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"Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida.”
Sêneca
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JUSTIÇA OBRIGA CARF A JULGAR CASOS PARADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS
Fonte: Valor Econômico. Cansado com a demora do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), um contribuinte foi à Justiça Federal do Distrito Federal e obteve liminar para
que três recursos sejam imediatamente analisados. Ele busca a aplicação pelos conselheiros de
decisão judicial definitiva que lhe garante crédito presumido de IPI sobre todas as aquisições
de insumos produzidos por pessoas físicas, cooperativas e outros fornecedores não
contribuintes de PIS e Cofins.
A liminar, que beneficia a indústria de couros Cortume Krumenauer, é a primeira que se tem
notícia nesse sentido. O Carf já foi notificado da decisão, mas ainda não incluiu os três
processos - parados há mais de cinco anos - na pauta da próxima sessão, como determinado.
Além deles, há outros dois recursos sobre o assunto, tramitando no órgão há quase três anos.
Na decisão, a juíza da 6ª Vara Federal do Distrito Federal que está respondendo pela 9ª Vara,
Ivani Silva da Luz, deferiu parcialmente a liminar, exigindo o julgamento imediato apenas dos
três processos em que nem foram sorteados relatores. Nos outros dois, com relatorias
designadas, devem ser respeitados os prazos do regimento interno do Carf. Os casos devem
ser incluídos em pauta em, no máximo, seis meses.
O Carf tem demorado, em média, de cinco a dez anos para julgar processos, segundo
levantamento realizado, em 2015, pelo Ministério da Transparência. Em abril, de acordo com o
último relatório gerencial do Carf, o estoque do órgão era de aproximadamente 119 mil casos,
que envolvem R$ 614 bilhões.
A advogada da empresa, Aline Nack Hainzenreder, do Diehl & Cella Advogados Associados,
alegou, no processo, que a Constituição, no artigo 5º, inciso LXXVIII, estabelece o princípio da
razoável duração do processo. E que o artigo 24 da Lei nº 11.457/2007 traz prazo de 360
dias para decisão administrativa, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos do
contribuinte. Aline também citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
repetitivo (REsp nº 1138206), pela aplicação do prazo.
Ao elaborar o mandado de segurança, Aline fez uma pesquisa sobre o tema e não encontrou
nenhum caso ajuizado para exigir o cumprimento do prazo pelo Carf. "Esse precedente do STJ
geralmente é utilizado em mandados de segurança contra a Receita Federal, para agilizar a
análise de pedidos de créditos. Nunca vimos para o Carf", diz a advogada. Ela destaca que a
decisão judicial favorável à indústria transitou em julgado em 2009 - ou seja, há quase uma
década.
A presidência do Carf prestou informações nos autos. Alegou que seria impossível julgar os
processos administrativos no prazo porque há a necessidade de observar as regras do
regimento interno "para distribuição, indicação do processo para a pauta, pedidos de vistas e
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para a formalização do acórdão". Ainda acrescentou que a distribuição de processos, sorteio
de relatores e inclusão na pauta obedecem a uma ordem de prioridade.
Ao analisar o caso (mandado de segurança nº 1014280-46. 2018.4.01.3400), a juíza Ivani
Silva da Luz entendeu que estariam presentes os requisitos para deferir a liminar em mandado
de segurança. Na decisão, ela cita o precedente do STJ, em repetitivo, e afirma que a razoável
duração do processo judicial e administrativo está prevista no rol dos direitos e garantias
fundamentais da Constituição.
Para a magistrada, não é razoável que o Carf estabeleça um prazo de seis meses para a
inclusão do processo na pauta pelo relator, "mas não exista qualquer prazo para a efetiva
distribuição do processo, o que tornaria inócuo a previsão deste ou de qualquer outro prazo
no regimento interno".
Segundo o advogado Pedro Moreira, do CM Advogados, como o crédito tributário fica com
sua exigibilidade suspensa durante o trâmite no Carf, muitas vezes não há interesse do
contribuinte em buscar o Judiciário para forçar a inclusão em sessão de julgamento. "Até
porque se tem a sensibilidade de que isso pode gerar uma situação de desconforto perante os
conselheiros", diz. Para Moreira, a decisão "é boa por prestigiar a eficiência e razoável duração
do processo, porém deve-se analisar com cautela a possibilidade de levar a questão ao
Judiciário".
O advogado Diego Aubin Miguita, do Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados, afirma que a
tese é interessante para as empresas que têm créditos tributários escriturais a receber
(gerados pelo IPI, PIS e Cofins acumulados em alguma etapa de cadeia produtiva em que o
produto é imune ou isento), que não sofrem atualização pela Selic. Nesses casos, acrescenta,
além da inclusão na pauta do Carf, pode-se pedir a atualização desses valores, por meio de
precedente do STJ (REsp 1.344.735).
Procurado pelo Valor, o Ministério da Fazenda informou, por meio de nota enviada por sua
assessoria de imprensa, que "o Carf não irá se manifestar".
