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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.
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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
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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, 
publicamos o nosso Newsletter mensal, que reúne 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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Relatora no STJ 
vota pela exclusão 
do ICMS do cálculo 
do IR
Os contribuintes saíram na 

frente no julgamento em 
que a 1ª Seção do Supe-

rior Tribunal de Justiça (STJ) vai 
definir se é válida a inclusão de 
ICMS no cálculo do Imposto de 
Renda (IRPJ) e da CSLL apura-
dos por meio do regime do lucro 
presumido. O tema é considerado 
uma "tese filhote" da exclusão do 
ICMS da base do PIS e da Cofins, 
discussão bilionária definida pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 2017.

O julgamento, por meio de recur-
sos repetitivos (REsp 1767631 e 
REsp 1772470), começou ontem 
com o voto da relatora, ministra 
Regina Helena Costa, pela ex-
clusão do imposto estadual. Na 
sequência, foi suspenso por pedi-
do de vista do ministro Gurgel de 

Faria. A 1ª Seção é composta por 
11 ministros, mas o presidente só 
vota em caso de empate.

O regime do lucro presumido é 
uma forma de tributação simpli-
ficada do Imposto de Renda e da 
CSLL. O recolhimento é sobre a 
receita bruta. A maioria das em-
presas opta por essa modalidade, 
segundo advogados. Para quem 
fatura acima de R$ 78 milhões, 
porém, é obrigatória a adoção do 
regime do lucro real. 

O lucro presumido não é um 
benefício fiscal, segundo a tribu-
tarista Anete Mair Medeiros, sócia 
do escritório Gaia Silva Gaede 
Advogados. Ela destaca que esse 
ponto foi citado no voto da minis-
tra Regina Helena Costa e é rele-
vante para a tese. 
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No julgamento, a procuradora 
Caroline Marinho, da Fazenda 
Nacional, alegou que, em 2017, o 
STF não retirou da receita bruta 
qualquer tributo pago pelo con-
tribuinte. Acrescentou que o tema 
em julgamento pela 1ª Seção não 
tem contornos constitucionais e 
citou o entendimento do próprio 
Supremo nesse sentido. 

Já o advogado Rodrigo Nogueira 
de Souza, que defende um dos 
contribuintes, afirmou que não se 
discute se ICMS é custo e deve 
ser deduzido da receita bruta, mas 
se trata  se da mesma base de 
cálculo do PIS e da Cofins. 

Em seu voto, a relatora, ministra 
Regina Helena Costa, destacou 
que valores pertencentes a tercei-
ros não podem ser oferecidos à 
tributação. Citando voto do minis-
tro Gurgel de Faria em outro julga-
mento tributário, acrescentou que 
não se trata de excluir algo que 
pertença à base de cálculo, mas 
compreender que valores repas-
sados a terceiros não integram a 
receita do contribuinte. 

Para ela, o ingresso definitivo do 
valor no patrimônio da empresa é 
requisito indispensável à caracte-
rização da receita bruta, conforme 
decidido pelos ministros do Su-

premo na "tese do século". Receita 
não pode ser uma coisa para um 
tema e ter outro conteúdo para 
outro tema", afirmou a relatora, 
destacando que o STF já decidiu 
o que é receita e que o ICMS não 
pode ser incluído na base do PIS e 
da Cofins porque não é acréscimo 
patrimonial. "Não podemos criar 
outro conceito de receita." 

A ministra sugeriu a seguinte tese: 
"O valor do ICMS destacado na 
nota fiscal não integra as bases de 
cálculo do IRPJ e da CSLL quando 
apuradas pelo regime de lucro 
presumido, em consonância com 
o que foi decidido pelo STF na 
tese do século".

Sobre a modulação de efeitos (li-
mite temporal), a relatora afirmou 
que desde 2013 há jurisprudência 
da 2ª Turma do STJ admitindo a 
inclusão. Mas que a 1ª Turma não 
enfrentou o tema. Ainda assim, 
pela mudança de entendimento, 
ela se mostrou favorável à modu-
lação, com a produção de efeitos 
a partir da publicação do acórdão.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Justiça garante 
a restaurantes 
de todo o 
país adesão a 
programa 

Bares e restaurantes têm 
conseguido na Justiça 
afastar restrição e garantir a 

adesão ao Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de Even-
tos (Perse)- que abrange também 
a área do turismo. Uma das re-
centes decisões beneficia a Asso-
ciação Nacional de Restaurantes 
(ANR) e tem alcance nacional.
Os questionamentos judiciais co-
meçaram depois que o Ministério 
da Economia editou, em junho do 
ano passado, a Portaria nº 7.163. 
A regulamentação impôs uma 
condição para adesão ao parce-
lamento e isenção estabelecidos 
pela Lei nº 14.148, que criou o 
Perse em 2021. Bares e restauran-
tes tinham que estar inscritos no 

Cadastur - um cadastro de pesso-
as físicas e jurídicas que atuam no 
setor de turismo. A liminar foi obti-
da pela ANR no Tribunal Regional 
Federal (TRF-3), depois de ter sido 
negada em primeira instância. A 
associação pediu que fosse re-
conhecido o direito de seus as-
sociados usufruírem da alíquota 
zero de IRPJ e de seu adicional de 
alíquota, CSLL, PIS e Cofins em 
relação às suas receitas, obser-
vado o prazo de 60 meses, inde-
pendentemente de ter o Cadastur, 
autorizando a compensação ou 
restituição de valores indevida-
mente recolhidos (processo nº 
5022613-35.2022.4.03.0000).
Na decisão, o desembargador 
Nery da Costa Júnior considerou 
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que a Lei do Perse não exige, das 
pessoas jurídicas, inclusive enti-
dades sem fins lucrativos, prévia 
inscrição no Cadastur, apenas o 
exercício de atividade econômi-
ca ligada aos setores de eventos 
e turismo. A liminar concede o 
benefício fiscal, mas não autoriza a 
compensação ou restituição deva 
ores pagos de impostos.

Em nota, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) informa 
que a exigência de prévia inscri-
ção no Cadastur comprova que a 
empresa exerce atividade regu-
lar dentro do setor específico ao 
qual o benefício fiscal se destina. 
Ainda segundo o órgão, diante 
da existência de lei que determi-
na os beneficiários do programa 
emergencial de apoio, a disciplina 
dos pormenores para a sua iden-
tificação por ato infralegal, para 
além de efetivar o comando legal, 
impede a sua extensão àqueles 
que não fazem parte do setor de 
eventos.

A procuradoria afirma também 
que tem identificado um aumento 
expressivo de ações ajuizadas por 
empresas que obtiveram o Cadas-
tur em data posterior à instituição 
do Perse e desempenham ativida-
des que não se relacionam ao seu 
objetivo e, portanto, não atendem 
os requisitos para o enquadra-

mento no programa.

O Kia Ora Bar e Grill, de São 
Paulo, é uma das empresas que 
recorreu ao Judiciário. Obteve 
liminar em outubro. A decisão 
também foi dada pelo desem-
bargador federal Nery da Costa 
Júnior (processo nº 5023355-
60.2022.4.03.0000).

Na decisão, o desembargador 
afirma que o Ministério da Eco-
nomia não possuía capacidade 
normativa para instituir a obri-
gação cadastral, excedendo a 
delegação concedida pela lei. Se 
a lei instituidora do benefício não 
o restringiu às empresas inscri-
tas no Cadastur, acrescenta, não 
cabe ao ato infralegal limitar seu 
alcance, sob pena de ofensa ao 
princípio da legalidade.

Outras entidades já tinham obti-
do decisões semelhantes. Entre 
elas, o Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de 
Brasília (Sindhobar) e a Central 
Brasileira do Setor de Serviços 
(Cebrasse).

Fernando Blower, presidente 
executivo da ANR, destaca que 
o setor de restaurantes foi um 
dos que mais sofreu durante a 
pandemia e que a exigência do 
Cadastur acabou criando dois 

regimes. "Dois restaurantes, na 
mesma rua, podem estar em regi-
mes diferentes porque um tem o 
cadastro e outro não. Isso não faz 
sentido do ponto de vista jurídico", 
afirma. 
O advogado Thiago Marques, do 
escritório Bichara Advogados, que 
representa a ANR no caso, explica 
que o estopim do projeto de lei do 
Perse foi o setor de eventos, o
primeiro mais gravemente afeta-
do pela pandemia, mas enquanto 
o projeto de lei tramitava outros 
foram sofrendo tanto ou mais e o 
legislador percebeu e ampliou.
Marques lembra que todos os ba-
res e restaurantes foram afetados 
pela pandemia e não só aqueles 
inscritos no Cadastur. "Fica claro 
que é um movimento de restrição 
ilegal do alcance do benefício", diz.

