
 
 
 

 
CLIPPING DE NOTÍCIAS E JURISPRUDÊNCIAS n. 8 - ANO I 

 
 
 
1. Artigo: Imposto de Renda versus inflação 
  
 Porto Alegre (RS) - Confira o artigo: Imposto de Renda versus inflação, de autoria do 
presidente nacional da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, publicado na edição desta 
quinta-feira (27), do jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. 
 
 Imposto de Renda versus inflação 
 
 Exercendo a sua missão legal de ser a voz constitucional da sociedade brasileira, o 
Conselho Federal da OAB ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para que o 
cidadão brasileiro pague menos Imposto de Renda. Dessa forma, pedimos a correção no mesmo 
percentual da inflação da tabela de isentos e das faixas tributadas. 
 
 Desde 1996, a tabela do IRPF vem sendo corrigida de forma inferior em relação à 
inflação do período. De acordo com a evolução do IPCA - índice oficial do governo federal, 
medido pelo IBGE -, de janeiro de 1996 até dezembro de 2013, já descontadas todas as 
correções da tabela do imposto, ainda resta uma perda de 62% do poder aquisitivo da moeda 
brasileira. Tal informação é corroborada por nota técnica do Dieese. 
 
 A intenção da ordem jurídica, quando definiu o valor para não incidência do IR no ano 
de 1996 (faixa de imunidade de R$ 900), era a de proteger os assalariados que recebiam até oito 
salários mínimos por mês (R$ 896), enquanto nos dias atuais (faixa de imunidade de R$ 
1.710,78) basta receber três salários mínimos por mês (R$ 2.034) para que haja tributação pelo 
IR. 
 
 A não correção da tabela de incidência do IRPF, de acordo com a inflação, fez com que 
milhões de brasileiros passassem a pagar impostos injustamente. O cidadão brasileiro trabalha 
cinco meses por ano apenas para fazer face à carga tributária do país. 
 
 A postura da União em não corrigir a tabela de IR viola abertamente a 'Constituição, a 
ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social', cuja 
defesa incumbe à OAB. A carga tributária não pode ser aumentada ferindo os princípios da 
Constituição federal. 
 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
 
 



 
 
2. Custo de renúncia fiscal nos Estados é o dobro do investimento, mostra estudo 
 
 

Um estudo feito para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostra que, 
em um universo de 17 Estados brasileiros pesquisados (incluindo o Distrito Federal), a renúncia 
de receita por conta dos benefícios tributários concedidos em 2012 foi, na média, quase o dobro 
dos investimentos que eles realizaram diretamente. Isso dá, segundo os economistas José 
Roberto Afonso, Ricardo Figueiró Silveira, Célia Maria Silva Carvalho, Danielle Klintowitz e 
Felipe de Azevedo, autores do estudo, a dimensão do efeito da guerra fiscal nas finanças 
estaduais. 

 
Os incentivos concedidos pelos governadores, com base no Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), são direcionados, em sua quase totalidade, à atração de 
indústrias. Por causa da renúncia, os Estados ficam com poucos recursos para fazer 
investimentos em infraestrutura logística e urbana. Ao Valor, José Roberto Afonso observou 
que mesmo com todos os incentivos concedidos pelos Estados, o investimento privado continua 
muito baixo e "o país apresenta elevado déficit em investimentos em infraestrutura". 

 
A renúncia fiscal foi comparada com os investimentos realizados pelos Estados em 2012 

porque as últimas informações disponíveis se referem àquele ano. Os dados sobre os 
investimentos foram coletados nos relatórios sobre a execução orçamentária, que ainda não 
estão disponíveis para a maioria dos Estados em relação a 2013. 

 
O peso da renúncia varia, no entanto, de Estado para Estado. Roraima, por exemplo, 

deixou de arrecadar apenas 19,6% do que investiu. No outro extremo está Goiás, cuja renúncia 
de receita correspondeu a 2.279,4% dos investimentos que realizou em 2012. A renúncia de São 
Paulo correspondeu a 264,3% do que foi investido. 

 
Esses números melhoram, observam os autores do estudo, quando se agrega a despesa 

com inversão financeira no total dos investimentos. No caso de São Paulo, por exemplo, a 
renúncia de receita cai para 174,4% dos investimentos/inversões e a de Goiás, a 376,5%. Mas 
os economistas advertem que alguns Estados registram na categoria de gasto com inversões 
financeiras os repasses aos respectivos fundos que utilizam para devolver aos contribuintes 
parte do que recolheram de ICMS, "forma na qual a sua guerra fiscal acaba passando pelo 
Orçamento". Nessa hipótese, argumentam, "seria indevida (por dupla contagem) comparar a 
renúncia tributária estadual com a soma de investimentos mais inversões". 