A INSEGURANÇA NO PÓS-RERCT
Fonte: Por Thiago Del Persio Iannarelli para Valor Econômico. Dentre tantas questões que
surgiram após o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), uma das que
mais têm gerado dúvidas e incertezas aos contribuintes é aquela relacionada à forma como
devem ser tratados os valores que retornam ao contribuinte brasileiro na modalidade de
redução - ou devolução - de capital correspondente à participação societária no exterior.
Nestes casos específicos, tem se discutido se os valores decorrentes desta redução de capital
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estão sujeitos ao ganho de capital ou à apuração mensal, por meio da tabela progressiva, do
Imposto de Renda (carnê-leão).
A correta e precisa definição da modalidade de tributação destas operações é extremamente
relevante, uma vez que altera em mais de 80% o valor do imposto eventualmente devido.
De acordo com a legislação vigente, sujeitam-se ao ganho de capital, entre tantas outras
hipóteses, as operações decorrentes da alienação de bens ou direitos, inclusive participações
societárias, de titularidade de pessoas físicas, adquiridas originalmente em moeda nacional ou
estrangeira, cujas alíquotas, atualmente, variam entre 15% e 22,5%.
A redução do capital de uma sociedade, por sua vez, nada mais é do que a operação pela qual
o acionista/quotista entrega parte de sua participação societária, que é reduzida com ou sem o
cancelamento de parte das ações/quotas da sociedade, recebendo, em retorno, dinheiro ou
bens que reflitam economicamente o valor da participação reduzida.
Se, na operação, o valor recebido pelo acionista/quotista for superior àquele registrado em sua
declaração de bens e direitos, haverá ganho, o qual deverá ser apurado e recolhido,
observando-se as regras desta modalidade de tributação, tal como já decidido pelo Carf.
Apesar destes pontos, em 28 de dezembro de 2017, a Coordenação-Geral de Tributação,
órgão vinculado à Receita Federal do Brasil, disponibilizou a Solução de Consulta nº 678,
manifestando seu entendimento sobre o assunto e afirmando que a devolução de capital por
participação societária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica sediada no
exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, está sujeita à tributação sob a
modalidade carnê-leão.
Para a Receita, este posicionamento se justifica, pois não existiria alienação na devolução do
capital em dinheiro, uma vez que o capital devolvido nunca teria deixado de ser propriedade
do acionista/quotista. De acordo com o órgão, a diferença positiva entre o valor da devolução
de capital em dinheiro e o valor constante da declaração de bens do acionista/quotista
configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, sujeita ao Imposto de
Renda sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnêleão).
Ao assim se posicionar, salvo engano, a Receita Federal confunde os conceitos e as
personalidades jurídicas da sociedade e de seu acionista/quotista, tratando-os como se fossem
uma única pessoa, o que, de fato, não o são, prejudicando, inclusive, a previsão legal disposta
no artigo 110 do Código Tributário Nacional que proíbe a alteração da definição, conteúdo ou
alcance de conceitos e formas de direito privado para definir competências tributárias.
Isto porque, ao entregar sua participação societária, reduzindo ou não o número de
ações/quotas da sociedade e recebendo, em troca, recursos financeiros, o acionista/quotista
deve apurar se houve ou não ganho de capital na comparação entre o valor registrado em sua
declaração de bens e direitos e aquele recebido em decorrência da devolução do capital
investido, recolhendo, se o caso, o imposto de renda devido.

www.bhauditores.com.br
www.bornsolutions.com.br

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.883
BELO HORIZONTE, 3 DE SETEMBRO DE 2018.

A conclusão decorre do fato de que há, sim, alteração de propriedade quando o
acionista/quotista entrega seus recursos para a capitalização da sociedade, da mesma forma
como há alteração de propriedade quando a própria sociedade restitui ao acionista/quotista,
em troca de suas ações/quotas, o valor anteriormente entregue para aquisição desta
participação societária.
No momento em que entrega seus recursos à sociedade em troca de participação societária, o
acionista/quotista deixa de ser proprietário destes recursos que, por sua vez, passam à
titularidade única e exclusiva da própria sociedade para o regular desenvolvimento de suas
atividades.
E isto tudo decorre do fato de que sociedade e acionista/quotista, por definição da própria
legislação civil, societária e tributária vigentes, possuem naturezas e personalidades jurídicas
próprias e distintas.
Ao assim se posicionar, expõe a Receita que seu entendimento para a redução de capital da
sociedade estrangeira é exatamente o mesmo utilizado para as distribuições de dividendos
realizadas no exterior, estas, sim, efetivamente sujeitas ao recolhimento do carnê-leão, por
representarem, de fato, uma disponibilidade jurídica ou econômica de renda ao contribuinte.
Em que pese o fato da solução de consulta produzir efeitos apenas entre as partes envolvidas,
não há dúvida de que esta é a interpretação da Receita sobre o tema, resultando em
insegurança e incerteza aos contribuintes em situação semelhante e que detém participação
societária no exterior regularizada por meio do RERCT.
