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DIREITO TRIBUTÁRIO
STJ EXCLUI CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DO
CÁLCULO DO IR E DA CSLL.
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu uma importante questão para os
contribuintes. Os ministros entenderam, em uma
primeira decisão sobre o tema, que crédito
presumido de ICMS não deve incluído na base de
cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Para os magistrados, o incentivo fiscal – que
desonera o contribuinte de determinado percentual
do imposto – não pode ser caracterizado como lucro
e ser tributado. A decisão foi dada em embargos de
divergência da Fazenda Nacional contra
entendimento da 1ª Turma, favorável à exclusão no
(EREsp nº 1517492). Não há, por ora, estimativa
do impacto econômico da tese – o cálculo está
sendo feito pela Receita Federal. Mas a previsão,
de acordo com a procuradora Patrícia Osório, é de
que será “gigantesco”. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) deverá insistir no assunto,
levando outro processo idêntico para análise da 1ª
Seção – responsável por uniformizar o entendimento
das turmas de direito público (1ª e 2ª). De acordo
com a procuradora, seria possível um outro
julgamento pelo fato de o quórum não estar completo
no caso da Cotriguaçu. Não votaram os ministros
Francisco Falcão e Herman Benjamin. O primeiro
não acompanhou as defesas orais e o segundo
estava ausente. Além disso, a PGFN pretende
recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), apesar
de a questão já ter sido considerada,
infraconstitucional. O argumento será o de que a

legislação do Imposto de Renda foi afastada sem
declaração incidental de inconstitucionalidade.
“Feriu [a decisão] o artigo 97 da Constituição
Federal”, afirma Patrícia.
A questão é importante por sinalizar a posição dos
ministros em discussões sobre crédito presumido de
outros tributos. Um caso de IPI estava sendo julgado
com o de ICMS. Porém, a ministra Regina Helena
Costa, que apresentou voto-vista, abriu divergência
no julgamento e foi seguida pela maioria dos
ministros, entendeu que era um “pouco diferente”.
Em seu voto, descartou o argumento da Fazenda
Nacional de que o crédito presumido de ICMS, por
ser uma espécie de auxílio, compõe o resultado
operacional do contribuinte. Para a ministra, ao
contrário do que entendeu o relator, ministro Og
Fernandes, o incentivo não pode ser considerado
lucro. Ela adotou o posicionamento do STF no
julgamento que exclui o ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Pela decisão, o ICMS não se
incorpora ao patrimônio do contribuinte,
constituindo mero ingresso de caixa destinado
aos cofres públicos. “O crédito presumido de
ICMS também não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, não pode ser considerado lucro.”
Se fosse caracterizado como lucro, acrescentou, a
União acabaria retirando o incentivo fiscal concedido
pelo Estado – no caso, o Paraná -, ferindo sua
autonomia. “Com efeito, tal entendimento leva ao
esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo”, disse
no julgamento. (Fonte: Valor Econômico).
MATRIZ NÃO RESPONDE POR
PREVIDENCIÁRIOS DE FILIAL.
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A Justiça federal do Rio de Janeiro excluiu a
responsabilidade da matriz de uma companhia pelas
dívidas previdenciárias de suas filiais. A União
cobrava em uma única certidão de dívida ativa (CDA)
os valores totais devidos pelas matriz e filiais no
valor de R$ 1,2 milhão. Com a decisão, a CDA
deverá conter apenas os valores apurados contra a
matriz. Segundo a defesa da empresa, as
contribuições previdenciárias têm exigibilidade
individualizada, pois os fatos geradores operam para
cada filial, separadamente da matriz, por terem
personalidades jurídicas distintas. Na ação ainda
alegava que o título executivo teria que ser declarado
nulo porque tratou das diferenças entre os valores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP) e aqueles
quitados
pela
matriz
e
filiais.
De acordo com o advogado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já definiu, na
área tributária, que a existência de CNPJs
diferentes caracteriza autonomia patrimonial,
administrativa e jurídica de cada um dos
estabelecimentos. Segundo da defesa da
empresa, "se a matriz não possui legitimidade ativa
para postular judicialmente em nome das filiais e,
mais ainda, se uma não pode aproveitar crédito da
outra, nada mais natural que os débitos da filial
sejam exigidos mediante execução fiscal ajuizada
contra ela, sob pena de inobservância da teoria da
autonomia dos estabelecimentos". Ele cita decisões
do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região
(com sede em Brasília) no sentido da ilegitimidade
da matriz em representar suas filiais.
No julgamento, a juíza federal Anelisa Pozzer
Libonati de Abreu, da 4ª Vara Federal de Execução
Fiscal do Rio de Janeiro, afirma que o contribuinte
tem razão quando afirma não ter legitimidade
para responder judicialmente pelas cobranças
das contribuições previdenciárias. De acordo
com a magistrada, o STJ já decidiu, no campo
tributário, sobre a autonomia de filias e matriz
com
CNPJs
diferentes.
Contudo, a juíza entendeu que não merece
acolhimento a alegação do contribuinte de que não