Segundo o advogado Luiz Carlos 
Junqueira Franco Filho, sócio do 
CBLM Advogados, que defende o 
Kia Ora, diferentemente de restau-
rantes, muitos bares e casas no-
turnas não tinham delivery. Então, 
acrescenta, o fechamento foi total. 
"Isso consumiu patrimônio dos só-
cios", afirma. "O que foi dado com 
uma mão foi retirado com a outra 
com a exigência do Cadastur. O 
segmento de bares e restaurantes 
nem conhecia o Cadastur."

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Tributação dos 
pagamentos a 
administradores

Posicionando-se pela primeira 
vez sobre o assunto, o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu em agosto, por maioria de 
votos, que as verbas pagas a ad-
ministradores, sejam conselheiros 
ou diretores, são sempre dedutí-
veis na apuração do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 
independentemente de serem 
valores mensais e fixos.

Com isso, a 1ª Turma do tribunal 
considerou, por 3 votos a 2, inde-
vidas as limitações à dedutibilida-
de desses pagamentos impostas 
por normas infralegais, a saber, o 
artigo 31 da Instrução Normativa 
da Receita Federal nº 93, de 1997.

Para a maioria dos julgadores, 
capitaneados pelo voto da minis-
tra Regina Helena Costa, os pa-
gamentos a administradores são 
dedutíveis por serem precípua e 

intrinsecamente operacionais, 
caracterizando-se como despe-
sas necessárias, comprovadas e 
usuais da pessoa jurídica.

Assim, o único filtro de dedutibili-
dade de tais pagamentos deveria 
ser o do artigo 311 do Regula-
mento do Imposto de Renda 
de 2018, que preconiza que são 
operacionais as despesas "usuais 
ou normais no tipo de transa-
ções, operações ou atividades 
da empresa", que é exatamente o 
caso das verbas pagas aos ad-
ministradores, agentes indispen-
sáveis ao bom funcionamento 
da atividade empresarial. E não 
poderia ser diferente, pois não 
se tem conhecimento de uma só 
empresa que prescinda de um 
sujeito que a administre.

Isso, é claro, desde que não haja 
legislação em sentido estrito 
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(emanada do Congresso Nacional) 
que diga o contrário, tarefa essa 
que não pode ser delegada ao 
poder regulamentar da Receita 
Federal, em respeito ao princípio 
constitucional da estrita legalida-
de tributária.

Dessa forma, como hoje inexiste 
lei que expressamente determine 
a impossibilidade de dedução, 
da base de cálculo do IRPJ, dos 
pagamentos a administradores da 
pessoa jurídica, sejam eles men-
sais e fixos ou não, não há como 
discordar da recente decisão do 
Tribunal da Cidadania que, ali-
ás, é digna de louvor, posto que, 
além de garantir a correta apli-
cação do princípio da legalidade, 
ajusta, por um lado, a apuração 
à materialidade do imposto com 
base no conceito constitucional 
de renda, e, por outro, age como 
medida de justiça fiscal, uma vez 
que essas verbas já são tributadas 
pelo Imposto de Renda da Pessoa 
Física, no momento de seu recebi-
mento. Frise-se que o dispositivo 
do Decreto-Lei nº 5.844/1943 que 
dispõe que serão adicionados os 
valores retirados das empresas 
que não corresponderem à remu-
neração mensal e fixa foi revoga-
do pelo Decreto-Lei nº 2.341/1987.
 
Isso posto, trata-se de uma deci-
são a ser comemorada, dada a sua 

acuracidade e tecnicidade tanto 
do ponto de vista jurídico quanto 
econômico, sendo esperado que 
provoque uma verdadeira corrida 
ao Judiciário por parte dos con-
tribuintes, na medida em que a 
Receita Federal, assim como os 
tribunais regionais locais, possui 
entendimento diametralmente 
oposto.

Por outro lado, é mister pontuar 
que referida decisão do STJ não 
abordou o quanto disposto no 
artigo 315 do RIR/2018, que tem 
como fundamento legal o artigo 
58, parágrafo único, do Decre-
to-Lei nº 1.598/1977, bem como 
o parágrafo 3° do artigo 45 da 
Lei nº 4.506/1964, segundo os 
quais "não serão dedutíveis como 
custos ou despesas operacionais 
as gratificações ou as participa-
ções no resultado, atribuídas aos 
dirigentes ou administradores da 
pessoa jurídica".

Por esse motivo, a Receita Fe-
deral entenderá que as gratifi-
cações e as PLR pagas aos ad-
ministradores continuam sendo 
indedutíveis na apuração do 
lucro real, já que essas verbas 
não teriam sido apreciadas na 
decisão do STJ, que abordou 
apenas as verbas ou honorários 
supostamente mensais e fixos.

Entretanto, os argumentos utili-
zados na decisão do STJ, sabida-
mente o caráter operacional dos 
pagamentos aos administrados 
interpretados à luz do conceito 
legal e constitucional de renda, 
aplicam-se igualmente às grati-
ficações e PLR, razão pela qual 
essas verbas também deveriam 
ser consideradas dedutíveis na 
apuração do IRPJ. Nesse caso, 
seria ainda mais aconselhável o 
ingresso de uma medida judicial 
preventiva, a fim de afastar pro-
váveis investidas do Fisco federal 
contra essa dedução.

Especificamente no tocante às 
gratificações de administradores, 
vale mencionar a decisão da 4ª 
Câmara da 3ª Turma do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Cart), que recentemente afastou a 
contribuição previdenciária (INSS) 
das verbas pagas a título de PLR 
a diretores estatutários, basean-
do-se no fato de que em nenhum 
momento as leis que regulam a 
PLR os excluem e, ainda, na pró-
pria Constituição Federal, que 
institui a participação nos lucros 
como direito dos "trabalhadores 
urbanos e rurais", conceito esse 
que também abrangeria os direto-
res estatutários.

Claramente se observa, portanto, 
um movimento dos tribunais, tanto 

judiciais como administrativos, no 
sentido de desonerar os paga-
mentos a administradores. Seja do 
ponto de vista da dedutibilidade 
das despesas, seja da perspectiva 
da não incidência da contribuição 
previdenciária sobre a PLR, acom-
panha-se o desenho de um novo 
cenário de tributação dos paga-
mentos a administradores, o que 
deve estimular a contratação de 
uma gestão mais profissional das 
pessoas jurídicas, esperando-se 
que reverta para o bem, de forma 
direta e imediata, da própria em-
presa e, indiretamente, da socie-
dade como um todo, por meio da 
geração de empregos e de renda.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Justiça impede Fisco paulista de cobrar 
diferença de ICMS-ST dos combustíveis 
A Vibra Energia (antiga BR Distri-
buidora) conseguiu uma sentença 
para impedir a Fazenda do Estado 
de São Paulo de cobrar a dife-
rença de ICMS-ST (substituição 
tributária) sobre combustíveis que 
deixar de ser recolhida durante 
o período de congelamento da 
base de cálculo do imposto - 
ainda vigente. A decisão, dada em 
ação preventiva, é a primeira que 
se tem notícia.

O congelamento da base de 
cálculo do imposto estadual foi 
adotado no ano passado pelos 
Estados, após a alta dos preços 
dos combustíveis. A medida seria 
uma forma de reduzir os valores 
nas bombas.

Foi estabelecida inicialmente 
pelo Convênio ICMS nº 192, publi-
cado pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) no dia 
29 de outubro de 2021, e pror-
rogada por outras normas - em 
todos elas, houve a adesão do 
Estado de São Paulo.

Na prática, com esse congela-
mento, foi reduzida a alíquota do 
ICMS-ST da gasolina no Estado de 
São Paulo de 25% para 18%. Tam-
bém passou a ser concedido um 
desconto de R$ 0,35 por litro de 
diesel S-1O.

A medida começou a vigorar em 
1º de novembro de 2021 e, de 
início, duraria até 31 de julho des-
te ano. Durante esse período, o 
ICMS-ST deveria ser calculado 
com base no preço médio ponde-
rado ao consumidor final (PMPF). 
Posteriormente, o benefício foi 
prorrogado até dezembro e ficou 
estabelecido que a base de cál-
culo seria a média móvel do PMPF 
dos últimos 60 meses (artigo 7° 
da Lei Complementar nº 192, de 
2022).

Pelo fato de esse congelamento 
gerar uma diferença, a Vibra deci-
diu, preventivamente, recorrer ao 
Judiciário. Como o ICMS é co-
brado no regime de substituição 
tributária, o valor do imposto a ser 
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pago é presumido no momento 
da primeira venda da cadeia de 
consumo e, depois, embutido no 
preço.

