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“Tem gente que sonha com o sucesso.
E tem gente que trabalha todos os dias para conquistá-lo.”
Wayne Huizenga
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FALTA DE DADOS DO FRETE IMPEDE ARGUMENTO DE BOA-FÉ EM ICMS
Fonte: Por Fernando Martines para Consultor Jurídico – CONJUR. A falta de dados do veículo
que faz o frete das mercadorias impede o reconhecimento de boa-fé do comprador. A Câmara
Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP) manteve a
cobrança de ICMS por conta de creditamento indevido de imposto relativo à nota fiscal
emitida por empresa que teve sua inscrição estadual declarada nula. A votação do colegiado
ficou em 11 a 5.
No caso analisado, a empresa de equipamentos de informática não conseguiu comprovar que
não sabia da inidoneidade do fornecedor.
Como ela aproveitou o ICMS que teria sido pago pelo fornecedor, o TIT entende que esse
crédito é indevido e, por isso, a companhia foi condenada a pagar o ICMS aproveitado.
Para o tribunal, a demonstração da boa-fé do adquirente que se apropria de créditos de ICMS
de notas fiscais inidôneas fica prejudicada quando o documento fiscal não indica os dados do
veículo que fez o frete.
A empresa tentou demonstrar a boa-fé apresentando nos autos: as notas fiscais de entrada;
livros registro de entrada; extrato da consulta ao Sintegra da empresa fornecedora do período
autuado; consulta do CNPJ da fornecedora do período autuado; transferências bancárias para
a fornecedora, em idênticos valores aos constantes em 23 das 27 notas fiscais autuadas e em
datas condizentes com a praxe de mercado.
Quanto aos conhecimentos de transporte, a empresa autuada alegou que o encargo quanto ao
frete ficou a cargo da fornecedora tida como inidônea.
Pelas provas apresentadas, a 1ª Câmara Julgadora do TIT decidiu pelo cancelamento da
autuação quanto a 23 das 27 notas fiscais autuadas, mantendo a cobrança apenas quanto aos
quatro documentos fiscais em que não foram apresentados comprovantes de transferência
bancária condizente.
Porém, após interposição de recurso especial pela Representação Fiscal, a Câmara Superior do
TIT consignou o entendimento de não ser possível convalidar o crédito quando o fornecedor
for supostamente inexistente e, sobretudo, na falta de identificação do veículo que efetuou o
frete, pois isso compromete a prova da veracidade da operação de compra e venda.
“A identificação do veículo transportador na nota fiscal é expressamente exigida pela
legislação de regência, como se assume do exame do Regulamento do ICMS. Na ausência
desse requisito, a documentação é considerada irregular e o creditamento não pode ser
convalidado, constatação realçada pelo fato de que, na espécie, jamais teve existência real o
estabelecimento do suposto fornecedor”, afirma o juiz Paulo Gonçalves da Costa Junior,
relator do processo.
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O tributarista Bruno Romano, sócio do Bonaccorso, Cavalcante, Oliveira e Ristow, afirma que
o tribunal tem sido cada vez mais rígido nos casos de creditamento indevido de ICMS por
documento fiscal inidôneo.
“Ocorre que, essa divergência de critérios existente entre o Tribunal e o Poder Judiciário
acabará por gerar o aumento do contencioso e, pior, caso o Fisco seja vencido, terá de arcar
com as custas e com os honorários sucumbenciais. Por fim, é de se salientar que esse novo
requisito, solicitado no julgamento da Câmara Superior, não é de competência do adquirente
de boa-fé, mas, sim, do fornecedor, que é quem emite a nota fiscal tida como inidônea”, afirma
Romano.
Clique aqui para ler a decisão
TOFFOLI PAUTA EMBARGOS SOBRE ICMS NA BASE DE PIS E COFINS
Fonte: Consultor Jurídico. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal,
pautou para o dia 5 de dezembro o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a
decisão que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. O recurso, com repercussão
geral reconhecida, foi julgado em março de 2017 e os embargos foram opostos em outubro
daquele ano, um mês depois da publicação do acórdão.
Nesse recurso, o Supremo decidiu que o ICMS que entra nas contas das empresas não podem
ser considerados faturamento, já que é apenas o recolhimento do imposto pago pelos
consumidores. Portanto, o ICMS não pode fazer parte do cálculo do PIS e da Cofins,
contribuições sociais que incidem sobre a receita bruta, ou faturamento, das empresas.