 
Segundo a pesquisa, que abrangeu os anos de 2012 a 2014, a soma das renúncias 

informadas pelos Estados variou, nesse período, de R$ 41 bilhões a R$ 52 bilhões. Para 2014, a 
previsão é de R$ 51,1 bilhões. Em 2012, a renúncia correspondeu 15,6% do ICMS arrecadado 
no ano e a 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Somada ao que o governo federal concede em 
benefícios tributários, em montante equivalente a 3,2% do PIB, o total da renúncia fiscal da 
União e dos Estados chega a 4,4% do PIB. 

 



 
 

Outra forma de dimensionar e analisar a renúncia fiscal dos Estados é apresentá-la em 
valores per capita, observam os economistas. Para 2012, a média dos Estados pesquisados foi 
de R$ 264 por habitante. Por esse critério, há uma variação muito grande entre os Estados. No 
Piauí, ela foi de R$ 57 por habitante, enquanto atingiu R$ 1,1 mil por habitante no Amazonas. 

 
Os dados sobre a renúncia de receita dos Estados foram obtidos pelos autores do estudo 

a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de cada um deles. Ela deve ser acompanhada 
de um relatório em que é detalhada a renúncia fiscal. A pesquisa constatou que o demonstrativo 
de renúncia não é publicado junto à LDO por cinco dos 27 Estados brasileiros. 

 
Os autores alertam também para a precariedade das informações, pois não existe 

padronização na divulgação das LDOs e de seus conteúdos. Além disso, observam que não é 
possível saber se os Estados que estimam a renúncia seguem uma metodologia minimamente 
próxima. 
 
Fonte: Valor Econômico – Leia mais em: http://www.valor.com.br/brasil/3490612/custo-de-
renuncia-fiscal-nos-estados-e-o-dobro-do-investimento-mostra-estudo#ixzz2xXwcap6Y 
 
 
3. “É preciso organizar e não descartar os incentivos fiscais”, entrevista José Alves Filho.  
 

Consolidar os incentivos fiscais estaduais como a mais eficaz política de 
desenvolvimento regional. Essa é a bandeira defendida pelo empresário e presidente da 
Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável (Adial Brasil), José Alves 
Filho. A associação participou recentemente na formatação do projeto de Lei Nº 40 (PLS 
40/2014), apresentado pelo senador Gim Argello (PTB/DF), que propõe normas gerais para a 
concessão de incentivos fiscais, fiscal-financeiros e de benefícios fiscais no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para aplicação nos Programas de 
Desenvolvimento Regional. 

 
 Em entrevista, José Alves Filho conta mais detalhes sobre o projeto e expõe seus 

argumentos para regulamentar os incentivos fiscais. “Hoje, a prática de atração de 
investimentos por incentivo fiscal de ICMS está bastante impregnada, está na nossa cultura 
econômica. Então não é uma coisa para se descartar, é algo que para se organizar”, afirma. 

 
De que trata o Projeto de Lei do Senado? 
 
A maior parte dos estados do brasil tem decretos que regulamentam incentivos fiscais de 

ICMS para atrair investimentos, mas nós não temos uma lei federal que regulamente 
nacionalmente essas práticas. Então, os governos estaduais estão legais dentro de seus estados e 
estão ilegais nacionalmente. Hoje é remetido ao Confaz [Conselho Nacional de Política 
Fazendária] essa anuência, mas como São Paulo tem feito um bloqueio ferrenho contra a prática 
de atração de investimentos pelos demais estados, sempre vota contra, sempre fica barrando a 
regulamentação. 



 
 

 
Como o sistema de estados compete ao Senado, nós estamos buscando uma 

regulamentação via Senado para então o Confaz acompanhar o que o processo democrático no 
Congresso permite, que é a maioria absoluta dos votos. Como o Confaz é por unanimidade 
[votações] – isso não é democrático – o projeto acaba não passando. Então estamso com 
problemas dessa natureza desde 1994, ou seja, já temos 20 anos rodados e o processo não se 
resolve. 

 
Como o projeto pode acabar com a chamada guerra fiscal? 
 
Na prática, nós queremos estabelecer uma competição fiscal.  Porque guerra fiscal fica 

aquele negócio de um tocando ação contra o outro. No caso do Rio Grande do Norte, nós 
tivemos com a governadora no Supremo Tribunal [Federal] em setembro. Junto com os 
governadores do centro-oeste, nós fizemos um apelo para os governadores do norte e nordeste 
para irmos até os ministros do Supremo para explicar para eles as consequências do julgamento 
daquela súmula vinculante, que está lá desde 2011. E a governadora do Rio Grande do Norte 
estava explicando na ocasião: “Eu tenho incentivos fiscais para o microempresário de 
Confecções e, se eu acabar com incentivo fiscal de ICMS, eles param de vender e vai ter uma 
quebradeira de microempresários e por isso eu, como governadora, estou aqui apelando para 
que o Supremo coloque a mão na consciência. Não é só um problema econômico, mas também 
social. Hoje, a prática de atração de investimentos por incentivo fiscal de ICMS está bastante 
impregnada, está na nossa cultura econômica. Então não é uma coisa para se descartar, é algo 
que para se organizar porque tem que se proteger as economias mais pobres, menores, para que 
elas sejam atrativas. 