O temor de receber uma cobrança 
tem como base decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF). Em 
2016, os ministros reconheceram o 
direito do consumidor de ser res-
sarcido, caso tenha pago imposto 
a maior (ADI 2777). Depois disso, 
a Justiça passou a entender que 
também cabe a cobrança da Fa-
zenda em caso de imposto pago a 
menor.

No processo, a Fazenda do Estado 
de São Paulo argumenta que, a 
partir do julgamento da ADI 2777 e 
do RE 593.849/MG, no STF, cabe o 
direito de cobrar diferença even-
tualmente existente, caso o preço 
final seja diverso do presumido, o 
que ficou consolidado no artigo 
66-H, incluído pela Lei nº 17.293, 
de 2020, na Lei Estadual nº 6.374, 
de 1989.

Segundo o advogado que asses-
sora a Vibra Energia no processo, 
Donovan Mazza Lessa, sócio do 
Maneira Advogados, diante do po-
sicionamento do STF, a empresa 
achou mais prudente entrar com o 
mandado de segurança preventi-
vo. "E, no fim, foi uma boa medida 

porque o Estado apresentou res-
posta no processo dizendo que 
poderá cobrar a diferença", diz.

Na decisão, o juiz Josué Vilela 
Pimentel, da 8ª Vara de Fazenda 
Pública de São Paulo, pondera 
que, embora exista esse julga-
mento do STF que deu direito 
ao ressarcimento a quem pagou 
ICMS-ST a mais, há uma via de 
mão dupla, que também autoriza 
a Fazenda a cobrar em caso de 
pagamento a menor.

O magistrado, contudo, aponta 
que o Estado de São Paulo aderiu 
a todos os convênios editados 
pelo Confaz que permitiram e 
prorrogaram o congelamento da 
base de cálculo do ICMS-ST dos 
combustíveis (Convênio Confaz 
nº 192/21 e posteriores).

De acordo com o magistrado, as 
medidas vieram fartamente anun-
ciadas como sendo um esforço 
do Estado no sentido de colabo-
rar para a redução do preço do 
combustível na bomba. Porém, 
acrescenta na decisão, "apa-
rentemente o Estado não está 
concedendo benefício algum, na 
medida em que pretende cobrar 
da impetrante a diferença da qual 
afirma estar abrindo mão. No dito 
popular: faz caridade com o cha-
péu alheio". 

 Considerando o volume de com-
bustível vendido pela Vibra e suas 
filiais no Estado de São Paulo, 
bem como a diferença de R$ 0,35 
por litro, pode-se imaginar, afirma 
o juiz, o montante que lhe será 
cobrado em provável execução 
fiscal.

"Diante dessa cifra, vislumbra-se 
o valor astronômico que deverá 
despender para garantir em-
bargos à execução fiscal", diz o 
magistrado na decisão. "Além de 
outras imediatas consequências, 
como o lançamento do nome no 
Cadin [Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados], protestos, 
certidões positivas de débito fiscal 
e toda sorte de transtornos finan-
ceiros e jurídicos".

Para o advogado Donovan Les-
sa, que defende a Vibra Energia, 
ficou demonstrado que o discurso 
de redução do ICMS-ST não era 
verdadeiro, pois "a diferença seria 
cobrada das empresas".

Carlos Eduardo Navarro, do escri-
tório Galvão Villani, Navarro, Zan-
giácomo e Bardella, considera que 
o juiz foi preciso. "De fato, o Estado 
de São Paulo, assim como os de-
mais, concedeu uma espécie de 
incentivo fiscal objetivando conter 
a alta dos preços dos combus-
tíveis, não apenas pela alíquota, 

mas também pela base de cálculo 
da retenção", afirma. "Se deu esse 
incentivo, não faria o menor sen-
tido cobrar isso de volta na ponta. 
Senão, o Estado daria com uma 
mão para a refinaria e tomaria com 
a outra do varejista", acrescenta.

Essas ações judiciais são neces-
sárias nos Estados em que não 
houve alteração da lei, como em 
São Paulo, ao tratar de regimes 
excepcionais, segundo a advo-
gada Luiza Leite, sócia no Silva 
Gonzaga Leite Advogados. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, ela afir-
ma que já houve essa mudança e, 
portanto, não haveria necessidade 
de ajuizamento de ação.

Procurada pelo Valor, a Procura-
doria Geral do Estado (PGE) de 
São Paulo não deu retorno até o 
fechamento da edição. 

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Receita restringe 
beneficio fiscal aos 
setores de eventos e 
turismo 

A Receita Federal publicou 
instrução normativa que 
reduz o alcance do Progra-

ma Emergencial de Retomada 
do Setor de Eventos (Perse) - que 
abrange também a área do turis-
mo.
Pela norma, o benefício fiscal 
previsto no programa não valeria 
para empresas no Simples Nacio-
nal e só poderia ser usufruído por 
contribuintes com atividades liga-
das diretamente a esses setores.
A Instrução Normativa RFB nº 
2114, de 31 de outubro, também 
exclui do benefício fiscal as recei-
tas e os resultados oriundos de 
atividades econômicas não rela-
cionadas aos setores de eventos 
e turismo ou que sejam classi-
ficadas como receitas financei-
ras ou receitas e resultados não 
operacionais. O programa prevê 

alíquota zero de Imposto de Ren-
da (IRPJ), CSLL, PIS e Cofins pelo 
prazo de cinco anos.
O Perse foi instituído pelo gover-
no federal em maio de 2021, com 
a edição da Lei nº
14.148. O objetivo da medida 
foi compensar os setores de 
eventos e turismo pelo impacto 
causado com as decretações de 
lockdown e isolamento social 
durante a pandemia da covid-19. 
Além do benefício fiscal, o pro-
grama prevê o parcelamento 
de dívidas tributárias e com o 
FGTS. Podem ser quitadas com 
desconto de até 70% e em 145 
meses.
Na regulamentação da lei, o pró-
prio Ministério da Economia havia 
incluído no Perse atividades que 
não estão diretamente relaciona-
das a eventos e turismo - como 
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serviços de segurança e vigilância, 
instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos 
e impressão de material para uso 
publicitário. Mas já havia estabele-
cido uma restrição, mantida pela 
IN: a exigência de inscrição no 
Cadastur, um cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas que atuam no 
setor de turismo. A medida trouxe 
dificuldades a bares e restauran-
tes, que decidiram ir à Justiça.
Agora, pela interpretação da Re-
ceita Federal, várias atividades lis-
tadas estariam fora do programa 
e não poderiam usufruir do bene-
fício fiscal, assim como receitas e 
resultados não ligados aos setores 
de eventos e turismo.
Na prática, um hotel, que é benefi-
ciado pelo programa federal, teria 
que separar as receitas ligadas à 
atividade de hospedagem, que 
são isentas, de outras que even-
tualmente possa ter, como esta-
cionamento e venda de souvernirs 
ou roupas, estimam tributaristas 
ouvidos pelo Valor.

Para eles, por meio da instrução 
normativa, a Receita Federal res-
tringiu o benefício tributário. De 
acordo com o advogado Marcelo 
Bolognese, do escritório Bolog-
nese Advogados, o texto deter-
mina que o benefício fiscal seja 
aplicado somente às atividades 
relacionadas a eventos e turismo, 

o que contraria o sentido da Lei do 
Perse, que não contém a mesma 
restrição.

O tributarista Octavio Alves, do 
escritório Vinhas e Redenschi Ad-
vogados, destaca que a instrução 
normativa exige que a empresa 
relacione as receitas obtidas no 
exercício das atividades ligadas 
aos setores de eventos ou turismo. 
"A IN 2114, da forma como está, dá 
subsídio para os fiscais dificulta-
rem, o que flerta com violar a lei, 
que fala da atividade exercida", 
afirma.

Segundo o tributarista Rafael 
Nichele, a lei não vincula à receita 
ou ao código de uma mercadoria, 
somente à atividade. "A lei não fala 
em receita da atividade, fala em 
pessoas jurídicas", diz ele sobre o 
direito à isenção.

Nichele também critica a exigên-
cia de inscrição no Cadastur até o 
dia 18 de março deste ano - nova 
data prevista pela IN. Considera 
um critério "aleatório e arbitrário", 
já que um bar ou restaurante que 
se cadastrou em abril não teria o 
direito aos benefícios previstos 
no Perse. Thiago Marques, sócio 
do escritório Bichara Advogados, 
também lembra que, além da 
exigência de divisão de receitas, a 
Receita Federal indica que alguns 

setores que não estão diretamen-
te igados a turismo e eventos, mas 
foram istados pe o Ministério da 
Economia entre os beneficiados, 
não teriam direito à alíquota zero, 
apenas ao parcelamento previsto 
no Perse.
O tributarista Lucas Corsino de 
Paiva, sócio do BBMM Advogados 
destaca que, nesse ponto, há con-
flito da instrução normativa com 
a própria portaria do Ministério da 
Economia que listou as atividades 
com direito ao benefício fiscal.