A decisão desagradou a União. Segundo cálculos nunca comprovados da Receita Federal, o
impacto da exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins seria de R$ 250 bilhões em cinco
anos. Nos embargos da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pede que o
Supremo module os efeitos de sua decisão.
Enquanto isso, a Receita vem dando interpretações jurídicas que restringem o alcance da
decisão do Supremo e autuando empresas mesmo assim. Uma dessas interpretações é a
solução de consulta que só permite a retirada do PIS e da Cofins o ICMS registrados em nota
fiscal em data posterior à decisão do STF.
A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à modulação, para que a decisão do
Supremo não retroaja. A relatora é a ministra Cármen Lúcia.
RE 574.706
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PGE GARANTE R$ 58 MILHÕES EM ICMS DE EMPRESA QUE NÃO QUERIA SER
FISCALIZADA
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. A Justiça entendeu que a cobrança
por parte do Estado é legítima em um caso de execução fiscal de R$ 58 milhões contra
empresa que distribui medicamentos em Santa Catarina. Em decisão publicada na última
quarta-feira, 4, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) atendeu à argumentação da
Procuradoria Geral do Estado (PGE) de que os valores são devidos porque a empresa, em
regime de substituição tributária, aplicou base de cálculo menor no recolhimento do imposto
ICMS.
A ação teve início em 2012, quando o Estado ingressou com execução fiscal para cobrar os
valores resultantes de fiscalização da Secretaria da Fazenda sobre a movimentação econômica
da empresa entre os anos de 2004 e 2009. A distribuidora embargou a execução, alegando,
entre outras coisas, que o lançamento fiscal estava equivocado e que não poderia ser
fiscalizada pelo poder público catarinense, pois estava sediada em outro Estado da Federação.
Sobre a base de cálculo para fazer a cobrança do imposto, a PGE esclareceu que os auditores
utilizaram informações que constavam nas próprias notas fiscais emitidas pela empresa, além
de dados repassados pela distribuidora à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços (Sintegra). Dessa forma, foi feito “um simples cotejo entre as notas fiscais emitidas e
as informações dos arquivos encaminhados”, que “gozam de segurança jurídica”.
Em relação à fiscalização pelo Estado de Santa Catarina, a PGE observou que a empresa
voluntariamente requereu inscrição na fazenda estadual como substituta tributária por
entender ser a maneira mais vantajosa na condução nos negócios. “O raciocínio construído
pela empresa a coloca no melhor dos mundos: obtém uma inscrição como contribuinte do
Estado, comportando-se como tal no tocante ao cumprimento das obrigações, mas se reserva
o direito de não poder ser fiscalizada pelo fisco catarinense, inobstante o seu flagrante
descumprimento da legislação tributária”, destacou.
Em primeiro grau, o juiz entendeu que o Estado tinha razão. A empresa, então, recorreu ao
TJSC, que, em sessão de julgamento realizada no dia 22 de agosto, manteve a decisão a favor
do poder público. Para a Justiça, a empresa não conseguiu “demonstrar de plano que os
parâmetros adotados estão incorretos, prova documental de fácil produção”. Em relação à
fiscalização feita no Estado, “não pode a parte agora alegar sua total desvinculação com o fisco
catarinense, pisoteando a moderna teoria dos atos próprios […] proibição de comportamento
contraditório, desdobramento direto da boa-fé objetiva”.
Atuaram na ação os procuradores do Estado Celso Antonio de Carvalho, Francisco José
Guardini Nogueira e Luiz Dagoberto Brião, que realizou a sustentação oral durante a sessão de
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julgamento na Quinta Câmara de Direito Público com voto unânime dos desembargadores
Artur Jenichen Filho (relator), Vilson Fontana e Hélio do Valle Pereira.
Vitória em 2018

Em dezembro do ano passado, a Procuradoria Geral do Estado já havia obtido decisão
favorável em relação à substituição tributária para medicamentos (processo
0006046.73.2012.8.24.0023). Com a vitória, a PGE garantiu a entrada nos cofres públicos, na
época, de R$ 800 milhões em impostos que estavam suspensos por ordem judicial e, ao
mesmo tempo, assegurou outros R$ 415 milhões por ano na arrecadação estadual.
RECEITA LIBERA PAGAMENTO DO 4º LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IR 2019
Fonte: Agência Brasil. A Receita Federal libera hoje (16) o pagamento do quarto lote de
restituição do Imposto de Renda 2019. O crédito bancário será feito para 2.819.522
contribuintes, no valor total de R$3,5 bilhões. Segundo a Receita Federal, o dinheiro será
depositado nas contas dos contribuintes.