Indispensável, portanto, atenta observância aos próximos capítulos deste assunto, a fim de se
evitar que contribuintes em situação semelhante neste momento pós-RERCT sejam expostos à
exigências indevidas e que coloquem em risco a segurança jurídica que deveria nortear não
apenas as ações relacionadas ao RERCT, mas, também, todas as outras de natureza societáriatributária.
RECEITA FEDERAL LIBERA USO DE MELHOR MARGEM DE LUCRO POR
IMPORTADORAS
Fonte: Valor Econômico. A Receita Federal permite o uso da melhor margem de lucro para o
cálculo do preço de transferência na importação de produtos que serão revendidos no
mercado interno. O entendimento, que consta na Solução de Consulta nº 95, da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), impacta os valores de Imposto de Renda (IR) e de
CSLL que serão recolhidos pela companhia sediada no Brasil.
As regras de preço de transferência se aplicam quando a importadora e a exportadora são
companhias de um mesmo grupo econômico. Trata-se de um meio de controle previsto na Lei
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nº 9.430, de 1996, para evitar que empresas de um mesmo grupo econômico se valham dessa
condição para pagar menos impostos aqui no Brasil. Como a norma sobre o assunto é da Cosit
orienta os fiscais do país inteiro.
No texto, que foi publicado ontem no Diário Oficial da União (DOU), a Receita se manifestou
sobre o PRL (Preço de Revenda menos Lucro), um dos métodos mais utilizados pelos
contribuintes. É aplicado quando o produto importado para a revenda não passa por nenhum
processo de transformação no Brasil.
Para calcular o preço de transferência com base nesse método, o contribuinte tem que
diminuir do preço da revenda uma margem de lucro presumida em lei. Essa margem pode
variar entre 20% e 40%, a depender do setor econômico envolvido.
Na solução de consulta, a Receita estabelece que a margem de lucro a ser aplicada deve
corresponder ao setor econômico do contribuinte e não ao da indústria de onde vem o
produto. E esse entendimento, segundo advogados, pode ser favorável ao importador.
É o caso do contribuinte que fez a consulta. Ele afirma no texto que importa aço, metais e
ligas, mas afirma que não exerce a metalurgia. Apenas compra e revende. E, por esse motivo,
não tinha certeza se deveria aplicar a margem de lucro de 30%, que é a definida para o setor
metalúrgico, ou a de 20%, fixada para o setor comercial.
A porcentagem que será aplicada define, na prática, o limite do preço de compra do produto.
Então, quanto menor a porcentagem, mais alta poderá ser a quantia paga no processo de
importação.
“Essa soludão de consulta traz um alento ao contribuinte”, diz Georgios Anastassiadis, sócio do
Gaia Silva Gaede Advogados. Foi o escritório que, a pedido de um cliente, fez o
questionamento à Receita. A empresa, uma companhia de capital alemão, terá benefícios
consideráveis, ele afirma. “Tanto para o passado (últimos cinco anos) como para o futuro.”
No caso analisado, no entanto, a Receita Federal fez uma ressalva. Se o produto importado for
considerado commodity, o método a ser aplicado é outro. Aplicaria-se, nessa hipótese, o PCI
(Preço de Cotação na Importação).
Trata-se de uma regra mais simples. Se o preço da importação for mais alto do que o praticado
no mercado deve-se tributar a diferença. Se for menor, não há nada a ser feito.
O Fisco, no entanto, não entrou a fundo nessa questão. Não tratou, por exemplo, do grau de
industrialização para que determinado produto — aço, no caso da consulta — seja considerado
commodity.
Análise
Para o advogado Carlos Eduardo Orsolon, do escritório Demarest, o entendimento da Receita
na soludão de consulta sobre o método PRL “poderia ser aplicado a qualquer outro produto de
qualquer outro setor”.
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Com o método PRL, diz Orsolon, é feita a decomposição do preço de venda (valor de revenda
menos a margem de lucro presumida pela lei). Em um exemplo básico: se o contribuinte
revendeu o produto por R$ 15, o preço máximo para a importação, aplicando os 20%, seria R$
12.
Se em vez de 20% fossem aplicados 30%, o preço da importação não poderia passar de R$
10,5 e se fossem 40% diminuiria para R$ 7. “Se o predo de importadão for maior do que a
margem definida nesse cálculo, o contribuinte terá que incluir a diferenda no seu lucro”, afirma
Orsolon. E isso vai impactar o IR e CSLL que ele terá que recolher.
A lógica do chamado preço de transferência é evitar que as empresas com coligadas ou
controladas no exterior burlem o sistema tributário brasileiro. “Porque as companhias
poderiam, por exemplo, importar o produto a um valor muito alto para, na revenda, ter
margem de lucro pequena”, diz o tributarista Rafael Serrano, do escritório Chamon Santana
Advogados.