As restrições, alerta Leonardo 
Freitas de Moraes e Castro, sócio 
da área tributária do VBD Advoga-
dos, podem levar a mais judiciali-
zação. "A instrução normativa res-
tringiu o escopo da Lei nº 14.148, o 
que certamente ensejará diversas 
medidas judiciais por parte dos 
contribuintes junto ao Poder Judi-
ciário", diz. Ele acrescenta que os 
questionamentos podem ocorrer 
pelo fato de as restrições estarem 
previstas em ato infralegal editado 
pela Receita Federal.

Dentre os pontos que poderão ser 
questionados, afirma, estão a ex-
clusão das atividades-meio, aces-
sórias e receita não operacional 
do benefício fiscal e a exigência 
de cadastro como condição para 
o direito à alíquota zero dos im-
postos. O advogado acredita que 

o Poder Judiciário receberá "uma 
enxurrada" de medidas judiciais 
sobre o Perse.
Procurada pelo Valor, a Receita 
Federal não deu retorno até o fe-
chamento da edição.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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STJ começa a julgar dedução 
de juros sobre capital próprio 
do IRPJ

A 2ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) co-
meçou a julgar ontem um 

tema importante para as empre-
sas que distribuem juros sobre 
capital próprio (JCP) aos seus 
acionistas, sócios ou catistas. 
Os ministros estão decidindo se 
pagamentos acumulados - que 
incluem valores referentes a anos 
anteriores - podem ser deduzidos 
da base de cálculo do Imposto de 
Renda (IRPJ) e da CSLL.

A última vez que o STJ decidiu 
sobre esse tema, de forma co-
legiada, foi no ano de 2009. Os 
ministros se posicionaram a favor 
das deduções. E, de lá para cá, 
esse é o entendimento que vem 
sendo replicado em decisões 
monocráticas.
Há atenção do mercado agora - 

com o julgamento da 2ª Turma 
- para saber se a jurisprudência 
será alterada. Dois ministros 
proferiram votos ontem, o relator, 
Francisco Falcão, e Humberto 
Martins. Ambos para permitir as 
deduções, mantendo, portanto, o 
atual entendimento.

O julgamento foi interrompido 
por um pedido de vista do minis-
tro Herman Benjamin. Além dele, 
outros dois ministros também 
podem votar.
 
Os juros sobre capital próprio, na 
prática, funcionam como uma 
forma de distribuição de lucros 
alternativa aos dividendos. Mas, 
conceitualmente, são os juros 
com os quais as empresas remu-
neram os seus sócios por terem 
investido capital. É como se o 
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dinheiro aplicado na companhia 
fosse um empréstimo.

Esse mecanismo foi instituído 
pelo artigo 9° da Lei nº 9.249/1995 
e não é obrigatório. Para as em-
presas, no entanto, pode ser uma 
forma de incentivar investimentos 
e, ao mesmo tempo, reduzir carga 
tributária.

O acionista que recebe os valo-
res tem desconto de imposto, na 
fonte, de 15%. Já a empresa que 
distribui lança esse dinheiro como 
despesa e pode deduzir da base 
de cálculo do Imposto de Renda e 
da CSLL.

"Uma das razões para a criação 
dos juros sobre capital próprio era 
dar um tratamento mais equâ-
nime entre o capital próprio e o 
capital obtido de terceiros. Porque 
o capital obtido de terceiros, por 
financiamentos bancários, gera 
juros que são dedutíveis do Im-
posto de Renda", diz o advogado 
Felipe Salomon, do escritório Levy 
e Salomão.

Quando a empresa distribui JCP 
e desconta esses valores da base 
de cálculo do imposto referente 
ao mesmo ano não há qualquer 
discussão. O problema ocorre 
quando as empresas "atrasam" 
e os pagamentos são feitos de 

forma retroativa - calculando juros 
sobre capital próprio de anos pas-
sados. A Receita Federal entende 
que as deduções não são possí-
veis nesse formato.

Há posição expressa em instrução 
normativa publicada em 1996 de 
que as deduções de JCP têm que 
respeitar o "regime de competên-
cia". Posição nesse mesmo sentido 
também foi publicada por meio de 
solução de consulta, a nº 329, de 
2014.

"Por serem juros pagos pelas 
pessoas jurídicas aos sócios têm 
natureza contábil de despesa e 
por ser despesa transitam pelo 
resultado. Por transitarem pelo 
resultado, não podem ser pagos 
ou creditados após o encerra-
mento do período", sustentou aos 
ministros, na sessão de ontem, a 
procuradora Marise Correia, da 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).
Esse tema está sendo analisado, 
na 2ª Turma, por meio de dois 
recursos apresentados pela Fa-
zenda Nacional contra decisões 
do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF- 3), com sede em São 
Paulo.

Um desses processos envolve o 
Banco Safra, representado por Le-
onardo Augusto Andrade, e o ou-

tro a Luizacred, que tem Ricardo 
Krakowiak como advogado (REsp 
1955 120 e REsp 1946363). Os dois 
defenderam os seus clientes na 
tribuna.

Krakowiak frisou aos ministros que 
a Lei nº 9.249/95, que instituiu o 
mecanismo, traz um limite quan-
titativo dos juros que podem ser 
pagos - a TJLP -, incidente sobre 
as contas do patrimônio líquido de 
cada ano, e estabelece também 
uma condição para os pagamen-
tos: o valor dos juros sobre capital 
próprio não pode exceder 50% dos 
lucros.

"A lei não traz limite temporal 
algum", afirmou o advogado. "O 
objetivo da norma é estimular a 
capitalização das empresas em 
lugar de elas pegarem recursos 
mediante empréstimo. Quanto 
mais tempo a empresa permane-
cer capitalizada antes de pagar 
os juros, melhor. Obrigar a fazer 
os pagamentos ano a ano para 
ter direito à dedutibilidade seria o 
mesmo que ela continuasse pe-
gando dinheiro no mercado.
Objetivo oposto ao da norma."

Relator dos dois recursos na tur-
ma, o ministro Francisco Falcão 
concordou com as empresas e 
tratou o tema como "pacificado" 
na Corte. Ele citou decisões mo-

nocráticas tanto de ministros da 2ª 
Turma como também de integran-
tes da 1ª Turma. "Diferentemente 
do alegado pela Fazenda Nacio-
nal, a lei determina textualmente 
que a pessoa jurídica pode dedu-
zir os juros sobre capital próprio 
do lucro real e resultado ajustado 
no momento do pagamento aos 
seus sócios acionistas", disse.

O julgamento, observa Rafael 
Serrano, do CSA Advogados, ca-
minhava a favor dos contribuintes 
antes do pedido de vista e a tese, 
em geral, vai bem. "Então, embora 
o julgamento não tenha sido fina-
lizado, a tendência é favorável aos 
contribuintes."

FONTE: VALOR ECONÔMICO



19

STF: discussão tributária de 
mais de R$ 400 bi é liberada 
para julgamento 

O processo tributário mais 
valioso para a União - 
precificado em R$ 472,7 

bilhões pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias -foi liberado para 
julgamento. As discussões são 
sobre a sistemática de créditos 
de PIS e Cofins. Serão realizadas 
no Plenário Virtual do Supremo 
Tribunal Federal (STF) entre os 
dias 18 e 25.

A inclusão em pauta foi feita pelo 
relator do tema na Corte, o mi-
nistro Dias Toffoli. É a segunda 
tentativa de emplacar esse julga-
mento. A primeira foi em outubro 
do ano passado. Toffoli recuou, 
na véspera, depois de enorme 
pressão de bancas de advocacia 
e entidades empresariais.

Entenda

A tomada de crédito faz parte da 

apuração das contribuições para 
quem está no regime não cumu-
lativo - praticamente todas as 
grandes empresas. A alíquota de 
PIS e Cofins, nesses casos, é de 
9,25%.

Para calcular quanto deve, o con-
tribuinte precisa separar as notas 
de saída, referentes às vendas do 
mês, das notas de entrada, com 
o custo de aquisição de produ-
tos que dão direito a créditos (os 
insumos). É feito um encontro de 
contas entre esses dois grupos 
de notas e aplica-se a alíquota.