O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. A consulta
para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita acessando a página da Receita na
internet, pelo Receitafone 146, informando o CPF e a data de nascimento. Caso tenha
entrado no lote, a situação da declaração será “crédito enviado ao banco”.
Se o valor não foi creditado, o contribuinte deve ligar nos telefones 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais localidades) ou ir a uma agência do Banco do Brasil para agendar o
crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
Os lotes de restituição são liberados mensalmente. O Fisco libera os pagamentos por ordem
de chegada da declaração. Isso significa que quem entregou a declaração mais cedo recebe a
restituição primeiro.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate
nesse prazo, deverá requerê-la pela internet.
ESTADOS ENTREGAM PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA NO CONGRESSO
PROTEGENDO A ZONA FRANCA
Fonte: Resenha de Notícias Fiscais. Em meio ao risco de uma reforma tributária que traga
prejuízos à economia do Amazonas e a de outros estados brasileiros, secretários de Fazenda
de todo o país entregaram, nesta quarta-feira (11/09), aos presidentes do Senado, David
Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, a proposta de reforma dos estados. O texto mantém
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o tratamento tributário diferenciado à Zona Franca de Manaus, base do principal modelo
econômico da região amazônica.
Elaborada no âmbito do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Consefaz), a proposta
recebeu a chancela dos governadores no início deste mês, após discussão e elaboração de
proposta conjunta dos estados, com intensa participação do Amazonas por meio Comitê de
Assuntos Tributários Estratégicos (Cate).
O comitê foi criado pelo governador Wilson Lima para o acompanhamento técnico da reforma
e a garantia da proteção da Zona Franca de Manaus nas mudanças tributárias iminentes.
O coordenador do Cate, Nivaldo Chagas, destacou a atuação do governo no
acompanhamento permanente de todas as propostas de reforma tributária que tramitam no
Congresso, assim como a discussão com entidades de classe e outros atores envolvidos,
elaboração de proposta e articulação com a bancada federal do Amazonas e com o Governo
Federal.
Representando o secretário de fazenda Alex Del Giglio, o secretário executivo da Receita da
Sefaz-AM e membro do Cate, Dario Paim, participou da reunião com o presidente do Senado
e destacou o avanço da proposta de manutenção do tratamento tributário diferenciado à Zona
Franca de Manaus.
Ele ressaltou também o compromisso do presidente do Senado na articulação do apoio à
pauta dos estados pelo relator da proposta na casa. “Ele (Davi Alcolumbre) nos recebeu
pessoalmente, perguntou detalhes da proposta e ficou de conversar ainda hoje (quarta) ou
amanhã com o relator da proposta de reforma tributária no Senado”, declarou.
Tramitação acelerada – O texto da proposta do Consefaz (Conselho Nacional dos Secretários
de Fazenda) vem sendo debatido intensamente diante da acelerada tramitação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 45/19, do deputado federal Baleia Rossi (PSDB-SP), que já foi
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e está em análise na
comissão especial.
Entre outros pontos, a proposta do deputado paulista unifica impostos e acaba por retirar os
incentivos fiscais que são a base do tratamento tributário diferenciado da Zona Franca de
Manaus, principal modelo de desenvolvimento regional do país. O texto também concentra a
taxação de impostos no consumo, prejudicando os centros produtores, mas sem grande
vocação consumidora.
“É preciso ficar em vigilância permanente, não apenas nós do governo (do Amazonas), mas a
própria bancada, pra que a gente possa garantir e ajudar no convencimento não só técnico,
mas também político de que seja mantido o tratamento tributário diferenciado à Zona Franca
de Manaus”, defendeu o secretário da Receita Dario Paim.
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ADE 8 INFORMA OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ENTREGA DE DOCUMENTOS
DIGITAIS DE EMPRESAS SUCEDIDAS PELAS EMPRESAS SUCESSORAS BEM
COMO ESTABELECE OUTROS PROCEDIMENTOS.
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Ato Declaratório Executivo 8 Coaef
16/09/2019
Informa os procedimentos relativos à entrega de documentos digitais de empresas sucedidas
pelas empresas sucessoras; à apresentação de manifestação de inconformidade/ impugnação,
nas hipóteses de: (i) processos eletrônicos, (ii) inexistência de processo digital ou eletrônico
que controle o débito impugnado; aos requerimentos de certidões de regularidade fiscal; aos
pedidos de retificações de pagamentos e à petição de atos cadastrais no Cadastro da Pessoa
Jurídica (CNPJ), solicitados por dossiê digital de atendimento aberto via e-CAC, bem como
estabelece outros procedimentos.