seria possível sanar o vício, mediante a substituição
da certidão de dívida ativa (CDA). "No caso dos
autos, embora a CDA seja única para os débitos
referentes à atividade da matriz e das filiais, é
possível determinar à embargada que os retire do
título executivo, alterando a inscrição em dívida ativa,
de modo que somente os débitos da matriz
permaneçam e sejam cobrados no feito executivo
ajuizado, restando-lhe, se assim desejar e ainda for
possível, formalizar os débitos das filiais em outras
tantas CDAs que se fizerem necessárias, uma pra
cada estabelecimento", diz a decisão. (Processo nº
0149235-13.2016.4.02.5101). Da decisão, ainda
cabe recurso. (Fonte: Valor Econômico).
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.761, DE 21.11.2017
(OPERAÇÕES COM MOEDA EM ESPÉCIE COM
VALOR IGUAL OU SUPERIOR À R$ 30.000,00).
A RFB- Receita Federal do Brasil através da
Instrução Normativa 1.761, de 21.11.2017,
estabeleceu a obrigação de prestação de
informações relativas a operações liquidadas
total ou parcialmente, em espécie, decorrentes de
alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens
e direitos, de prestação de serviços, de aluguel
ou de outras operações que envolvam
transferência de moeda em espécie. As
operações que envolvam moeda em espécie cuja
soma seja igual ou superior a R$ 30 mil deverão
ser reportadas até o último dia útil do mês
subsequente ao mês de recebimento dos valores
em espécie, através de formulário eletrônico
disponível no sítio da Receita Federal. Os
contribuintes (Pessoa Física ou Jurídica), que
deixarem de prestar as informações no prazo e
forma estabelecidos na referida instrução normativa,
ficarão sujeitos a multa, respectivamente, de 1,5% e
3% sobre o valor da operação.
JURISPRUDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
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RFB – NA SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF 04 nº
4.050, de 23.11.2017 – DETERMINA O MOMENTO
DE RECONHCIMENTO DA RECEITA NA VENDA
PARA ENTREGA FUTURA.
A Solução de Consulta SRRF04 nº 4.050, de
23.11.2017 - DOU de 24.11.2017. Assunto: Normas
Gerais de Direito Tributário. VENDA PARA
ENTREGA
FUTURA.
MOMENTO
DO
RECONHECIMENTO E TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM
BASE NO LUCRO PRESUMIDO, QUE ADOTA O
REGIME DE CAIXA. Na hipótese de adoção regular
do regime de caixa pela pessoa jurídica, as
receitas decorrentes de vendas para entrega
futura devem ser reconhecidas e tributadas
quando
do
seu
efetivo
recebimento.
VINCULAÇÃO ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA Nº
12, de 16 de janeiro de 2017, e nº 507, de 17 de
outubro de 2017. Dispositivos Legais: Medida
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 20; Instrução
Normativa SRF nº 247, de 2002, arts. 14 e 85;
Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017, arts.
223 e 224.
RFB – ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE CONSULTA –
DESTACA A OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO
NO CNPJ DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS
DE PJ.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8067,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. (Publicado (a) no
DOU de 23/11/2017, seção 1, página 26). Assunto:
Normas de Administração Tributária. CNPJ.
INSCRIÇÃO. UNIDADES AUXILIARES. Conforme o
disposto na IN RFB nº 1.634, de 2016, as pessoas
jurídicas estão obrigadas a inscrever no CNPJ os
seus estabelecimentos, assim entendidos,
grosso modo, todos os locais nos quais
desenvolvam suas atividades, incluindo as
unidades auxiliares constantes do Anexo VII desta