Por isso há um controle. Todo o excedente do preço do produto importado — comparado ao
que se pratica no mercado — tem que ser adicionado ao lucro da empresa que está sediada no
Brasil.
Contexto
Além do PRL, há outros dois métodos previstos em lei para se verificar o preço de
transferência. Um deles, mais simples, é a comparação do preço de importação quando a
compra é feita entre empresas de um mesmo grupo e quando é feita pela mesma companhia
mas o vendedor é de outro grupo econômico. Bastaria verificar, nesse caso, se as quantias são
equivalentes.
O outro método, na hipótese de a operação ocorrer somente entre empresas de um mesmo
grupo, é abrir os custos de produção da matriz, por exemplo, que fica em outro país e foi a
responsável pela exportação. As empresas, porém, não costumam fazer isso. Elas entendem
tratar-se de segredo industrial.
É por esse motivo que costumam optar pelo PRL. As regras do preço de transferência, além de
se aplicarem aos produtos, valem também para bens e serviços. E existem ainda métodos
fixados para as empresas brasileiras exportadoras.
TABELA DE FRETE SOBE O CUSTO MAS REDUZ PRESSÃO POR GREVE
Fonte: Valor Econômico. Depois que a Petrobras anunciou reajuste de 13% para o óleo diesel
no fim da semana passada e em meio à iminência de novas greves de caminhoneiros, a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já prepara a publicação de uma nova
tabela de frete rodoviário para cargas nos próximos dias.
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O comunicado da agência, divulgado no sábado, causou temor no setor produtivo de que a
próxima tabela aumente mais ainda os custos com a contratação de frete.
A alegação da Petrobras foi que os preços estavam congelados havia 60 dias. No sábado, a
União dos Caminhoneiros do Brasil (UDC) prometeu que fará novas paralisações após o
feriado de 7 de setembro. Já a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) descartou
novas greves, mas disse, por nota, que solicitou à Casa Civil audiência para cobrar do governo
o cumprimento da Medida Provisória 838, mantendo a subvenção de R$ 0,46 do valor do
diesel até o fim do ano.
Como efeito, no mesmo sábado, a ANTT divulgou comunicado dizendo que publicará nova
tabela, em cumprimento à lei do frete mínimo, sancionada em agosto pelo presidente Michel
Temer como parte do acordo para cessar as greves de caminhoneiros que afetaram o país no
fim de maio.
A Lei 13.707, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de
Cargas, prevê que sempre quando houver oscilação no preço do óleo diesel no mercado
nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos, a ANTT terá
que publicar nova resolução com novos pisos mínimos, considerando a variação no preço do
combustível.
O aviso da agência provocou reações imediatas da classe empresarial. Edeon Vaz, diretorexecutivo do Movimento Pró-Logística da Aprosoja-MT, entidade que representa os
produtores de soja de Mato Grosso, diz esperar um reajuste para mais também nos valores da
tabela. "Vai piorar o valor do frete com certeza. Não tem uma ação do governo que não seja
para piorar a questão do frete", avaliou.
FUSÃO DE FIBRIA E SUZANO DEVE TER AVAL DE ÁREA TÉCNICA DO CADE
Fonte: Valor Econômico. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) deve concluir nos próximos meses a análise sobre a fusão entre as
produtoras de papel e celulose Suzano e Fibria. De acordo com fontes ligadas ao tribunal, a
interpretação atual dessa área do órgão antitruste é que a operação não causa problemas
concorrenciais e, por isso, deve ser aprovada sem restrições.
A atual análise dá um novo tom ao processo no Cade ao interpretar que não há nenhum ponto
do acordo que desperte preocupação suficiente para a criação de um remédio concorrencial.
Antes, até mesmo entre os diretores das empresas envolvidas era reconhecida a possibilidade
de algum tipo de medida.
Quando o parecer da Superintendência-Geral em um ato de concentração recomenda a
aprovação sem restrições, a decisão é, em regra, final - mas ela ainda pode ir para análise do
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tribunal se for "avocada" (trazida) por um dos conselheiros que discordar da análise ou se
houver recursos de terceiros.
Com esse parecer da Superintendência-Geral, seria dado um passo relevante para a formação
da nova companhia - de R$ 66 bilhões em valor de mercado. A empresa formada seria
equivalente à décima maior na bolsa e a quarta mais valiosa no setor industrial. A Fibria é a
líder na produção global de celulose.
A fusão levaria a formação de uma empresa com capacidade de produção que poderá atingir
11 milhões de toneladas. São cerca de 8 milhões de toneladas da Fibria e 3 milhões nas
vendas a terceiros pela Suzano. Trata-se de um negócio com resultados relevantes no
mercado, o que criou expectativas de que o Cade poderia impor restrições.
Na análise do caso, o Cade recebeu informações de outras empresas que pediram para se
manifestar como interessadas na fusão. A International Paper, que atua na área de celulose e
tem sede nos Estados Unidos, alegou que poderia ser afetada pela operação, pois possui
relação com a Fibria em alguns locais no Brasil, como o município Três Lagoas, em Mato
Grosso do Sul. O órgão antitruste aceitou receber informações da International Paper.