Quanto mais insumos gerarem 
crédito, portanto, menos dinheiro 
terá que sair do caixa das empre-
sas para pagar PIS e Cofins. Essa 
é a discussão no STF. Os minis-
tros vão decidir quais insumos 
podem ser usados para a obten-
ção de crédito.
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Análise

Advogados de empresas não 
acreditam, no entanto, que os 
ministros permitirão o uso de cré-
ditos sem qualquer limitação - o 
que poderia gerar um rombo nos 
cofres públicos. Pelo contrário. Há 
preocupação de que restrinjam as 
hipóteses de utilização, colocan-
do em risco as vitórias obtidas até 
aqui.

Em 2018, a 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) julgou 
esse tema em recurso repetitivo. 
Os ministros adotaram uma "solu-
ção intermediária" - nem tão restri-
ta, como defendia a Receita Fede-
ral, nem tão ampla, como queriam 
os contribuintes.

Ficou estabelecido que se deve 
levar em consideração a impor-
tância - essencialidade e relevân-
cia - do insumo. Desde lá, as em-
presas obtiveram várias vitórias. 
Foram considerados insumos, por 
exemplo, taxas de cartão de crédi-
to e as cobradas por marketplaces 
e shopping centers.

No STF

O processo que está no STF en-
volve a Unilever Brasil e trata 
sobre gastos com publicidade 

(RE 841979). Por meio desse caso 
específico, os ministros vão decidir 
sobre o alcance do princípio cons-
titucional da não cumulatividade 
do PIS e da Cofins - sistema que 
garante a tomada de créditos.

Essa decisão, quando proferida, 
terá validade para todo o Judiciá-
rio do país.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Ministros autorizam 
restituição de 
tributos

A   1ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
reconheceu a duas 

empresas a possibilidade de 
pedirem administrativamente a 
compensação ou restituição de 
valores de tributos decorrentes 
de decisão em mandado de 
segurança. Os pedidos haviam 
sido negados pela Receita 
Federal e instâncias inferiores do 
Judiciário.

A União não se opõe à compen-
sação, de acordo com a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Seja o pedido relativo a 
período anterior ao mandado de 
segurança, seja em relação ao da 
tramitação. Porém, com relação 
a restituição, considera que, para 
o período anterior, seria necessá-
ria autorização judicial e, para o 
posterior, aguardar a expedição 
de precatório.

Em recursos, as empresas 
pediram a restituição 
administrativa de valores 
concedidos por meio de 
mandados de segurança. Os 
processos envolvem a exclusão 
de créditos presumidos de ICMS 
da base de cálculo do Imposto 
de Renda (IRPJ) e da CSLL (REsp 
1951855).

No primeiro grau, a segurança 
foi concedida para exclusão 
de créditos de ICMS, mas só 
havia sido reconhecido aos 
contribuintes o direito de 
compensação dos valores 
indevidamente recolhidos. As 
empresas decidiram, então, 
recorrer à segunda instância 
para solicitar a possibilidade de 
restituição administrativa.

O pedido foi negado e as 
empresas levaram seus casos ao 
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STJ. Relator do recursos especiais, 
o desembargador convocado 
Manoel Erhardt afirmou, em seu 
voto, proferido em agosto, que 
o mandado de segurança é via 
adequada para declarar o direito 
à compensação ou restituição de 
tributos.

No julgamento, o relator aceitou 
o pedido das duas empresas e 
negou o da Fazenda Nacional. 
O julgador reconheceu que 
a solicitação de restituição 
administrativa poderia ser feita por 
meio de mandado de segurança.

A sessão foi retomada ontem com 
o voto-vista do ministro Gurgel 
de Faria. Ele seguiu o relator, mas 
fez algumas ponderações sobre a 
vinculação da Receita Federal aos 
pedidos.
O ministro destacou que o 
direito de petição é assegurado 
pela Constituição Federal, 
permitindo que o contribuinte, 
depois de ter direito líquido e 
certo concedido pelo Judiciário, 
apresente o título judicial e 
solicite administrativamente a 
compensação ou restituição 
tributária - momento em que o 
valor devido será apurado pela 
parte.

Mas Gurgel de Faria ponderou 

que o mandado de segurança 
deve ser claro para não impor 
à Fazenda a restituição sem o 
devido processo administrativo. 
"Não se está fixando valor, isso 
tudo deverá ser analisado no 
âmbito administrativo, que é a 
seara própria", afirmou. A decisão 
foi unânime.

Em nota, a PGFN reforça que a 
Fazenda Nacional não se opõe à 
compensação - período anterior 
ao mandado de segurança ou 
período do trâmite. Com relação à 
restituição, o órgão pondera que 
precedentes do Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinam que é 
necessário respeitar a ordem dos 
precatórios.

A procuradoria informa que 
vai aguardar a publicação da 
decisão do STJ para verificar 
se é necessário recorrer ou 
se a decisão mantém seu 
entendimento, de que é possível 
ao contribuinte pedir a restituição 
administrativa e que a Receita 
Federal teria o direito de negar.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Tribunal julga 
inconstitucional cobrança 
sobre beneficio fiscal

O Pleno do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN) considerou 

inconstitucional a exigência de 
uma contrapartida - depósito em 
fundo de equilíbrio fiscal - para 
o contribuinte poder usufruir de 
benefício tributário instituído pelo 
governo estadual. A decisão é 
um importante precedente nessa 
discussão contra os Estados, que 
já foi levada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Essa exigência tem como base 
o Convênio ICMS nº 42/2016, do 
Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz). A norma foi edi-
tada num contexto de crise fiscal 
e permite aos Estados e ao Dis-
trito Federal reduzir os benefícios 
fiscais dos contribuintes em 10%. 
Na prática, afirmam especialistas, 
a medida aumenta os valores a 
pagar de ICMS.

O assunto é relevante para to-
dos os governos estaduais, de 
acordo com o diretor institucio-
nal do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Consefaz), 
André Horta. Alguns, acrescenta, 
acabaram barrados por decisões 
judiciais. Foi o caso do Rio Gran-
de do Norte, que ainda poderá 
recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Horta estima que, 
nesse caso, estão em jogo R$ 20 
milhões.

Os desembargadores do TJRN 
analisaram a Lei Complemen-
tar nº 595, de 2017, que instituiu 
o Fundo de Equilíbrio Fiscal do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(Fundern), e, por unanimidade, a 
consideraram inconstitucional. 
Já foi apresentado recurso (em-
bargos) pelo Estado (processo nº 
0800001-90.2018.8.20.0000).
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O tema foi julgado por meio de 
ação proposta pela Associação 
das Empresas dos Polos 
Industriais do Estado do Rio 
Grande do Norte (Aspim). No 
pedido, alega que a Constituição 
Estadual estabeleceu os tributos 
que podem ser cobrados e não 
inclui contribuição para fundo 
de equilíbrio fiscal. Por isso, ao 
instituí-la, o Estado extrapolou a 
sua competência tributária.

Especialista na área, o advogado 
Leo Lopes afirma que os Estados 
concederam os benefícios fiscais - 
reduções ou diferimento de ICMS 
- por tempo certo e determinado, 
que dependiam de atividades 
e investimentos por parte das 
empresas. Por isso, acrescenta, 
não poderiam ser reduzidos. "O 
que fizeram de forma transversa 
para mexer nesses benefícios foi 
criar esses fundo de equilíbrio 
fiscal."

No processo, o Rio Grande do 
Norte argumenta que foi utilizado 
um instrumento jurídico válido 
para aumentar a arrecadação, 
o Convênio ICMS nº 42, de 3 de 
maio de 2016, do Confaz, "pelo 
qual os Estados e o Distrito 
Federal ficam autorizados a criar 
condições para a fruição de 
incentivos e benefícios no âmbito 

do ICMS ou reduzir seu montante".
De acordo com o Estado, não 
se trata de novo tributo. Mas, 
acrescenta, "apenas nova 
metodologia para garantir o 
direito à fruição de benefícios 
concedidos a contribuintes do 
ICMS".

Porém, no entendimento 
do relator do caso no TJRN, 
desembargador Claudio 
Santos, ao impor o depósito de 
5% aplicado sobre o valor do 
benefício ou incentivo concedido 
ao contribuinte, o Estado acabou 
instituindo um novo tributo, 
"sem que fossem obedecidas as 
determinações constitucionais 
quanto à competência para a 
criação de tributos".
Para o desembargador, a criação 
do fundo representa uma su-
pressão das isenções tributárias 
concedidas de forma onerosa 
aos contribuintes, o que contraria 
o Código Tributário Nacional e a 
Súmula 544 do Supremo Tribunal 
Federal - o texto diz que "isen-
ções tributárias concedidas, sob 
condição onerosa, não podem ser 
livremente suprimidas".