 
Qual o lado bom e o lado ruim desse projeto? 
 
Eu só vejo o lado bom porque no mundo capitalista em que estamos inseridos gira em 

torno do dinheiro. Ou a gente tem recursos financeiros para poder fazer melhoria social, ou não 
se faz melhoria social. Alguém tem que pagara conta.  Nós competimos com vários outros 
países na América do Sul e nas outras Américas. Nós presenciamos reuniões de governadores 
com industriais de multinacionais e fica claro que, o país que tiver a melhor equação de lucro, 
incluindo incentivos fiscais, é onde as indústrias vão investir. Quando uma multinacional fala 
que vai investir no Brasil, por ter uma boa equação de lucro, incluindo impostos e incentivos, se 
você não tiver um diferencial competitivo de preço para oferecer no nordeste, essas empresas 
todas vão se instalar no sul. 

 
A criação de normas gerais, que valessem de maneira igual para todos os estados, 

não poderia tornar os estados do nordeste menos atrativos? 
 
É ao contrário porque hoje, a governadora do Rio Grande do Norte às vezes tem que dar 

100% de incentivo fiscal de ICMS para poder ser um pouco atrativo. Se você pega os poderes 
econômicos do nordeste e o do sul, o volume de negócios que pode ser feito no sul é bem 
maior. Vamos pelo PIB. O PIB só do Estado de São Paulo é 34% do PIB do país. Então, se eu 



 
 
tenho uma indústria instalada em São Paulo, o volume de negócios que eu já faço no meu start 
up é muito maior do que o volume que eu tenho na minha indústria no Rio Grande do Norte. 
Então, eu preciso dar condições do Rio Grande do Norte ser atrativo para as indústrias se 
instalarem e promoverem o desenvolvimento econômico do estado. Até porque viver de Fundo 
de Participação dos Estados (FPE)… não é um dinheiro tão grande assim. Pode ser grande para 
as demandas e os limites atuais, mas você não consegue construir hospitais na proporção da 
demanda da sua população, não consegue ter educação e segurança, financiados pelo Estado do 
Rio Grande do Norte, na proporção da arrecadação do Estado. É preciso fazer crescer a 
economia para poder ter maior fluxo de dinheiro. E se o Estado conseguir atrair indústrias, 
consegue atrair um volume de dinheiro suficiente para arcar com suas despesas públicas e ter 
capacidade de atendimento social, de estrutura pública, muito maior do que tem hoje. Porque 
isso que o Estado de São Paulo fica bloqueando [a regulamentação], porque quer tudo para ele. 

 
Mas como é exatamente a proposta do projeto? 
 
A nossa proposta fundamental é o seguinte: o primeiro ponto de referência é o PIB 

nominal dos estados. E por que PIB nominal, e não PIB per capita? Porque o PIB per capita é 
distorcido. Um estado com um PIB pequeno e uma população razoável tem um PIB médio que, 
na realidade, não representa a capacidade de alavancagem do Estado. Você pega São Paulo com 
um trilhão e meio de reais de PIB, que é 34% do PIB do Brasil, e o Rio Grande do Norte, que 
tem 0,86% do PIB do país. O Rio Grande do Norte fica com um valor de recursos na mão muito 
pequeno para fazer investimentos. Para fazer um hospital no Rio Grande do Norte, é um 
sacrífico hercúleo. A Organização Mundial do Comércio [OMC] prega que o incentivo fiscal 
deve ser dado a projeto de longo prazo. Esse longo prazo deve ser de 30 a 50 anos ou acima, e 
não abaixo. E volta e meia as pessoas falam em acabar com o incentivo fiscal, mas os países 
desenvolvidos, da Europa e também os Estados Unidos, já perceberam que o processo deve ser 
de longo prazo. Você não consegue reverter uma economia em dez anos. O processo é longo até 
criar substância. Outro ponto importante é que o incentivo fiscal de ICMS está favorecendo a 
cultura exportadora porque você vai estar produzindo mais do que consome na região. É tudo 
que o brasil precisa aprender: ter volumes de produção acima do seu consumo para exportar. A 
Alemanha exporta 40% do PIB dela. Nós temos um PIB de dois trilhões de dólares e 
exportamos só duzentos bilhões. A Alemanha tem um PIB de quatro trilhões de dólares e 
exporta um trilhão e seiscentos. Ela é a maior produtora industrial de café do mundo e não 
planta um pé de café, mas processa café do mundo inteiro e exporta para o mundo inteiro o café 
processado. Então, o incetivo fiscal de ICMS também está trazendo para as nossas regiões uma 
cultura de produção exportável para outras regiões, e com isso favorecendo as  economias 
regionais. 

 
Qual a sua avaliação sobre a redução das alíquotas de ICMS? 
 