IRRF – FGTS – CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR – ISENÇÃO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 240 Cosit
13/09/2019
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRIBUINTE RESIDENTE NO
EXTERIOR. ISENÇÃO.
O recebimento de valores depositados em contas vinculadas do FGTS é isento do imposto
sobre a renda, ainda que o beneficiário seja residente no exterior, não incidindo o IRRF sobre
tais valores, seja no momento do pagamento por meio de depósito em conta bancária no
Brasil, seja em sua posterior remessa para o próprio beneficiário no exterior.Dispositivos
Legais: Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28, parágrafo único.
PIS/COFINS – CRÉDITO – COMBUSTÍVEL – DEPRECIAÇÃO – TRANSPORTE –
PARTES E PEÇAS – EQUIPAMENTO A SER MONTADO.
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 244 Cosit
13/09/2019
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. DEPRECIAÇÃO. TRANSPORTE.
PARTES E PEÇAS. EQUIPAMENTO A SER MONTADO.
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Em se tratando de empresa de fabricação, montagem e manutenção de estruturas metálicas;
máquinas e equipamentos para agroindústrias; e elevadores de passageiros:é admitido o
desconto de créditos da Cofins calculados em relação aos combustíveis consumidos em
caminhões utilizados no transporte de partes e peças de produtos a serem montados, por
impossibilidade de montagem prévia, no estabelecimento do adquirente;é admitido o desconto
de créditos da Cofins calculados em relação aos encargos de depreciação dos caminhões
utilizados no transporte de partes e peças de produtos a serem montados, por impossibilidade
de montagem prévia, no estabelecimento do adquirente; edeverá haver rateio fundamentado
e demonstrado na contabilidade quando o caminhão for utilizado no transporte de partes e
peças de produtos a serem montados, por impossibilidade de montagem prévia, no
estabelecimento do adquirente, o qual dá direito a crédito da Cofins, e no transporte de
produtos já montados, o qual não dá direito ao referido crédito.Dispositivos Legais: art. 3º, II,
VI, e § 1º, I e III, da Lei no 10.833, de 2003; e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. DEPRECIAÇÃO. TRANSPORTE.
PARTES E PEÇAS. EQUIPAMENTO A SER MONTADO.
Em se tratando de empresa de fabricação, montagem e manutenção de estruturas metálicas;
máquinas e equipamentos para agroindústrias; e elevadores de passageiros:é admitido o
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep calculados em relação aos
combustíveis consumidos em caminhões utilizados no transporte de partes e peças de
produtos a serem montados, por impossibilidade de montagem prévia, no estabelecimento do
adquirente; é admitido o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep calculados
em relação aos encargos de depreciação dos caminhões utilizados no transporte de partes e
peças de produtos a serem montados, por impossibilidade de montagem prévia, no
estabelecimento do adquirente; e deverá haver rateio fundamentado e demonstrado na
contabilidade quando o caminhão for utilizado no transporte de partes e peças de produtos a
serem montados, por impossibilidade de montagem prévia, no estabelecimento do adquirente,
o qual dá direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, e no transporte de produtos já
montados, o qual não dá direito ao referido crédito. Dispositivos Legais: art. 3º, II, VI, e § 1º, I e
III, da Lei no 10.637, de 2002; e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RETENÇÃO DOS 11% – DEDUÇÕES
ADMISSÍVEIS
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 245 Cosit
13/09/2019
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Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
RETENÇÃO DOS 11%. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES ADMISSÍVEIS.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção previdenciária as parcelas que
estiverem discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, que
correspondam: (i) ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada e, a partir de 11
de novembro de 2017, ao custo do auxílio-alimentação, desde que este não seja pago em
dinheiro, ainda que entregue em tíquetes-alimentação, cartão-alimentação ou cartãoeletrônico; e (ii) ao custo do fornecimento de vale-transporte, ainda que entregue em
pecúnia.Dispositivos Legais: IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, art. 124, incisos I e
II.