"A cobrança da contribuição 
para o Fundo de Equilíbrio do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
através do depósito mensal de 

5% sobre o valor do benefício 
ou incentivo do ICMS recebido, 
representa supressão do incentivo 
fiscal concedido às empresas 
pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial 
(Proadi)", afirma o desembargador 
em seu voto.

A decisão obtida pela Aspim, 
segundo Leonardo Lopes Pereira, 
do escritório Fontes e Pereira 
Advogados, que defende a 
entidade, ganha relevância em 
razão de o tribunal se posicionar 
pela observância da legalidade 
na cobrança de tributos acima 
do casuísmo de eventuais crises 
fiscais, como a vivida em 2016.

Ação no STF

A questão já foi levada ao STF, por 
meio de ação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) contra 
o Estado do Rio de Janeiro (ADI 
5633). Começou a ser julgada 
no Plenário Virtual e há, por 
enquanto, apenas o voto do 
relator, ministro Luís Roberto 
Barroso.

Ele entende que os fundos 
instituídos pelo Estado são 
constitucionais. Considera, no 
entanto, que a não cumulatividade 
do ICMS precisa ser respeitada. 

Ou seja, o contribuinte pode se 
apropriar dos créditos referentes 
aos valores depositados. O 
julgamento está suspenso por um 
pedido de vista do ministro André 
Mendonça.

A advogada Renata Bardella, 
sócia do Schneider, Pugliese 
Advogados, destaca que o 
tema remonta à época em que 
os Estados passavam por uma 
crise financeira e foi autorizada 
a flexibilização de benefícios 
fiscais. Ela pondera, porém, 
que muitos benefícios são por 
tempo determinado e exigem 
contrapartida onerosa. "As 
mudanças nas regras do jogo 
acabam gerando uma aumento 
do ICMS", diz.

Segundo o advogado Thales 
Belchior, do mesmo escritório, 
o Estado poderá recorrer até 
o STF e o recurso poderá ser 
julgado com o do Estado do 
Rio de Janeiro. Renata Bardella 
acrescenta que a decisão que for 
aplicada na ação do Rio poderá 
gerar um efeito dominó sobre os 
demais Estados. "As contrapartidas 
são semelhantes. Vai influenciar 
outros casos, mas não de forma 
automática", afirma.

FONTE: VALOR ECONÔMICO
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Câmara aprova projeto 
que cria o Código de 
Defesa do Contribuinte

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-
feira (8/11) a proposta 

que institui o Código de Defesa 
do Contribuinte, o Projeto de 
Lei Complementar 17/22, com 
medidas para premiar os bons 
pagadores de impostos, mas 
também uma série de alterações 
importantes em procedimentos 
judiciais. O texto será enviado ao 
Senado.
De acordo com o PLC aprovado, 
haverá um desconto regressivo 
sobre as multas e juros de mora 
para incentivar o contribuinte a 
quitar voluntariamente o débito:

• 60% de desconto se o paga-
mento ocorrer no prazo para con-
testar inicialmente o lançamento;

• 40% se o débito for pago 
durante a tramitação do 
processo administrativo em 

primeira instância e até o fim do 
prazo para apresentar recurso 
voluntário;

• 20% nos demais casos, contanto 
que o pagamento ocorra em até 
20 dias depois da constituição 
definitiva do crédito tributário.

Se o contribuinte confessar o dé-
bito e desistir de contestá-lo na 
via administrativa ou na Justiça, 
os descontos serão acrescidos 
de 20 pontos percentuais. Assim, 
no primeiro caso, o desconto 
total pode chegar a 80%.
Entretanto, os descontos cairão 
para a metade se as multas fo-
rem qualificadas por dolo, fraude 
ou simulação do sujeito passi-
vo ou se a pessoa for devedora 
contumaz.

Multas máximas
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O texto estabelece, no Código 
Tributário Nacional (CTN), as 
multas máximas que podem ser 
aplicadas pelo Fisco pelo não 
cumprimento de obrigações 
tributárias:

• 100% do tributo lançado de ofício 
porque não foi declarado ou por 
declaração inexata;

• 100% do valor do tributo des-
contado na qualidade de respon-
sável tributário e não recolhido 
aos cofres públicos (contribuição 
previdenciária do celetista, por 
exemplo);

• 50% do débito objeto de com-
pensação não homologada quan-
do houver má-fé do contribuinte;
• 20% do valor de tributos rela-
cionados ao descumprimento de 
obrigações tributárias acessórias 
(declarações, por exemplo); 
ou

• 20% do valor do tributo em virtu-
de do não recolhimento no prazo 
legal.

Se, nas três primeiras situações, 
houver dolo, fraude ou simulação, 
a multa é dobrada. Já os 
contribuintes considerados bons 
pagadores e cooperativos com a 
aplicação da legislação tributária 

contarão com redução das 
multas pela metade.

As penalidades pecuniárias que 
não sejam combinadas com a 
cobrança de tributo devem ser 
proporcionais e razoáveis para 
induzir o comportamento do 
contribuinte, sem excesso em 
comparação com o prejuízo para 
a Fazenda.

O projeto, de autoria do 
deputado Felipe Rigoni (União-
ES) e outros 31 parlamentares, 
foi aprovado na forma de 
substitutivo do relator, deputado 
Pedro Paulo (PSD-RJ). "Hoje nós 
temos a oportunidade de aprovar 
este projeto que equilibra 
as relações entre o Fisco e 
os pagadores de impostos. 
Nós não teremos redução de 
receita, mas sim uma maior 
justiça na cobrança de impostos 
para aqueles tão sacrificados 
pagadores de impostos no 
Brasil", disse o relator.

Taxas

Quanto à criação de taxas 
para custear serviços, o texto 
aprovado determina que as leis 
devem demonstrar a relação 
entre o tributo e o serviço 
público prestado ou tornado 

disponível. Se a taxa se referir 
ao poder de polícia, deve ser 
explicitada a situação concreta 
a ser regulada pela atividade 
da administração pública. Deve 
haver ainda proporcionalidade e 
modicidade entre o valor exigido e 
o custo da atividade estatal.

A regra será aplicável apenas às 
taxas criadas ou aumentadas de-
pois da vigência da lei.

Revolução judiciária

O projeto aprovado vai muito além 
das condições para negociação 
de dívidas de contribuintes. Ele 
também interfere nas decisões 
do Supremo Tribunal Federal, 
ao decretar que, em ADIs e 
ADCs, a modulação dos efeitos 
"deverá" ocorrer no mesmo 
julgamento que declarar a 
inconstitucionalidade de uma 
norma.

Atualmente, a modulação é uma 
faculdade do Supremo, e pode 
ser decidida a qualquer momen-
to. Essa autonomia só continuará 
valendo, de acordo com o projeto, 
quando, por motivos de segurança 
jurídica ou excepcional interesse 
social, a decisão teria eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado 
ou de outro momento que venha 

a ser fixado.

O texto também altera o Código 
de Processo Civil (CPC) para 
determinar que as Fazendas 
Públicas sejam notificadas 
para suspender processos 
administrativos fiscais que 
dependam da resolução de 
questões de direito tributário 
até a resolução definitiva da 
controvérsia.

O projeto ainda regulamenta 
vários procedimentos do processo 
administrativo contencioso 
perante a Fazenda Pública, 
permitindo ao contribuinte 
apresentar impugnação de 
lançamento de ofício, recurso 
voluntário contra decisão de fiscal, 
recurso especial contra decisão 
colegiada a ser analisado por 
tribunal administrativo e embargos 
de declaração perante esse 
tribunal. 

O PLC também institui a 
ocorrência de dano moral ao 
contribuinte quando a Fazenda 
lançar tributo, lavrar auto ou negar 
recurso que contrarie decisões 
do STF ou do STJ ou orientação 
vinculante consolidada no 
âmbito administrativo do órgão. 
A exceção será para incerteza ou 
divergência sobre a aplicabilidade 
do precedente ao caso concreto, 
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se atestada no respectivo ato 
administrativo.
Além de tudo isso, o PLP 17/22 
disciplina o procedimento 
de desconsideração da 
personalidade jurídica nos 
processos judiciais de cobrança 
da dívida ativa. Ainda em relação 
à dívida ativa, proíbe a inscrição 
do contribuinte como devedor 
se não lhe tiver sido concedido o 
direito ao prévio contraditório, em 
processo administrativo ou judicial

O projeto altera o Código 
Tributário Nacional para permitir 
ao contribuinte que obtiver 
ganho de causa contra o Fisco, 
em virtude da ilegalidade ou 
inconstitucionalidade da cobrança, 
a compensação dos valores com 
qualquer crédito tributário do 
respectivo ente tributante.