Por outro lado, o Cade rejeitou um pedido da Royal Golden Eagle (RGE), grupo que tem
atividades neste setor no Estado da Bahia e agora em São Paulo (ver reportagem abaixo) e
gostaria de ingressar com informações sobre a fusão. A avaliação da Superintendência do
órgão antitruste foi a de que essa companhia não trouxe "justificativas que pudessem
corroborar seu legítimo interesse em habilitar-se como terceiro interessado".
O negócio entre Fibria e Suzano já foi aprovado por órgãos de defesa da concorrência nos
Estados Unidos e China. Procurada, a Fibria disse apenas que espera pela conclusão do Cade
após já ter recebido decisões favoráveis à fusão pela Federal Trade Commision, nos Estados
Unidos, e pela autoridade concorrencial na China. A Suzano também não quis se pronunciar
sobre o assunto.
O BTG Pactual divulgou relatório ressaltando que a aprovação na China reduz os riscos sobre
o negócio.
COMPANHIAS CONTRATAM CONSELHEIROS MAIS DIGITAIS
Fonte: Valor Econômico. A executiva Claudia Sciama acumula quase duas décadas de carreira
em empresas de tecnologia. Passou pelo Yahoo e desde 2007 está no Google, onde hoje é
diretora de varejo. Desde maio deste ano, ela adicionou mais uma função ao seu currículo:
membro do conselho de administração do grupo de vestuário Cia Hering. Segundo o
presidente da companhia, Fabio Hering, a presença da executiva vai ampliar no conselho a
conversa sobre como é executar a transformação que teve início no ano passado e vai integrar

www.bhauditores.com.br
www.bornsolutions.com.br

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.883
BELO HORIZONTE, 3 DE SETEMBRO DE 2018.

melhor os canais de venda digitais à estratégia da empresa. "Nosso esforço é não só promover
isso no ambiente do conselho mas infiltrar essa visão na companhia como um todo", diz o
CEO.
A entrada de Claudia no colegiado da Hering é um exemplo da importância que empresas vêm
dando a pensar os negócios de maneira digital. Agora, a preocupação chega aos conselhos de
administração, nível mais alto e estratégico das organizações. A tendência de integrar
conselheiros com expertise digital aos "boards" de empresas com negócios de outras áreas já é
comum no exterior e começa a ganhar força no Brasil, na medida em que mais companhias
atingem um nível maior de maturidade digital. Os conselheiros chegam para diversificar a cara
tradicional dos colegiados, normalmente formados por ex-CEOs e executivos com experiência
na área de finanças.
"O conselho é uma forma de permear a organização como um todo", explica Tatyana Freitas,
consultora da empresa de recrutamento executivo Russell Reynolds. Ela tem percebido mais
procura por esse perfil nos últimos tempos, a começar pelas empresas de consumo, que
chegaram primeiro aos processos de digitalização pela proximidade com o consumidor final. "A
demanda é por gente que não só entende do assunto, mas que fala a língua do conselho", diz.
Nos Estados Unidos, um levantamento da Russell Reynolds apontou que, em 2016, uma em
quatro empresas da Fortune 500 que não são da área de tecnologia possuíam um conselheiro
com expertise digital e tecnológica. Entre as 100 maiores, a presença chega a 39%. Saúde,
serviços financeiros e varejo são os setores que mais apresentam conselheiros desse tipo,
depois das companhias de tecnologia e telecomunicações.
Jacques Sarfatti, presidente da Russell Reynolds no Brasil, descreve o perfil de um conselheiro
digital como alguém com alta capacidade influenciadora, em especial porque são profissionais
que muitas vezes saem do padrão tradicional dos conselhos mais conservadores. "Como é
tudo muito novo, o processo de convencimento é mais longo", diz. Na sua opinião, apesar de o
assunto da transformação digital estar na ponta da língua da maioria dos altos executivos,
ainda são poucas as empresas no Brasil que agem com a urgência necessária.
Uma pesquisa da empresa de recrutamento executivo Intersearch, feita no ano passado com
mais de mil membros ou presidentes de conselhos de 52 países, entre eles o Brasil, apontou a
disrupção tecnológica como a tendência de maior impacto para a sociedade e para a
economia. Quase 60% dos respondentes destacaram a necessidade de os conselhos serem
capazes de entender melhor a tecnologia e as transformações causadas por ela. A maioria
acha que as competências de inovação e tecnologia não estão bem representadas nos
colegiados dos quais eles fazem parte.