O TRESLOUCADO CAMINHO DOS TRIBUTOS NO BRASIL E A REFORMA
TRIBUTÁRIA
Fonte: Por Raul Haidar para Consultor Jurídico – CONJUR. Ante as reações do Congresso, parece
que o Ministério da Economia deixou de lado a ideia maluca de reimplantar a CPMF e resolveu
de vez apresentar uma proposta de reforma tributária digna desse nome.
As mudanças precisam ser feitas, mas não podem ignorar os limites constitucionais vigentes e,
menos ainda, os interesses maiores do Brasil.
O primeiro princípio a ser observado nessa questão é o da capacidade contributiva, explícito
no artigo 145, § 1º da Constituição:
“§ 1º – Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”
Segundo dados divulgados pela Receita Federal a carga tributária atual chega a mais de 34%
do PIB, ou seja, entregamos ao poder público mais de um terço das riquezas produzidas no
país.
Em nossa coluna de 4/6/2018, afirmamos que “…não existe a mínima possibilidade de uma
reforma tributária digna desse nome enquanto a carga sobre o PIB ficar acima de 25%. Vejam que a
Inconfidência surgiu por causa do “quinto”. Em 1967, na reforma que foi gestada em 65, estimavase em 20%.”
Lamentavelmente, a enorme burocracia e as inúmeras interpretações equivocadas na
aplicação da legislação tributária trazem fatos que fazem aumentar o sacrifício dos
contribuintes. Vejam-se, por exemplo, os custos relacionados com defesas e recursos contra
cobranças indevidas.
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Outrossim, os contribuintes também sofrem autuações com multas confiscatórias e totalmente
abusivas. Em alguns casos, o Judiciário repara o erro, como ocorreu na sentença da qual
transcrevemos o seguinte trecho:
“… se em qualquer ramo do direito não se pode acolher, passivamente, que o Estado legisle ferindo
preceitos básicos do sistema de equilíbrio entre o seu poder e os direitos e garantias individuais ,
com maior razão , no contexto do direito administrativo o mesmo não pode se dar. A multa cobrada
é nitidamente desproporcional à infração cometida e fere a capacidade de pagamento do
autor…Por isso, vemos sentido em cancelar a aplicação da multa, considerando inconstitucional a lei
que fixa seu valor, por desrespeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Guilherme de Souza Nucci, Juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo,
Proc.596.053.01.009936-3, sentença de 21/11/2002 (DJE 4/2/2003).
O que mais nos espanta, todavia, é o desrespeito aos direitos dos contribuintes, colocados
abaixo dos que protegem animais irracionais e até vegetais! Existem leis e códigos de proteção
a cães e gatos, assim como para proteger as florestas, enquanto o Código de Defesa do
Contribuinte (Lei 12.325/10) até hoje é ignorado, servindo, quando invocado, apenas para
justificar erros do fisco.
Vejamos o texto integral desse tal “código”, composto de apenas dois artigos que dizem algo,
um que foi vetado e o último que trata da vigência. Ou seja: lei feita para nada, por pessoas
que “faziam tudo” que não prestava! E o Congresso em 2010 ficou calado!
“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, data de conscientização cívica a
ser celebrada, anualmente, no dia 25 de maio, com o objetivo de mobilizar a sociedade e os poderes
públicos para a conscientização e a reflexão sobre a importância do respeito ao contribuinte.
Art. 2º Os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e pela arrecadação de tributos e
contribuições promoverão, em todas as cidades onde possuírem sede, campanhas de
conscientização e esclarecimento sobre os direitos e os deveres dos contribuintes.
Parágrafo único. Os servidores dos órgãos referidos no caput participarão ativamente das
atividades de celebração do Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte.”
No editorial deste domingo (15/9) a Folha de S.Paulo assinala que o imposto de renda poderia
seguir a “tendência global” de reduzir a cobrança sobre os lucros das empresas, cobrando
imposto sobre dividendos distribuídos.
Quanto ao imposto de renda das pessoas físicas, a Lei 4.862 de 29 de novembro de 1965
determinava no parágrafo 3º do seu artigo 1º que:
“§ 3º A partir do exercício financeiro de 1967, os limites das classes de renda líquida de que trata
este artigo serão atualizados, anualmente, em função de coeficientes de correção monetária
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia na conformidade da Lei 4.506, de 30 de
novembro de 1964.”
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A legislação tributária do período ditatorial fixava normas mais próximas da Justiça Tributária
do que as que hoje vigoram neste regime democrático em que vivemos. Não é razoável
ignorar os efeitos da inflação sobre o tributo a que nos sujeitamos.