Outra novidade na legislação 
tributária é a permissão para 
que a lei autorize a instituição 
de arbitragem para a prevenção 
ou a resolução de controvérsia 
tributária, com sentença de efeito 
vinculante entre as partes.

Em relação aos depósitos judiciais, 
o projeto aprovado determina 
que, se houver a substituição 
do depósito judicial por outra 
modalidade de garantia antes do 

encerramento do processo, o 
valor do ganho de causa pelo 
contribuinte será devolvido a ele 
em até 20 dias (contra os três 
dias da regra geral) se o saldo 
do fundo de reserva foi inferior a 
30% do total de depósitos.

Por fim, em relação aos crimes 
tributários, o PLC retira da lei 
a extinção da punibilidade se 
o condenado for reincidente e 
pagar integralmente o débito 
antes do recebimento da 
denúncia. Com informações da 
Agência Câmara de Notícias.

FONTE: CONJUR 
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STF forma maioria pela 
inconstitucionalidade 
do ICMS da Bahia 

STF formou maioria para 
derrubar a lei do Estado 
da Bahia que institui 

alíquota de ICMS sobre energia e 
telecomunicações acima da média 
das operações em geral. Na prática a 
alíquota passa a ser 18%. 
Os magistrados modularam a 
decisão para que ela passe a produzir 
efeitos a partir de 2024, ressalvadas 
as ações ajuizadas até 5 de fevereiro 
de 2021. Isso significa que quem 
entrou na Justiça até essa data 
poderá pedir restituição dos valores 
pagos indevidamente nos cinco anos 
anteriores ao ajuizamento da ação, 
prazo prescricional para a cobrança 
do crédito tributário
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STJ: ICMS-ST não integra 
a base do PIS/Cofins, 
vota relator 

O ICMS-ST (substituição 
tributária) não deve compor 
a base de cálculo do PIS e 

da Cofins devidos pelo contribuinte 
substituído. Esse foi o voto do relator, 
ministro Gurgel de Faria, apresentado 
nesta quarta-feira (23/11) nos dois 
recursos que discutem o tema. 
 
No regime de substituição tributária, 
um contribuinte é responsável por 
recolher o ICMS dos demais elos de 
uma cadeia de consumo de forma 
antecipada, facilitando a fiscalização 
quanto ao pagamento do tributo. Nas 
ações, o substituído, ou seja, aquele 
que vem depois na cadeia, alega que 
o ICMS-ST recolhido na etapa anterior 
incorpora-se ao custo de compra 
dos bens revendidos ao consumidor 
final e não caracteriza faturamento 
ou receita bruta. Portanto, deve ser 
excluído da base de cálculo das 
contribuições. 
 

Gurgel de Faria afirmou que, no 
julgamento da “tese do século”, o 
STF decidiu em caráter definitivo 
que “os conceitos de faturamento 
e receita, para fins de incidência 
do PIS e da Cofins, não albergam o 
ICMS”. Para o magistrado, o mesmo 
entendimento deve ser aplicado ao 
ICMS-ST.
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STJ: vendedor é 
responsável solidário 
pelo IPVA apenas 

Os ministros decidiram que, nos 
casos de não comunicação 
de venda aos órgãos de 

trânsito, o vendedor de veículo 
automotor somente poderá ser 
considerado responsável solidário 
pelo pagamento do IPVA se houver 
previsão em lei para tanto. A decisão 
foi unânime. 
 
Os ministros fixaram a seguinte 
tese: “somente mediante lei 
estadual ou distrital específica, 
poderá ser atribuída ao alienante 
responsabilidade solidária pelo 
pagamento do imposto sobre 
propriedade de veículos automotores 
do veículo alienado na hipótese 
de ausência de comunicação da 
venda do bem ao órgão de trânsito 
competente". 
 
Regina Helena ressaltou que a 
decisão foi uma reafirmação da 
jurisprudência do STJ. Tanto a 1ª 

quanto a 2ª Turmas do STJ têm 
decisões que responsabilizam 
solidariamente o vendedor a pagar 
o IPVA na falta de comunicação 
ao órgão de trânsito sobre a 
transferência do veículo. A condição 
é que haja previsão nas leis estaduais 
para essa responsabilização.
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STJ afasta a cobrança 
da Taxa de Saúde 
Suplementar pela ANS

Os ministros afastaram, por 
unanimidade, a cobrança da 
Taxa de Saúde Suplementar 

(TSS), instituída pelo artigo 20, inciso 
I, da Lei 9.961/2000. Os ministros 
concluíram que a base de cálculo 
da taxa foi estabelecida por meio de 
resolução, o que violou o princípio da 
legalidade. 
 
A Taxa de Saúde Suplementar (TSS) 
é uma das formas de financiamento 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Embora essa taxa 
tenha sido prevista em lei, a sua base 
de cálculo foi especificada por meio 
de ato infralegal, no caso a Resolução 
RDC 10/2000. Para os magistrados, 
a definição da base de cálculo por 
meio de resolução violou o princípio 
da legalidade previsto no artigo 
97, inciso IV, do Código Tributário 
Nacional (CTN). De acordo com 
esse dispositivo, somente a lei pode 
estabelecer “a fixação de alíquota do 

tributo e da sua base de cálculo”.
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Carf afasta contribuição 
previdenciária sobre 
gratificações eventuais

O colegiado decidiu, por oito 
votos a dois, que não incide 
contribuição previdenciária 

sobre uma gratificação especial dada 
um grupo de funcionários da Pepsico 
durante o ano de 2008. 
 
Prevaleceu o entendimento de que, 
por não ser recorrente, o pagamento 
não criou expectativa de recebimento 
pelos funcionários e, portanto, 
se caracterizou como um ganho 
eventual.



33

PARA REFLETIR
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STJ decide que não é possível 
responsabilização pessoal do 
administrador não sócio pela teoria 
menor

No Brasil, quando se trata de 
responsabilização pessoal 
do administrador ou dos 

sócios por obrigações da pessoa 
jurídica tem-se duas teorias. A 
teoria maior está prevista no art. 
50 do Código Civil e permite a 
responsabilização pessoal do 
administrador e dos demais 
sócios quando constatado 
o abuso da personalidade 
jurídica. Já a teoria menor, 
prevista no art. 28 do Código 
de Defesa do Consumidor, 
se apresenta mais ampla, 
permitindo a desconsideração 
quando a personalidade for, 
de alguma forma, obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores (§5º).

No caso concreto julgado pelo 
STJ (RESP Nº 1.860.333), em 
incidente de desconsideração 
da pessoa jurídica instaurado 
no bojo de uma execução de 

matéria consumerista, pretendia-
se a responsabilização pessoal 
do administrador não sócio da 
executada com base no art. 28, 
§5º, do CDC, uma vez constatada 
a insuficiência de bens passíveis 
de penhora da executada, ou seja, 
ante o inadimplemento.

O STJ entendeu ser impossível 
a extensão da tese da teoria 
menor, ou seja, da aplicação 
do art. 28, §5º, do CDC, 
para responsabilização do 
administrador não sócio, por 
ausência de previsão legal 
expressa, e a impossibilidade de 
adotar-se interpretação extensiva 
em matéria de responsabilidade 
pessoal.

Por: Gustavo Niella

Gustavo Niella

Advogado 

gustavo@harrisonleite.com
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Reclamação Trabalhista 
após anos de trabalho nas 
mesmas condições configura 
perdão tácito por parte do 
empregado

Em recente julgamento, a 17ª 
Turma do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª 
Região, por unanimidade, 
fixou o entendimento de que 
o funcionário que exerceu 
jornada extenuante (aquela que 
priva o empregado do convívio 
familiar e social) por mais de 
06 (seis) anos não possui mais 
o direito à rescisão indireta 
do contrato de trabalho, pois 
tolerou tais condições impostas 
pelo empregador por um 
lapso de tempo muito grande, 
configurando, portanto, o perdão 
tácito.

A demanda que originou a 
referida decisão tinha como um 
dos objetos a rescisão indireta do 
contrato de trabalho, que consiste 
na solicitação da demissão, 
por parte do colaborador, em 

casos de descumprimento da 
lei ou do contrato trabalhista 
pelo empregador, para 
consequentemente ter direito 
a receber os 40% (quarenta por 
cento) de multa do FGTS, saque 
do FGTS, Seguro Desemprego, 
Aviso Prévio, Férias, 13º Salário.

Na primeira instância, o Juízo 
reconheceu a jornada extenuante 
e deferiu o pedido de rescisão 
indireta.