Aos 41 anos, Claudia é a mais nova entre os conselheiros da Hering, sua primeira experiência
em colegiados. Nas empresas de tecnologia, ela brinca que a mesma idade faz dela a
"velhinha". Ela entrou no conselho da Hering junto com Andrea Baril, que fez carreira no
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Boticário, e trouxe uma experiência mais profunda de varejo. Elas se juntaram a um grupo
formado pelo presidente da empresa e três executivos que fizeram carreira no mercado
financeiro. Segundo Fabio, a nova composição buscou justamente diversificar as áreas de
expertise. "É uma conversa que passa a fazer parte de toda a reunião de conselho", diz.
O trabalho de Claudia como executiva de varejo no Google inclui explicar o contexto digital e
seu impacto nos negócios para presidentes de empresas. "Sou educadora há muitos anos", diz.
Não é muito diferente do papel que ela cumpre no conselho agora. "Deu para ver que a gente
mudou um pouco da dinâmica, porque são provocações diferentes", explica, sobre a sua
entrada junto com Andrea. "É uma troca, eu aprendo com eles e eles aprendem comigo."
Claudia, que está no processo de se mudar para o Canadá para assumir um cargo na operação
local do Google e viajará ao Brasil mensalmente para as reuniões do conselho, acha que sua
presença no "board" da companhia de vestuário é rica porque a agenda de transformação
digital já está em andamento. "Quem está em um momento muito incipiente vai acabar
levando alguém para discutir dúvida primária, o que não vai ser tão eficiente", diz.
A Hering também criou, em julho, uma diretoria de transformação digital, para qual contratou
o executivo Guilherme Farinelli, que foi diretor de ecommerce no Boticário e na Saraiva. O
ano passado foi dedicado ao investimento nos sistemas que permitem integrar a venda em
canais diferentes, nas lojas próprias e franqueadas - se o comprador estiver em uma loja e
quiser uma blusa de uma cor que não está disponível no estoque, por exemplo, pode comprála na loja e receber em casa depois.
O objetivo da empresa é ter o sistema todo implementado até o fim do ano que vem, diz
Fabio. "Não é só desenvolver a TI, o sistema. O mais importante é promover a transformação
na cultura da empresa."
Renata Vasconcellos, sócia da empresa de recrutamento executivo Inwi, diz que a entrada no
conselho de profissionais com expertise digital demonstra que as empresas estão caminhando
para que essa área se torne parte do DNA da companhia. "O conselho estar patrocinando isso
é vital, porque ele olha para a governança mas também para o futuro", diz Renata.
Ex-presidente da Nova Pontocom e do Pontofrio.com, Germán Quiroga está no conselho da
empresa aérea Gol desde 2016 e entrou este ano no colegiado da loja de produtos esportivos
Centauro. Sua primeira experiência em um conselho como membro independente foi no
colegiado da Totvs, onde foi vice-presidente e ficou por sete anos, no período em que a
empresa fez a transição de um modelo de negócios de venda de licença de software para
serviços de assinatura. Hoje ele tem uma consultoria especializada em e-commerce.
Ele atribui a busca por conselheiros com expertise digital à uma percepção dos controladores
de que há uma necessidade de a companhia se proteger e se preparar para aproveitar
oportunidades. "A maioria das empresas deveria estar preocupada com a questão da
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transformação digital. Há uma série de eventos simultâneos que podem colocar em xeque
seus modelos atuais de negócios", diz.
Na sua experiência, os colegiados que abordam o assunto ajudam a analisar alternativas e a
escolher "frentes de batalha", muitas vezes trazendo também apoio de consultores externos.
"Tem que apresentar um estudo embasado para ajudar conselhos que não são especialistas a
tomar decisões nessas questões", diz.
Quando não incluem um profissional com experiência digital no conselho de administração,
muitas empresas apostam na criação de um comitê, dentro do colegiado, para a discussão do
tema. É o caso da empresa de meios de pagamentos Cielo, que convidou um grupo estrelado
para acompanhar as mudanças de cultura que a empresa está promovendo para acelerar a
digitalização de processos e produtos. "A ideia é ter um comitê com pessoas do setor para
conseguir antecipar e entender tendências", explica Sérgio Saraiva, vice-presidente de
desenvolvimento organizacional da Cielo.
O comitê foi anunciado em julho, dias após a renúncia do presidente Eduardo Gouveia.
Quatro reuniões já foram realizadas com os oito membros, entre eles a gerente-geral da IBM
na América Latina, Ana Paula Assis, a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka, o ex-Banco
Original e Buscapé Guilherme Stocco Filho, e Mario Mello Freire Neto, que liderou a PayPal na
América Latina.
Participam também o CEO e o presidente de conselho da Cielo, bem como os vicepresidentes de RH, marketing e tecnologia. Entender melhor como fazer a transformação
cultural da empresa com executivos que já passaram por essa experiência é um dos principais
objetivos, diz Saraiva. Semanalmente, há mais de um ano, os executivos da empresa também
se reúnem em um "fórum digital", para se atualizar sobre como o processo está acontecendo
em cada área. "Temos que garantir a rotina olhando para a frente, na velocidade necessária, e
transformar a cultura organizacional para uma empresa mais voltada para inovação e
tecnologia", diz.