Quando o pessoal concorda em reduzir essas alíquotas interestaduais de 12% para 4%, 

na realidade não é para reduzir o ICMS coisa nenhuma, é para que aumente o ICMS arrecadado 
para os Estados. Você faz uma conta simplista: o que você compra de fora, você recebe com 
crédito de 12%. Normalmente, as dentro do Estado são de 18%. Se você tem 12% de crédito, o 



 
 
consumidor vai pagar 6% adicionais. Se você reduz de 12% para 7%, ele vai pagar 9% 
adicional, e se reduzir para 4%, ele vai pagar 14% adicional. Ou seja, o pessoal fica enganando 
a população, dizendo que redução das alíquotas interestaduais vaio trazer redução de carga 
tributária no país. Isso é um tremendo engodo porque o consumidor vai pagar mais caro. O que 
nós empresários pedimos é: simplifica a legislação. Não precisa mexer na taxa. O que eu não 
posso ter é uma regra em cada lugar. Os governadores tem o ICMS como uma forte fonte de 
arrecadação. Se a gente corta essa fonte, esse governador vai viver de quê? Ele vai ter que 
aumentar ainda mais as taxas de energia, de telefone, de combustível, porque tem que tirar 
dinheiro de algum lugar. 

 
Como esse projeto poderia trazer equilíbrio entre os estados? 
 
Nossa proposta fala o seguinte: o Rio Grande do Norte tem 0,86% do PIB do país, então 

pode dar 85% de incentivo fiscal do seu ICMS. São Paulo tem 34% do PIB, então não pode dar 
mais que 30%. Aí vocês vão ser competitivos. O que acontece hoje é que a governadora do Rio 
Grande do Norte é obrigada a dar 100% e às vezes alguma coisa do substituto para atrair 
investimento, porque investimento gera emprego, daí ela entende que é melhor para ela como 
governadora gerar emprego e às vezes abrir mão da receita. E ela tem que atender o seu eleitor 
porque eleitor desempregado é o anti-eleitor. 

 
Como está o trâmite desse projeto? 
 
O senador Gim Argello [PTB/DF] está tramitando o projeto dentro do Senado. O que 

nós estamos tentando fazer agora é alertar a mídia para que procure esclarecer a sociedade e os 
os políticos das suas regiões da importância disso para os estados para que o Senado olhe para 
isso e acelere o processo de aprovação porque nós temos convicção de que a aprovação disso 
inclusive ajuda a melhorar a economia do país como um todo. 

 
Fonte: ACIEG - http://acieg.com.br/e-preciso-organizar-e-nao-descartar-os-incentivos-

fiscais/ 
 
 
4. Confaz autoriza parcelamento de ICMS em Goiás  
  

Os Estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito 
Federal estão autorizados a conceder parcelamentos do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) para contribuintes que possuem dívidas com fatos geradores até 
31 de dezembro do ano passado. Em Goiás, o Programa Incentivo de Regularização Fiscal das 
Empresas- Regulariza - já está sendo apreciado pela Assembléia Legislativa. 

 
A possibilidade do parcelamento foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) e regulamentada por meio de quatro normas. Os convênios ICMS de 
números 21, 24, 26 e 31, que tratam do tema, foram publicados ontem no Diário Oficial da 
União. 



 
 

 
Algumas das normas publicadas abrem a possibilidade de criação de novos programas de 

parcelamento. Em outros casos, os convênios apenas alteram normas já existentes para mudar a 
data dos fatos geradores de débitos que poderão ser incluídos em programas já existentes. 

 
No Rio de Janeiro, por exemplo, o Convênio ICMS nº 21 altera o Convênio ICMS nº 

128, de 2013. A norma mais antiga autoriza o parcelamento de débitos gerados até 30 de 
setembro de 2013, e previa que a adesão do contribuinte poderia ser feita até 31 de agosto de 
2014. 

 
A nova norma prevê a adesão até 30 de novembro de 2014 de dívidas com fato gerador 

até 31 de dezembro de 2013.  Alterações relacionadas a datas foram feitas também para os 
Estados de São Paulo e Goiás. Para o Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal foi criada a 
possibilidade de formular um novo parcelamento. A instituição dos programas, porém, ainda 
necessita de regulamentação pelos governos estaduais. 

 
Fonte: Valor Econômico com Comunicação Setorial- Sefaz 
 
 
5. Empresários têm prazo para pedir prorrogação de benefícios 
 

Com a publicação do decreto 8.127, que regulamenta a lei que prorrogou os programas 
de incentivos fiscais goianos até 2040, os empresários têm até 90 dias contados a partir do dia 
25 de março para encaminhar essa solicitação ao Conselho Deliberativo do Fomentar ou à 
Comissão Executiva do Produzir. 

