Clínicas Médicas 
podem se valer 
de benefício 
fiscal dado a 
hospitais.

Por: Harrison Leite

licenciamento sanitário concedido 
aos hospitais alcança a empresa 
prestadora de serviços nele situ-
ada.

Com esse entendimento, diversos 
serviços médicos foram alcan-
çados, com exceção das simples 
consultas médicas. Estima-se 
potencial de R$ 1,2 bilhão a ser 
resgatado pela categoria por 
valores pagos a mais no passado. 
O benefício também pode ser 
estendido às clínicas odontológi-
cas, desde que haja o crivo judi-
cial. Importante que o interessado 
aprofunde-se no seu planejamen-
to tributário: converse com o seu 
contador e veja se é vantajoso 
continuar no Simples Nacional, 
se for o seu caso; se optante pelo 
Lucro Presumido, busque saber 
se sua atividade se enquadra na 
mencionada redução.

Harrison Leite

Advogado 

harrison@harrisonleite.com
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A 3ª Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça decidiu, por 
meio do Recurso Especial 

n. 1.977.172, que, uma vez extinta 
legalmente a personalidade jurí-
dica de empresa denunciada por 
crime de natureza ambiental, há 
consequente extinção da punibi-
lidade.

Para firmar esse raciocínio, a Corte 
utilizou, analogicamente, o artigo 
107, inciso I, do Código Penal, que 
prevê que “extingue-se a punibili-
dade pela morte do agente”.

No caso concreto, o Ministério 
Público do Paraná denunciou 
determina empresa por, suposta-
mente, praticar o crime previsto 
no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei 
de Crimes Ambientais em virtude 
do descarte inadequado de resí-
duos sólidos. No entanto, consta 

DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE 
DE EMPRESA 
INCORPORADA 
APÓS A PRÁTICA 
DE CRIME 

Por: Larissa Quadros

nos autos que essa pessoa jurídi-
ca deixou de existir em razão da 
incorporação.

Com a extinção da empresa de-
nunciada, o STJ entendeu pela 
aplicação do princípio da intrans-
cendência da pena, segundo o 
qual a imputação penal não pode 
ultrapassar aquele que cometeu o 
ato ilícito.

O Ministro Relator, Ribeiro Dantas, 
destacou que: "O princípio da in-
transcendência da pena, previsto 
no art. 5º, inciso XLV, da Consti-
tuição, tem aplicação às pessoas 
jurídicas. Afinal, se o Direito Penal 
brasileiro optou por permitir a 
responsabilização criminal dos 
entes coletivos, mesmo com suas 
peculiaridades decorrentes da 
ausência de um corpo biológico, 
não pode negar-lhes a aplicação 

Larissa Quadros

Advogada

larissa@harrisonleite.com

de garantias fundamentais utili-
zando-se dessas mesmas pecu-
liaridades como argumento."

A decisão é controversa, e abre 
caminho para que empresários 
decidam que, diante de uma pos-
sível punição penal por ilícito de 
natureza ambiental, não seja mais 
interessante manter a existên-
cia da pessoa jurídica, em claro 
esvaziamento da tutela ao meio 
ambiente, insculpida no artigo 225 
da Constituição Federal.
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AUSÊNCIA DE 
PAGAMENTO DE 
FÉRIAS ANTES 
DO PERÍODO DE 
GOZO NÃO GERA 
A OBRIGAÇÃO 
DE PAGAMENTO 

Por: Rafaella Pacheco

Dizia a Súmula 450 do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
que o atraso no pagamento 

das férias confere ao empregado 
o direito de recebê-las de forma 
dobrada, ainda que a fruição do 
período de descanso tenha ocor-
rido no período legal. No entanto, 
em 08 de agosto de 2022 o STF 
julgou procedente a Arguição 
de Descumprimento de Preceito 
Fundamenta nº 501 para (a) de-
clarar a
inconstitucionalidade da Súmula 
450 do Tribunal Superior do Tra-
balho e (b) invalidar decisões ju-
diciais não transitadas em julgado 
que, amparadas no texto sumular, 
tenham aplicado a sanção de pa-

gamento em dobro com base no 
art. 137 da CLT.

A súmula 450 aplicava, por ana-
logia, a sanção do art. 137 da CLT 
prevista para os casos de con-
cessão de férias de forma extem-
porânea, passando a penalizar o 
empregador que efetua o paga-
mento das férias fora do prazo 
legal (até dois dias antes do início 
do respectivo período). Com essa 
súmula, o empregador era pena-
lizado pela inadimplência de uma 
obrigação (pagar as férias) com a 
sanção prevista para o descumpri-
mento de outra obrigação (conce-
der as férias), uma vez que ambas 
revelavam-se

indispensáveis para a efetiva fruição do afastamento do empregado.

A partir dessa decisão, todos os empregadores que foram condena-
dos ao pagamento de férias em dobro com base na súmula 450 do 
TST, em processos em curso, podem ter a decisão revertida pelos 
Tribunais Superiores do Trabalho.

Rafaella Pacheco
Advogada 
rafaella@harrisonleite.com
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PERSE: um presente 
tributário inimaginável.

O Sistema Tributário Nacional 
não tem nada de Simples, 
Transparente ou Neutro. 