O empregador interpôs Recurso 
Ordinário que, quando analisado 
pela 17ª Turma do TRT2, implicou 
na reforma da decisão de piso, 
restando fixado o entendimento 
de que embora o funcionário 
estivesse laborando em 
condições de jornada extenuante, 
só requereu a rescisão contratual 
por culpa do empregador 

Por: Luiz Castro
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Luiz Castro

Advogado 

luiz@harrisonleite.com

depois de mais de 06 (seis) anos 
trabalhando em tais condições, 
quando tal pedido deveria ter sido 
feito no primeiro momento em 
que a empresa tivesse cometido 
a falta, restando configurado, 
portanto, o perdão tácito.

Com esse novo entendimento, 
surge uma dúvida: será que os 
Tribunais Regionais do Trabalho 
acolherão essa nova tese ou 
continuarão se pautando para 
que um dos direitos assegurados 
pela Constituição Federal, que é o 
direito a uma jornada de trabalho 
digna (CF, art. 1º, Incisos III e IV), 
seja devidamente resguardado?

Assim, ainda entendemos que, em 
que pese o entendimento fixado 
pelo TRT2 no caso concreto, 
a jornada extenuante, mesmo 
exercida por um longo período, dá 
direito ao funcionário a requerer a 
sua rescisão indireta.
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O NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO É 
CRIME MESMO QUANDO A EMPRESA 
NÃO TEM DINHEIRO?

Suponhamos a seguinte 
situação: Empresa em 
grave crise financeira, com 

diversas faturas de fornecedores 
sem quitação, em risco de 
desabastecimento do estoque, 
verbas trabalhistas em atraso, 
mandados de busca e apreensão 
de veículos, mandados de 
penhora sendo cumpridos para 
pagamento de títulos de créditos, 
citações de execuções fiscais de 
todos os entes sendo cumpridas.

Com isso, com dinheiro em caixa 
limitado, o Administrador opta em 
adimplir os salários do mês em 
detrimento de todo o resto, in-
clusive do ICMS cobrado na nota 
fiscal de venda ao consumidor.

Ao final do mês, concluída a con-
tabilidade, todas as operações 
são transmitidas ao fisco estadual, 
no entanto, não há o pagamen-
to do ICMS que fora cobrado do 

consumidor final na nota fiscal da 
venda do produto.

Diante	disso,	haveria	ocorrência	
de	crime	tributário,	mesmo	
quando a empresa enfrenta 
grave	crise	financeira?

O conceito analítico de crime 
compreende a tipicidade, ilicitude 
e a culpabilidade – enquanto a 
tipicidade se traduz em conceito 
positivo, que deve ser preenchida 
para que haja crime, a ilicitude 
e a culpabilidade podem ser 
chamados de negativos, dado 
que suas categorias não podem 
ocorrer na prática, pois excluem o 
crime.

Em outras palavras, a tipicidade 
compreende a conduta, o nexo 
causal, o resultado e a tipicida-
de. Ausente qualquer deles, não 
haverá tipicidade. Já a ilicitude 
e a culpabilidade são obtidas a 

Por: Pedro Reis
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partir da não configuração no caso 
concreto de suas excludentes. 
Ou seja, e.g., não praticar o fato 
sob legítima defesa (excludente 
da ilicitude) ou ser imputável no 
momento da conduta (excludente 
de culpabilidade).

No que atine ao caso hipotético 
apresentado, sempre se 
questionou sobre a aplicação da 
Exigibilidade de Conduta Diversa, 
que compreende a possibilidade 
de o agente criminoso, diante do 
caso concreto, ter à disposição a 
opção de se comportar de forma 
lícita ou ilícita, quando diante de 
hipótese de grave crise financeira 
na empresa.

Ora, considerando a gravidade 
da situação e a indisponibilidade 
de caixa para pagar as despesas 
mensais, perfeitamente factível 
que o Administrado opte por 
pagar fornecedores e funcionários 
em detrimento do fisco, sob pena 
de colocar em risco a própria 
atividade econômica.

Assim é que, a 5ª Turma do STJ 
decidiu que a excludente de 
culpabilidade da Inexigibilidade 
de Conduta Diversa é aplicável 
ao crime do art. 2º, II da Lei nº 
8.137/1990 quando a empresa 
enfrenta grave crise financeira, 
dada a impossibilidade fática 

de adimplir os tributos sem 
comprometer a própria atividade.

PROCESSO PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
TRIBUTÁRIA.	ARTIGO	2º,	INCISO	II,	
DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA 
DE RECOLHIMENTO DE VALORES 
RELATIVOS AO ICMS. INEXIGIBILIDADE 
DE CONDUTA DIVERSA. CRISE 
FINANCEIRA. CAUSA EXCLUDENTE 
DE CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO DE QUESTÕES FÁTICO-
PROBATÓRIAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

• A jurisprudência desta Corte 
Superior de Justiça é no 
sentido de que é possível a 
exclusão da culpabilidade por 
inexigibilidade de conduta 
diversa, nos crimes do art. 2º, 
inciso II, da Lei n. 8.137/1990, 
se ficar comprovada nos autos 
a alegada crise financeira da 
empresa. Precedentes.

• No presente caso, a Corte 
de origem, em decisão 
devidamente motivada, 
entendeu que, do caderno 
instrutório, emergem 
elementos suficientemente 
idôneos de prova que 
demonstram a presença 
de causa excludente da 
culpabilidade, consistente na 
inexigibilidade de conduta 

diversa, em razão da existência de dificuldades financeiras.

Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela condenação, 
uma vez que não restou configurada a inexigibilidade de conduta 
diversa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de 
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice 
da Súmula n. 7/STJ.

• Agravo regimental não provido.

Apesar da ausência de vedação à aplicação da excludente de 
culpabilidade aos crimes tributários, fato é que havia grande 
dificuldade na aceitação pelo Judiciário da tese dada a complexidade 
em delimitar o que se entende por “crise financeira”.

Diante de um país com sistema tributário tão complexo e com 
carga tributária tão elevada, admitir que a crise financeira exclui a 
culpabilidade do crime tributário além de ressaltar o caráter subsidiário 
do Direito Penal, enfatiza a necessidade de atuação dolosa do 
Administrador para que configure, de fato, crime tributário.

Pedro Reis

Advogado 

pedro@harrisonleite.com
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JUSTIÇA ASSEGURA A EMPRESA DO 
SIMPLES NACIONAL O BENEFÍCIO 
DO PERSE

Em mais um entendimento 
favorável aos contribuintes, a 
Justiça Federal da Subseção 

Judiciária de Belo Horizonte 
assegurou a empresa optante do 
Simples Nacional o benefício do 
PERSE.

A decisão vem num momento 
importante em virtude da 
regulamentação recente 
da matéria pelo Ministério 
da Economia restringindo o 
benefício para essas empresas. 
No caso concreto, entendeu o 
Judiciário que “se o benefício não 
for estendido às empresas do 
Simples Nacional, não se estará 
respeitando a livre concorrência, 
o tratamento favorecido para as 
micro e pequenas empresas e 
sim agraciando-se as empresas 
de grande porte”.

Por esta razão é que 
microempresas e empresas de 
pequeno porte devem procurar 
o Judiciário para assegurar-lhes 

esse direito, sob risco de não 
conseguirem competir no mercado 
em situação de igualdade fiscal.

Por: Harrison Leite

Harrison Leite

Advogado

harrison@harrisonleite.com
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DESTAQUES
do mês
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Dr. Harrison Leite prestigia evento do 
Conselho Regional de Contabilidade 
da Bahia

O Dr. Harrison Leite palestrou 
em evento realizado pelo 
Conselho Regional de 

Contabilidade da Bahia sobre 
o tema “Reforma Tributária“. 
Dado o momento de transição 
política, esse tema sempre volta 
ao debate e muito interessa aos 
contadores. Na oportunidade, 
estavam presentes o presidente 
do CRC/BA e outros ex-
presidentes, bem como pessoas 
de todo o país, uma vez que o 
evento foi presencial e on-line.
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Mais destaques

Luís Felipe marca presença no 1º 
Encontro de Estagiários Jurídicos do 

sul da Bahia,

12 de novembro. 
Aniversário Surpresa para 
o nosso estagiário de T.I. 

Daniel Jackson

Dr. Mateus Santiago 
marca presensa em 
Simpósio Jurídico na 

UniFTC.  

Dr. Harrison Leite 
ministra Seminário de 

Contabilidade para 
Microentidades e 

Pequenas empresas

9 de novembro
Aniversário Surpresa para 

o nosso estagiário de 
Direito Ítalo Passos

30 de novembro
Aniversário Surpresa 
para Abraão Ribeiro

Grupo de estudos com 
o tema: Democracia e  

Constitucionalismo
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NOS ACOMPANHE NAS 
REDES SOCIAIS

harrisonleite.com

@harrisonleiteadvogados
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