 
Nesta reedição do programa, a prorrogação do prazo dos incentivos goianos até 2040 

ficou vinculada ao recolhimento, por parte da empresa interessada, de contribuição de 4% sobre 
o valor da parcela incentivada, pelo prazo de 30 meses consecutivos, ao Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 

 
A prorrogação do prazo atinge também seus subprogramas até a mesma data limite, 31 

de dezembro de 2040. O prazo máximo de fruição do Produzir e do Fomentar antes desta nova 
lei era até 2020. O decreto 8.127 foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado do 
dia 25 de março. 

 
Fonte: Comunicação Setorial-Sefaz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. STF - Compensação de imposto sobre serviço prestado a inadimplente tem repercussão 
geral reconhecida 
 
  
 Uma empresa que prestou serviço de telecomunicação e o cliente não pagou, caindo em 
inadimplência absoluta com suspensão do serviço prestado, tem o direito de pedir o 
ressarcimento ou a compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) recolhido ao tesouro estadual? O caso, que está em discussão no Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) 668974, envolvendo uma disputa judicial entre o Estado de 
Rondônia e a empresa Global Village Telecom Ltda., teve a repercussão geral reconhecida e 
será julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
 A empresa interpôs recurso extraordinário, inadmitido na origem, com o objetivo de 
reformar julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, assim, ver reconhecido o direito de 
compensar o ICMS recolhido sobre prestações de serviço de comunicação em relação às quais 
houve inadimplência absoluta do usuário, causando a extinção dos efeitos do negócio jurídico. 
 
 O STJ examinou o recurso da empresa e negou provimento ao pedido, mantendo assim 
decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. Para o STJ, não há controvérsia acerca da 
cumulatividade na cobrança do imposto. Naquela corte, prevaleceu o entendimento de que 
inexiste relação entre a falta de pagamento e a ocorrência do fato gerador, uma vez que o 
imposto é exigido em virtude da prestação do serviço, sendo ilícito o contribuinte pretender 
repassar ao fisco o ônus da inadimplência. 
 
 Em sua manifestação, o relator do recurso, ministro Marco Aurélio, considerou o tema 
“passível de repercutir em inúmeras relações jurídicas”. Ele observou distinções entre esse caso 
concreto e um outro, julgado no RE 586482, também com repercussão geral, em que “o Pleno 
concluiu pela subsistência da obrigação quanto ao PIS e à COFINS nas situações de vendas 
inadimplidas”. 
 
 O ministro afirmou que, embora exista semelhança no tocante à questão das vendas 
inadimplidas, naquele caso não se deliberou acerca de eventual violação ao princípio da não 
cumulatividade, haja vista a natureza própria das referidas contribuições. “Quanto ao imposto 
estadual, a controvérsia requer a consideração do aludido princípio, ante a condição que ostenta 
de imposto sobre o consumo”, ressaltou. 
 Para ele, a questão “envolve saber se a inadimplência é irrelevante, sob o aspecto 
jurídico-tributário, mesmo se resultar na oneração do comerciante em vez do consumidor final, 
como deve ser sempre em se tratando de tributo não cumulativo”. 
 
 A manifestação do relator no sentido de reconhecer a repercussão geral da matéria foi 
seguida, por maioria, em deliberação no Plenário Virtual da Corte. 
 
Fonte: STF 
 



 
 
 
7. STJ – Recurso Repetitivo - ISS – Incidência sobre arrendamento mercantil financeiro 
 
 
“ISS. INCIDÊNCIA SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. SUJEITO 
ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA 
SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LC 116/03: LUGAR DA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO 
RESP 1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL 
EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE JULGADO, QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS 
ANÁLOGOS. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE.  
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a compreensão no sentido de que: “(b) o 
sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do 
estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é 
efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se 
comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes 
decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de 
leasing financeiro e fato gerador do tributo”.  
2. Na hipótese dos autos, as operações de leasing foram celebradas em período anterior a 
31/07/03, com entidade arrendadora sediada em Osasco/SP, consoante se depreende do 
documento de fl. 20, não possuindo legitimidade para exigir o tributo em questão o município 
ora recorrente, localizado no Rio Grande do Sul.  
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, 
examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação 
da competência do Supremo Tribunal Federal.” 
 
Fonte: STJ - AgRg no REsp 1.023.569, DJ 19/03/2014. 
 
 
8. Pequenas entram na mira da fiscalização  
 
 A Receita Federal amplia este ano o grupo de contribuintes submetido a 
acompanhamento especial. Depois da ação concentrada por meio de auditorias externas nas 
grandes empresas e acompanhamento dos contribuintes pessoa física de elevadíssima 
capacidade contributiva, chegou a vez e colocar na mira as pequenas empresas. A declaração de 
IR do grupo com receita bruta anual entre R$ 3,6 milhões e R$ 35 milhões terá análise 
detalhada de auditores fiscais e as discrepâncias encontradas serão informadas ao contribuinte. 
 