Ele é complexo, obscuro e indu-
tor de comportamentos. Às vezes 
penso que nem de Sistema se 
poderia chamá-lo, pois muitas 
vezes lhe faltam coerência e inte-
gridade.
Dessa ausência de coerência e 
integridade surgem novidades 
que vez ou outra beneficiam uns 
setores e outros não. E sempre há 
razões para essas escolhas
A bola da vez está com os setores 
de organização de congressos, 
feiras, shows, festivais, buffets, 
casas noturnas, hotelaria em 
geral, bares, restaurantes, ser-
viços turísticos, dentre outros. 
Empresas dessas áreas obtiveram 
diversos benefícios com a Lei nº 
14.148/2021 que criou o Progra-
ma Emergencial de Retomada do 
Setor de Eventos – PERSE.
Os principais foram:
(i) Para o passado: possibilidade 

de negociação das dívidas tribu-
tárias e não tributárias, incluindo 
o FGTS, que estejam em dívida 
ativa ou na RFB, com descontos 
de até 70% sobre o valor total do 
débito. Os descontos variam de 
acordo com a capacidade de pa-
gamento do contribuinte, poden-
do-se fazê-lo em até 145 meses;
(ii) Para o futuro: redução a zero 
por cento, durante cinco anos, 
das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS/
Pasep e COFINS; indenização 
para empresas com perda de 
faturamento acima de 50% entre 
2019 e 2020 referente às des-
pesas com folha de pagamento; 

participação em subprograma 
para as empresas enquadráveis 
no PRONAMPE; participação be-
neficiada no Programa de Garantia 
aos Setores Críticos (PGSC) e pror-
rogação das certidões negativas.
Parece até erro de escrita dizer 
que durante 60 meses essas 
empresas não pagarão os tributos 
federais; mas é verdade: estão re-
duzidos a zero os principais tribu-
tos federais, benefício nunca antes 
visto para categorias específicas. 
Com vistas à segurança jurídica, o 
Ministério da Economia divulgou 
os códigos CNAEs beneficiados e 
com isso ampliou sua abrangên-

cia, ultrapassando as empresas 
do setor de eventos para alcançar 
hotéis, empresas de segurança, 
fábricas de vinhos, serviços de 
transportes, agências de viagem, 
dentre outras.
E mais: não têm sido aceitas pelo 
Judiciário restrições impostas pelo 
Ministério da Economia, de que o 
gozo do benefício estaria sujeito 
a prévio cadastro (CADASTUR), 
ou que não alcança empresas do 
Simples Nacional. Em diversos 
Estados contribuintes obtêm deci-
sões no sentido de que atos in-
fralegais não podem estabelecer 
condições não previstas em lei.
Se sua empresa sofreu reveses 
com a pandemia, sugiro com 
urgência a leitura da Portaria nº 
7.163, de 21/06/2021, do Ministério 
da Educação para saber se seu 
código CNAE foi contemplado por 
esse pacote de bondades. Se sim, 
busque seu direito, pois nada mais 
justo para a livre concorrência do 
que o pagamento igual de tributos 
por todos do mesmo ramo, ou o 
não pagamento, como é o caso.
O PERSE “de per si” é um presen-
te. Aceite-o.

Por: Harrison Leite

Harrison Leite

Advogado 

harrison@harrisonleite.com
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Alteração na tributação sobre 
a Pensão Alimentícia

1- O que foi decidido pelo STF?

O STF formou maioria para decidir 
pela não incidência de IR sobre 
pensão alimentícia.

2- Há direito à restituição?

O STF ainda não julgou a mo-
dulação dos efeitos, razão pela 
qual este pedido está indefinido. 
Porém, já há decisões não defini-
tivas, como no TJ de São Paulo, 
deferindo o pedido de restituição 
dos últimos 5 anos.

3- A partir de quando começa a 
valer?

A princípio, a mudança já deve 
começar a valer a partir da pu-
blicação do acórdão. Apesar de 
o julgamento ter se dado em 
03/06/2022, o acórdão só foi pu-
blicado em 23/08/2022. Então, o 

caminho mais seguro é que tenha 
efeitos, pelo menos, a partir desta 
data.

4- O que mudará na minha de-
claração de IR?

Antes do julgamento, a pensão 
alimentícia era tributada mensal-
mente pelo Carnê Leão. De agora 
em diante, quem recebe pensão 
alimentícia não precisará mais 
pagar o Carnê Leão mensalmente 
e esse rendimento não será mais 
considerado como rendimento 
tributável. Assim, os valores re-

cebidos como pensão alimentícia 
deverão ser declarados na ficha 
“Rendimentos Isentos e Não Tribu-
táveis” da declaração do Imposto 
de Renda no próximo ano (a Re-
ceita deve criar um campo especí-
fico para isso).

5- Então já posso deixar de pagar 
o carnê leão?

Como ainda há prazo para em-
bargos e modulação de efeitos, 
o ideal é mover uma ação para 
que os valores sejam depositados 
em juízo enquanto não houver o 

trânsito em julgado (por um lado, 
afasta eventual risco de multa e 
juros, por outro, evita a demora do 
pedido de ressarcimento).

Sugere-se que pais, tutores ou 
curadores que mantêm a guarda 
incluam os menores beneficiários 
como dependentes na declara-
ção, aproveitando além da dedu-
ção dos dependentes, as dedu-
ções com despesas médicas e de 
instrução em nome dos menores

Por: Danilo Dourado

Danilo Dourado

Advogado 

danilo@harrisonleite.com
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O QUE FOI DESTAQUE NO 
NOSSO ESCRITÓRIO

II Reunião Estratégica de 2022.

Visita de @danilodourado.adv em 
nossa sede para se reunir com o 
sócio sênior @harrisonleite, 

Aniversário do nosso 
sócio @pedro,oliveirareis

Finalizando a primeira semana de 
agosto com alinhamentos acerca 
das demandas das unidades do 
escritório.

Nosso sócio @joaodantas.adv tra-
balhando na análise dos proces-
sos de licitação do Consórcio de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Território Litoral Sul (CDS- LS).

Dr. @harrisonleite 
se preparando 
para mais um dia 
de trabalho.
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NOS ACOMPANHE NAS 
REDES SOCIAIS

harrisonleite.com
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