Instrução Normativa. Tal conclusão decorre do fato
de que o referido diploma não reproduziu a
exceção prevista nos normativos anteriormente
vigentes (até a IN SRF nº 200, de 2002, inclusive)
os quais estabeleciam que não se caracterizaria
como estabelecimento, para efeito de
obrigatoriedade de inscrição, a unidade, móvel
ou imóvel, quando considerada mera extensão da
atividade de um outro. SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 148, DE 3 DE JUNHO DE 2014. Dispositivos
Legais: IN RFB nº 1.634 de 2016, art. 3º, Caput e
parágrafo 2.
DIREITO DO TRABALHO
TST AFASTA ADICIONAL NOTURNO DURANTE
TODA A JORNADA DE TRABALHO.
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho
absolveu um Consórcio de pagar a um encarregado
de obras adicional noturno sobre as horas
trabalhadas após as 5h da manhã. Ele trabalhava
das 3h às 13h, e a atividade noturna, nessa
circunstância, é das 22h às 5h, conforme a CLT.
Apesar de a jurisprudência do TST manter o
adicional sobre as horas diurnas quando há
prorrogação das atividades, os ministros entenderam
que, no caso, a extensão é indevida, pois a maior
parte do serviço ocorria em horário diurno.
O encarregado relatou que trabalhava para o
consórcio na duplicação de trechos da BR-381 em
Minas Gerais, e, na ação judicial, pediu a incidência
do adicional, previsto no artigo 73 da CLT, também
no período de 5h até 13h. O juízo de primeiro grau e
o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG)
deferiram o pedido, com base no parágrafo 5º desse
artigo, que aplica a remuneração maior às situações
de prorrogação da atividade noturna. O TRT, no
entanto, alterou a sentença para não aplicar, no
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serviço realizado após as 5h, a hora reduzida
atribuída ao trabalho à noite. Relatora do recurso do
Consórcio ao TST, a ministra Maria Helena
Mallmann afirmou que, cumprida integralmente a
jornada no período noturno e havendo prorrogação
para além das 5h, é devido o adicional quanto às
horas prorrogadas, nos termos do parágrafo 5º do
artigo 73 da CLT e da Súmula 60. O TST aplica igual
entendimento quando há extensão das atividades
para depois das 5h da manhã, ainda que o tempo de
serviço não seja cumprido integralmente no período
noturno. “A jornada mista não afasta o direito ao
adicional, desde que haja prevalência de trabalho
noturno, isto é, a maior parte da jornada seja
cumprida à noite”, explicou a ministra. No entanto,
essa circunstância não aconteceu nos fatos narrados
no processo. Por unanimidade, a Segunda Turma
acompanhou a relatora para indeferir o adicional
noturno quanto ao trabalho prestado após 5 horas da
manhã. Fonte: TST – Processo: RR-1160257.2015.5.03.0097.
USO DE SOLVENTES EM LINHA DE PRODUÇÃO
DE CALÇADOS ASSEGURA INSALUBRIDADE A
TRABALHADORA.
As substâncias são tóxicas e causam degeneração
progressiva. A Vulcabrás Azaleia - RS foi condenada
pela Justiça do Trabalho a pagar adicional de
insalubridade em grau médio a uma industriária
que mantinha contato com solventes na linha de
produção da fábrica de calçados e artigos
esportivos. A Sexta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho não conheceu do recurso de revista da
empresa mantendo decisão condenatória imposta
pelo segundo grau trabalhista. Na reclamação
trabalhista, a industriária disse que tinha entre as
suas atividades fazer a revisão, limpeza e costura de
calçados e aplicar óleo na máquina de costura a
cada troca de bobina. Apesar de manter contato com
óleo, graxa, e solventes, produtos nocivos à saúde,

não recebia adicional de insalubridade. Em sua
defesa, a fábrica de calçados sustentou que os
produtos usados em sua linha de produção não são
classificados como insalubres e, portanto, não seria
devido o adicional em grau médio pretendido pela
empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região (RS), condenou a Azaleia ao pagamento do
adicional. A decisão considerou que, apesar de o
laudo pericial concluir que o trabalho não era
insalubre, diversas decisões consideravam que o
limpadores do tipo AZ-600 e AZ-800 contêm em
sua fórmula substâncias muito tóxicas para os
nervos periféricos e podem causar sua
degeneração progressiva, “a ponto de causar
transtornos no marchar, podendo até chegar à
paralisia”. O recurso da empresa ao TST foi
analisado pelo ministro Augusto César Leite de
Carvalho, que destacou ser incontroverso o fato de
que as substâncias utilizadas para limpeza de
calçados na linha de produção estão enquadradas
no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 do
Ministério do Trabalho, por serem substâncias muito
tóxicas. Estando a conclusão regional fundamentada
no contexto fático-probatório apresentado nos autos,
sua reanálise em sede de recurso de revista não
seria possível diante da vedação imposta pela
Súmula 126 do TST. Processo: 42651.2010.5.04.0381. Fonte: TST.

****
Nosso escritório coloca-se a disposição para auxiliar
no esclarecimento de quaisquer dúvidas com relação
à temática consignada nesse informativo, bem como
agendar uma visita para melhor elucidar os pontos
que necessitarem de maiores detalhamentos.
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