A reforma tributária de que necessitamos tem que atingir três objetivos fundamentais:
redução da carga tributária, redução da burocracia fiscal e segurança jurídica. Sem tudo isso
não alcançaremos Justiça Tributária.
TRT CONSIDERA VÁLIDA CLÁUSULA COLETIVA SOBRE PAGAMENTO DE 13º
SALÁRIO EM PARCELA ÚNICA ATÉ 10 DE DEZEMBRO
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3. Os julgadores da Décima Primeira
Turma do TRT de Minas negaram provimento ao recurso da União Federal e confirmaram a
sentença, oriunda da 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que reconheceu a validade de
norma coletiva com a previsão da possibilidade de uma empresa de vigilância e segurança
privada de Belo Horizonte pagar o décimo terceiro salário a seus empregados em parcela
única até o dia 10 de dezembro de 2013.
Na ação anulatória, a empresa se insurgiu contra ato de auditor-fiscal do trabalho, que lavrou
auto de infração e aplicou multa de mais de R$ 100 mil após considerar descumprido o artigo
2º, caput, da Lei nº 4.749/65, que dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina prevista
na Lei nº 4.090/62. O auditor-fiscal se baseou no fato de não ter havido pagamento até o dia
30/11/13, diante da regra que prevê a quitação da primeira parcela do décimo terceiro entre
os meses de fevereiro e novembro de cada ano e de segunda parcela até o dia 20 de
dezembro.
Os pedidos foram acolhidos em primeiro grau. Apesar de o pagamento da primeira parcela não
ter sido efetuado até o dia 30 de novembro, conforme previsão legal, a juíza responsável pelo
caso observou que houve o cumprimento integral, inclusive de modo antecipado, tendo em
vista a data de previsão de pagamento da segunda parcela. Em sua decisão, declarou nulo o
auto de infração e tornou sem efeito a cobrança dele decorrente.
Ao examinar o recurso apresentado pela União Federal, a desembargadora relatora Juliana
Vignoli Cordeiro também considerou válido o pagamento em única parcela. Em seu voto,
observou que a transação sobre a época do pagamento da gratificação natalina, por meio de
negociação coletiva, é validada pelo disposto no inciso XXVI, do artigo 7º, da Constituição da
República. O dispositivo reconhece as convenções e acordos coletivos como legítimas fontes
do Direito do Trabalho.
Foi ressaltado que, igualmente, a Constituição da República assegurou ampla liberdade sindical
(artigo 8º), com inegável fortalecimento das entidades representativas das categorias
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profissional e econômica, que detém liberdade para dispor acerca de direitos trabalhistas, mas
com limites nas normas de natureza cogente e caráter irrenunciável que representam o
mínimo social – ou, para outros, o mínimo existencial -, assegurado ao trabalhador, como é o
caso daquelas que tratam sobre a proteção, saúde, higiene e segurança do trabalhador.
A relatora entendeu não ter havido violação de normas de ordem pública, que seriam
irrenunciáveis pelo trabalhador. “Ora, não se pode afirmar que a alteração da data de pagamento
do décimo terceiro salário implique afronta a direitos irrenunciáveis e indisponíveis, insuscetíveis à
negociação coletiva”, registrou, observando que apenas foi convencionado o pagamento da
gratificação natalina em parcela única, até o dia 10 de dezembro, e não suprimido o
pagamento dessa verba e nem reduzido o valor correspondente. Houve apenas um consenso
quanto à forma de pagamento.
Na visão da magistrada, a pactuação estabelecida deve ser respeitada, sendo fruto da
negociação direta entre empregadores e empregados, que pressupõe concessões recíprocas.
Trecho destacado do parecer do representante do Ministério Público do Trabalho apontou
que a Lei nº 4.749/65 condiciona o adiantamento da gratificação, relativamente a 50% do
salário, a requerimento do empregado.
Para a relatora, a fiscalização do trabalho deveria ter solicitado e examinado a norma coletiva
aplicável, para verificar a regularidade do procedimento da empregadora, antes de promover a
autuação. Como todo ato administrativo, explicou que o auto de infração lavrado em desfavor
da empresa goza de presunção de legitimidade e veracidade. E, no caso, a presunção relativa
foi infirmada por prova.
Os demais integrantes do colegiado acompanharam o voto, para negar provimento ao recurso
e manter a sentença que anulou o auto de infração, assim como a multa dele decorrente, bem
como determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente do auto até o
trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A
decisão foi unânime.
Processo
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