 A estratégia é publicar no domicílio fiscal eletrônico da empresa o problema identificado 
e dar ao contribuinte a possibilidade de corrigir os erros na declaração e na apuração de tributos 
com o objetivo de regularizar a situação. Na prática, isso significa a tentativa de recuperação de 
tributos sem um contencioso. “Ao multiplicar a capacidade de mostrar a análise e a 



 
 
interpretação feita pela Receita, esperamos que as empresas evitem ser autuadas”, diz Iágoro 
Martins, coordenador-geral de fiscalização da Receita. Regularizar a situação também significa 
ficar livre do pagamento de multas. 
 
 A chamada “autorregularização” mostrou-se um instrumento eficaz no caso das 
declarações de pessoas físicas. A checagem das declarações é feita pelo computador com base 
em parâmetros específicos. Cada vez mais a Receita tem acesso aos dados de distintas fontes, o 
que possibilita o cruzamento de um grande número de informações: investimentos em 
previdência privada, aluguel e registro de compra e venda de imóveis em cartórios, gastos com 
cartão de crédito, despesas médicas, entre outras. 
 
 Em geral, 1 milhão de declarações terminam retidas na malha fina por ano. Desde 2012, 
os próprios contribuintes entram no site da Receita e regularizam a sua situação. Por meio do 
procedimento, 990 mil declarações foram retificadas e liberadas da malha fina, em 2013. Em 
termos de impostos, R$ 5 bilhões que não haviam sido declarados foram reconhecidos: R$ 3,4 
bilhões por adicionar rendimentos à declaração e R$ 1,6 bilhão por reduzir o total de despesas 
médicas declaradas. 
 
 No ano passado, o grupo de 600 auditores da Receita terminou um intenso trabalho de 
análise dos grandes contribuintes, iniciado em 2010. A identificação das irregularidades 
tributárias ocorreu com o monitoramento de banco de dados individuais. As autuações somaram 
R$ 190,2 bilhões, em 2013, um crescimento de 63,5% em relação aos R$ 116,3 bilhões 
registrados no ano anterior. A maior parte das autuações se refere a operações de planejamento 
tributário consideradas abusivas. 
 
 O maior crescimento de autuações ocorreu no setor bancário, com R$ 42,1 bilhões, alta 
de 167,5% sobre 2012. O Itaú foi autuado em agosto em cerca de R$ 18,7 bilhões por operações 
realizadas no momento da fusão com o Unibanco. Porém foi a indústria que recebeu o maior 
volume de autuações, no valor de R$ 74,4 bilhões. As pessoas físicas responderam por R$ 8,6 
bilhões em autuações, um crescimento significativo sobre os R$ 6 bilhões do ano anterior. 
 O trabalho em 2014 está concentrado em um grupo de 17.176 contribuintes com indícios 
de infração já identificados. Do total, 2.143 são pessoas jurídicas sujeitas ao acompanhamento 
diferenciado, 8.389 pessoas jurídicas de médio e menor porte. São 6.644 pessoas físicas 
selecionadas, das quais 104 classificadas como de elevada capacidade contributiva. São 
contribuintes com rendimentos de R$ 10 milhões, que operam com renda variável superior a R$ 
70 milhões ou que gastem mais de R$ 2 milhões no cartão de crédito. 
 
 Aplicar a multa não significa cobrá-la. A recuperação leva em média quatro anos porque 
o contribuinte contesta a dívida na esfera administrativa. Pode demorar ainda mais, se ele 
recorrer à Justiça. Das autuações no valor de R$ 190,2 bilhões, somente R$ 30,7 bilhões 
voltaram aos cofres públicos. 
 
 Bancos, seguradoras e multinacionais fizeram parcelamentos especiais previstos pela Lei 
12.865 com redução de juros e multa. Exatamente para que a cobrança seja mais rápida é que a 



 
 
Receita decidiu criar oportunidades para a “autorregulamentação”. Desde setembro de 2013, o 
programa Alerta Simples Nacional permite que os contribuintes optantes verifiquem no próprio 
portal utilizado para emitir o documento de arrecadação dos tributos se há inconsistências nos 
dados declarados. A partir deste ano, as pequenas empresas serão convidadas a consultar o 
domicílio fiscal eletrônico para regularizar a situação. 
 
Fonte: Valor Econômico 
 
 
9. STJ definirá se garantia estendida deve entrar no cálculo do ICMS 
 

Está nas mãos dos ministros da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma 
definição importante para as grandes redes de varejo. Eles vão analisar, por meio de recurso 
repetitivo, a possibilidade de inclusão da garantia estendida na base de cálculo do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nas instâncias inferiores, o entendimento, na 
maioria das vezes, é favorável aos contribuintes. 

 
O recurso a ser analisado envolve a Globex (Ponto Frio), que foi incorporada pela Via 

Varejo. O caso foi anteriormente julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), 
que afastou a incidência do ICMS sobre o seguro. De acordo com parecer do Ministério Público 
sobre o caso, o valor da causa, em 2010, era de R$ 4,6 milhões. 