REAJUSTE DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA SERÁ TEMA DE AUDIÊNCIA
NESTA TERÇA
Fonte: Agência Câmara Notícias. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados vai discutir nesta terça-feira (4) projeto de lei que reajusta os valores das tabelas
progressivas mensais do Imposto de Renda de pessoas físicas quanto às deduções por
dependente e despesas com educação (PL 6094/13).
O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), que propôs o debate, espera focar as discussões nas
deduções das despesas com educação. “Nós temos uma deficiência do Estado e isso obriga as
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pessoas a buscarem a educação digna dos seus filhos, pagando aquilo que o imposto já paga
pro Estado.”
O projeto de lei que altera as tabelas do Imposto de Renda é analisado junto com outras cinco
propostas sobre o assunto.
O relator da matéria, deputado Eduardo Cury (PSDB-SP), apresentou texto alternativo a todas
as propostas, focando na correção da tabela do Imposto de Renda, de acordo com a inflação
dos últimos três anos, período no qual não houve atualização nos limites e isenções de
cobrança.
Debatedores
Foram convidados para a audiência pública o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia; o
secretário da Receita Federal, Jorge Rachid; além de representantes da Ordem dos Advogados
do Brasil e do mercado de capitais.
Confira a lista completa de convidados
Tramitação
Os projetos que reajustam a tabela do Imposto de Renda têm de ser votados por duas
comissões, mas não precisam passar pelo Plenário da Câmara. Se forem aprovados nas
comissões, poderão seguir direto para análise do Senado.
A audiência será realizada a partir das 14 horas em local a definir.
SINDICATO DOS TRABALHADORES – IMPOSTOS – IMUNIDADE – REMUNERAÇÃO
DE DIRIGENTE
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 104 Cosit
DOU de 03/09/2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: SINDICATO DOS TRABALHADORES. IMPOSTOS. IMUNIDADE. REMUNERAÇÃO
DE DIRIGENTE.
Para fins da imunidade de impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF 1788: i)
o disposto na alínea “a” do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, não se aplica aos
sindicatos dos trabalhadores; ii) com base no disposto no inciso I do art. 14 do CTN com
redação dada pela LC nº 104, de 2001, as entidades sindicais dos trabalhadores não podem
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, e, portanto,
não podem remunerar sob qualquer forma seus dirigentes; iii) a redação dada pela LC nº 104,
de 2001, ao inciso I do art. 14 do CTN não deixa margem para que sejam concedidos
benefícios ou vantagens pessoais ou para que sejam feitos reembolsos de despesas pessoais a
dirigentes de sindicatos de trabalhadores. Eispositivos Legais: CF 1788, 150, VI, “c”; Lei nº
5.162, de 1766, art. 7º, IV, “c”, art. 14, I; LC nº 104, de 2001; Lei nº 7.532, de 1997, art. 12, §
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2º, “a”. ASSUNTO: NORMAS EE AEMINISTRADÃO TRIBUTÁRIA EMENTA: Reputa-se
ineficaz a consulta que versar sobre constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária.
Não produz efeitos a consulta que não identifique o dispositivo da legislação tributária de que
se tem dúvida de sua aplicação. Dispositivos Legais: IN RFB nº 1.396, de 2013, art. 18, incisos
II e VIII.
PIS/COFINS – RECAP – COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 112 Cosit
DOU de 31/08/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: RECAP. COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO.
PERCENTUAL MÍNIMO. EXIGÊNCIA. CÁLCULO.
A pessoa jurídica beneficiária do Recap em início de atividade ou que não atingiu no ano
anterior, o percentual de exportação exigido pelo caput do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005,
e que não iniciou a utilização do bens adquiridos ou importados ao amparo do regime em até
3 (três) anos do início da primeira fase de operacionalização do Recap (de aquisição ou
importação com os benefícios) deve cumprir o percentual mínimo de receitas de exportação
exigido pelo § 2º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005, decorrente de compromisso por ela
assumido no ato da habilitação por 3 (três) anos, contados a partir do 4º (quarto) ano seguinte
ao do início daquela primeira fase. Inexiste a possibilidade de prorrogação dos efeitos da
habilitação ao Recap. Novo pedido de habilitação ao Recap não tem o condão de alterar
qualquer condição referente a habilitações anteriores. O percentual mínimo de exportações
exigido da pessoa jurídica beneficiária do Recap nos termos do caput e do § 2º do art. 13 da
Lei nº 11.196, de 2005, é definido de acordo com a sua habilitação ao regime: a) 80 % (oitenta
por cento) nas solicitações de habilitações ao regime protocolizadas junto à RFB entre 16 de
junho de 2005 e 13 de outubro de 2005 e entre 21 de novembro de 2005 e 12 de maio de
2008; b) 70 % (setenta por cento) nas solicitações de habilitações ao regime protocolizadas
junto à RFB entre 13 de maio de 2008 a 3 de abril de 2012; e c) 50 % (cinquenta por cento)
nas solicitações de habilitações ao regime protocolizadas junto à RFB a partir de 4 de abril de