 
Para o relator do caso no TJ-MG, desembargador Afrânio Vilela, apesar de o 

consumidor comprar simultaneamente o produto e a garantia estendida, tratam-se de duas 
operações distintas. 

 
Vilela defende que, enquanto a venda de uma mercadoria seria uma operação comum, 

sobre a qual incide o ICMS, a aquisição da garantia estendida poderia ser caracterizada como 
uma prestação de serviço. Prova disso, segundo ele, seria a presença de uma seguradora, que 
arcaria com os riscos de um eventual problema com o produto comercializado. 

 
“O seguro-garantia não compõe o preço de venda do produto comercializado, razão pela 

qual o valor correspondente não pode integrar a base de cálculo do ICMS”, afirma na decisão o 
desembargador Afrânio Vilela. 

 
Em parecer apresentado no STJ, o Ministério Público Federal (MPF) defende a 

manutenção da decisão, com alterações apenas nos honorários dos advogados. O órgão cita que 
as companhias varejistas não integram os valores obtidos por meio da garantia estendida a seus 
patrimônios. “Os valores pagos pelo prêmio devem ser repassados à companhia seguradora por 
força contratual da parceria – portanto, não configuram receita do varejista na espécie”, diz o 
MPF. 

 
Em agosto de 2013, o TJ de Santa Catarina seguiu o mesmo entendimento em um caso 

envolvendo as Lojas Colombo. O relator do caso, desembargador Pedro Manoel Abreu, citou 



 
 
em sua decisão que a Lei Kandir (Lei nº 87, de 1996) destaca em seu artigo 13 que integra a 
base de cálculo do ICMS os “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas”. 

 
Para o relator, entretanto, o artigo trata dos seguros obrigatórios. “É [o seguro citado na 

lei] aquele relativo ao transporte de mercadorias e riscos de perdas e danos a elas causados até a 
sua entrega ao adquirente final”, afirma na decisão. 

 
O advogado Alexsander Santana, do Porto Advogados, que atua em um caso similar no 

Rio Grande do Sul, diz que um posicionamento definitivo da Justiça sobre o tema poderá afetar 
todas as grandes companhias varejistas. “Se a garantia estendida fosse obrigatória, eu até 
concordaria que integraria a base de cálculo. Mas é uma opção do consumidor”, diz. 

 
O posicionamento é seguido pelo também tributarista Eduardo Salusse, do Salusse 

Marangoni Advogados. “Se o seguro é oferecido por terceiros, parece-me que estamos falando 
de serviço segregado. Se vendido pela loja junto com a mercadoria, ganha contornos 
polêmicos”, afirma. 

 
Na esfera administrativa, porém, já há decisão desfavorável aos contribuintes. O 

Conselho Pleno, responsável por uniformizar o entendimento do Conselho de Contribuintes do 
Rio de Janeiro, manteve uma autuação também contra a Globex, em um caso similar ao que 
será julgado pelo STJ. 

 
Para o conselheiro Marcos dos Santos Ferreira, que divergiu da relatora do caso e foi 

seguido pela maioria dos integrantes do conselho, a garantia estendida entra nas hipóteses 
listadas pelo artigo 13 da Lei Kandir. “Considerar que o valor correspondente ao seguro 
previsto na legislação é somente aquele referente à garantia de fábrica é criar restrição 
inexistente na norma”, diz. 

 
Por meio de nota, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro afirma que “antigamente a 

descrição na nota fiscal era como um plus ao produto e sem a intermediação de seguradora. Mas 
há tempos as lojas não fazem mais essa prática, incluindo a intermediação de uma seguradora e, 
assim, não há cobrança de ICMS”. 

 
Já a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais informou que a legislação mineira diz que a 

garantia estendida deve integrar a base de cálculo do imposto. 
 
Procuradas pelo Valor, a Via Varejo e as Lojas Colombo preferiram não se pronunciar 

sobre o assunto. 
 
Por Bárbara Mengardo. 

 
Fonte: Valor Econômico 
 



 
 
 
10. STJ – Direito Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal promovida em face de 
homônimo. 
 

“Deve ser extinta a execução fiscal que, por erro na CDA quanto à indicação do CPF do 
executado, tenha sido promovida em face de pessoa homônima. Em princípio, a indicação 
equivocada do CPF do executado constitui simples erro material, que pode ser corrigido, na 
forma do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, porque, em regra, não modifica o pólo passivo se os 
demais dados como nome, endereço e número do processo administrativo estiverem indicados 
corretamente. Entretanto, quando se trata de homônimo, o erro na indicação do CPF acaba por 
incluir no processo executivo pessoa diversa daquela, em tese, efetivamente devedora do 
imposto. Ressalte-se que, em caso de homonímia, só é possível verificar quem é o real 
executado por intermédio do CPF.  

Assim, tem aplicação a Súmula 392 do STJ, segundo a qual “a Fazenda Pública pode 
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se 
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da 
execução”. 

 
Fonte: STJ - REsp 1.279.899-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 
 
 
11. TRF3 - Quebra de sigilo pelo Fisco sem ordem judicial é inconstitucional 

 
A quebra do sigilo bancário para fins de fiscalização de obrigações tributárias é 

inconstitucional, porque conflita com a Constituição Federal. Assim entendeu o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região ao determinar a suspensão da exigibilidade de crédito fiscal no 
valor de R$ 16 milhões cobrado em auto de infração lavrado por omissão de rendimentos. Ao 
acessar os dados bancários do contribuinte para verificar receitas não declaradas, a Receita 
Federal não pediu ordem judicial, quebrando o sigilo bancário sem autorização, o que, segundo 
o tribunal, é conduta inconstitucional. 

 
Uma empresa de importação e exportação de cosméticos foi o alvo da cobrança. Ela 

entrou com ação contra a União pedindo a nulidade de auto, que impunha multa referente ao 
Imposto de Renda. Segundo o tributarista Augusto Fauvel, representante da empresa, a decisão 
do TRF-3 abre precedente para que os contribuintes atuados por omissão de rendimentos com 
base na movimentação bancária, em informações do Coaf e na CPMF contestem as cobranças, 
caso as consultas a esses dados tenha sido feita sem ordem judicial.  

 
Após ter seu pedido de liminar negado pelo juízo da 1ª Vara Federal da Justiça Federal 

da Subseção Judiciária de São Carlos (SP), a empresa de importação e exportação interpôs 
Agravo de Instrumento ao tribunal, alegando que houve quebra de seu sigilo bancário sem 
qualquer decisão judicial. Segundo a empresa, toda a exigência fiscal foi lançada com base 
apenas nos dados obtidos com a quebra do sigilo, "sendo efetuado lançamento de ofício 
referente ao ano-calendário 2010 no valor de R$ 16 milhões”, relata o voto do relator do caso, 



 
 
desembargador Nery Júnior. 

 
O desembargador afirmou entender que o sigilo bancário não é absoluto e que sua 

quebra deveria ser vista em termos de exceção e não de regra, sujeitando a atuação dos agentes 
fiscais e demais autoridades administrativas ao critério da razoabilidade, submetendo-se os 
responsáveis, nos casos de quebra do sigilo fora das hipóteses previstas em lei, à pena de 
reclusão. Ele lembrou a posição antiga do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. A corte 
entendeu que o sigilo bancário não é um direito absoluto e deve ceder diante do interesse 
público, do interesse social e do interesse da Justiça, desde que observado o critério da 
razoabilidade. 

 
“Assim, a meu ver, as instituições bancárias deveriam prestar à Secretaria da Receita 

Federal informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, 
mantendo os documentos dispensados nas operações correntes dos mesmos, sem incorrer em 
qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade”, afirmou. 

 
Entretanto, segundo o desembargador, recentemente houve uma mudança de 

entendimento, com a qual ele concorda, no sentido de que a quebra do sigilo bancário para fins 
de fiscalização de obrigações tributárias conflita com a Constituição. 

 
Ele reconheceu o perigo da demora na decisão, tendo em vista a inscrição do débito em 

dívida ativa e a cobrança judicial, e decidiu que, a princípio, a cobrança do crédito é indevida. E 
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 
 
 (Agravo de Instrumento 0000386-20.2014.4.03.0000) 
 
Fonte: Lívia Scocuglia - Revista Consultor Jurídico. 
 
 
12. STJ – Tributário - Novas Súmulas 
 
 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou nesta quarta-feira (26) 
novas súmulas, todas baseadas em teses firmadas em recursos representativos de controvérsia 
repetitiva. 

 
Cofins de sociedades civis  
 
A Súmula 508 reitera que “a isenção da Cofins concedida pelo artigo 6º, II, da LC 70/91 

às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo artigo 56 da Lei 
9.430/96”.  

 
Entre 2003 e 2008, o STJ manteve súmula que afirmava essa isenção. No julgamento da 

Ação Rescisória 3.761, em novembro de 2008, a Seção cancelou o enunciado, entendendo que o 



 
 
tema era de competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse tribunal havia julgado o 
tema em repercussão geral em setembro daquele ano.  

 
Em 2010, no REsp 826.428, a Primeira Seção alinhou-se ao entendimento do Supremo, 

julgando incidente a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o 
faturamento das sociedades civis de prestação de serviços profissionais 

 
ICMS de nota inidônea 
 
O comerciante que compra mercadoria com nota fiscal que depois se descobre ter sido 

fraudada pela vendedora tem direito ao aproveitamento de crédito do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), desde que comprove ser real a aquisição.  

 
É o que diz a Súmula 509, na linha do estabelecido pelo STJ no REsp 1.148.444 em 

2010: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota 
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e 
venda.”  

 
Para o STJ, o comprador de boa-fé não pode ser penalizado pela verificação posterior de 

inidoneidade da documentação, cuja atribuição é da Fazenda. 
 

Fonte: STJ - Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
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