2012. Na hipótese de não cumprimento do percentual mínimo de exportações exigido pelo
caput e pelo § 2º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005, nos prazos prescritos respectivamente
nos incisos I e II do § 2º do art. 14 daquela lei, entende-se que a suspensão de exigência das
contribuições no âmbito do Recap não pode ser convertida em alíquota 0 (zero). A pessoa
jurídica beneficiária do Recap que adquire ou importa bens com a suspensão de exigência das
contribuições, mas não cumpre o compromisso de auferimento de percentual mínimo de
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exportação assumido no momento de sua habilitação nos termos do caput e do § 2º do art. 13
da Lei nº 11.1.96, de 2005, fica, na condição de contribuinte ou de responsável, conforme o
caso, obrigada a recolher juros e multas relativas às contribuições não pagas nos termos dos
§§ 4º a 6º e 10 do art. 14 da Lei nº 11.196, de 2005. O percentual mínimo de exportações de
que tratam o caput e o § 2º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005, que a beneficiária do Recap
deve cumprir em decorrência do compromisso assumido no ato de sua habilitação, observado
inclusive o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.674, de 2005, e o art. 11 da IN RFB nº 605, de
2006, é, no caso de pessoa jurídica: a) preponderantemente exportadora – percentual
representado pela divisão do total das receitas de exportação para o exterior auferida pela
beneficiária nos 2 (dois) anos em que deve cumprir o compromisso que assumiu no ato de sua
habilitação, pela receita bruta total da venda de bens e serviços auferidos em referido período;
e b) em início de atividade ou que não cumpriu no ano anterior o percentual mínimo de
exportação de que trata o caput do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005 – percentual
representado pela divisão do total das receitas de exportação para o exterior auferida pela
beneficiária nos 3 (três) anos em que deve cumprir o compromisso que assumiu no ato de sua
habilitação, pela receita bruta total da venda de bens e serviços auferidos em referido período.
Dispositivos Legais: arts. 13 a 15 e 132 da Lei nº 11.196, de 2005; Decreto nº 5.649, de
2005; e IN SRF nº 605, de 2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: RECAP. COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO.
PERCENTUAL MÍNIMO. EXIGÊNCIA. CÁLCULO.
A pessoa jurídica beneficiária do Recap em início de atividade ou que não atingiu no ano
anterior, o percentual de exportação exigido pelo caput do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005,
e que não iniciou a utilização do bens adquiridos ou importados ao amparo do regime em até
3 (três) anos do início da primeira fase de operacionalização do Recap (de aquisição ou
importação com os benefícios) deve cumprir o percentual mínimo de receitas de exportação
exigido pelo § 2º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005, decorrente de compromisso por ela
assumido no ato da habilitação por 3 (três) anos, contados a partir do 4º (quarto) ano seguinte
ao do início daquela primeira fase. Inexiste a possibilidade de prorrogação dos efeitos da
habilitação ao Recap. Novo pedido de habilitação ao Recap não tem o condão de alterar
qualquer condição referente a habilitações anteriores. O percentual mínimo de exportações
exigido da pessoa jurídica beneficiária do Recap nos termos do caput e do § 2º do art. 13 da
Lei nº 11.1.96, de 2005, fica, na condição de contribuinte ou de responsável, conforme o
caso, obrigada a recolher juros e multas relativas às contribuições não pagas nos termos dos
§§ 4º a 6º e 10 do art. 14 da Lei nº 11.196, de 2005.
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O percentual mínimo de exportações de que tratam o caput e o § 2º do art. 13 da Lei
nº 11.196, de 2005, que a beneficiária do Recap deve cumprir em decorrência do
compromisso assumido no ato de sua habilitação, observado inclusive o disposto no art. 7º do
Decreto nº 5.674, de 2005, e o art. 11 da IN RFB nº 605, de 2006, é, no caso de pessoa
jurídica:
a) preponderantemente exportadora – percentual representado pela divisão do total das
receitas de exportação para o exterior auferida pela beneficiária nos 2 (dois) anos em que deve
cumprir o compromisso que assumiu no ato de sua habilitação, pela receita bruta total da
venda de bens e serviços auferidos em referido período; e
b) em início de atividade ou que não cumpriu no ano anterior o percentual mínimo de
exportação de que trata o caput do art. 13 da Lei nº 11.196, de 2005 – percentual
representado pela divisão do total das receitas de exportação para o exterior auferida pela
beneficiária nos 3 (três) anos em que deve cumprir o compromisso que assumiu no ato de sua
habilitação, pela receita bruta total da venda de bens e serviços auferidos em referido período.
Dispositivos Legais: arts. 13 a 15 e 132 da Lei nº 11.196, de 2005; Decreto nº 5.649, de
2005; e IN SRF nº 605, de 2006.

O boletim jurídico da BornHallmann Auditores Associados é enviado gratuitamente para
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