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Legislação e Tributos
As instituições financeiras questionam majoração de 3% para 4% na alíquota, porém, o Supremo
já se manifestou contrário ao setor em diversas ocasiões em que julgou processos contra o fisco

Bancos podem ter dificuldade para
reverter aumento da Cofins da Justiça
DIVULGAÇÃO
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G As instituições financeiras
têm poucas perspectivas de
conseguir reverter o aumento
de 3% para 4% na alíquota da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) realizado em 2003, dizem especialistas.
Apesar de os bancos terem
bons argumentos para questionar judicialmente a majoração, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já manifestou
diversas vezes uma posição
desfavorável às instituições
financeiras em processos
contra o fisco, comenta o sócio do Andrade Maia Advogados, Leonardo Aguirra de Andrade. “Os bancos têm um
tratamento diferente por
conta da capacidade contributiva deles”, afirma.
O advogado lembra que
em julgamento de 2016, o
STF entendeu que o adicional de 2,5% sobre a folha de
salários dessas instituições
era constitucional. “O Supremo deu sinais de que essa
atividade econômica traz
uma capacidade maior de
contribuir com a seguridade
social. Considerando o cenário de crise, com um grave
déficit fiscal, essa jurisprudência pode ser novamente
aplicada”, destaca Andrade.
O recurso especial dos

STJ: direito
a comissão
prescreve
EMPRESARIAL
G A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
acolheu recurso especial de
uma empresa para reconhecer
a prescrição de comissões reivindicadas por ex-representante comercial.
O recurso foi julgado com
base na Lei 4.886/65, que estabelece o direito de recebimento das comissões a cada
pagamento de pedido.
No caso, o representante
comercial narrou que, entre
1995 e 2009, recebeu comissões (de 4% a 10%), até que,
em 2009, seu contrato foi rescindido. O representante alegou concorrência desleal praticada pela própria empresa,
que inclusive deixou de pagar
as comissões pouco antes da
rescisão contratual.
Em primeira instância, a
empresa fora obrigada a pagar mais de R$ 100 mil a título de complementação das
verbas de comissão. A sentença havia sido mantida pela Justiça do Paraná. /Agências

Julgamento do recurso especial, sob relatoria do ministro José Dias Toffoli, já entrou na pauta do STF

bancos já esta na pauta do STF.
No entanto a briga é longo. O
caso chegou ao Judiciário por
meio de ação movida por um
banco contra a cobrança da
Receita Federal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) – que tem sob sua jurisdição o Distrito Federal e vários estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste – desproveu
o recurso e declarou a constitucionalidade da majoração. O
pleito da instituição financeira
foi levado ao Supremo e a matéria foi colocada sob o instituto de repercussão geral pelo relator, o ministro José Dias
Toffoli, devido ao grande volume de processos acerca do

mesmo tema em tramitação
na Justiça do Brasil.
A tese do contribuinte é de
que a Lei 10.684/2003, que elevou a alíquota, é inconstitucional, uma vez que pelo princípio da isonomia não seria
possível tributar mais um setor
do que outro. O que tornou a
discussão ainda mais complicada para o contribuinte é que
em 2005, foi introduzido por
Emenda Constitucional o parágrafo 9º no artigo 195 da
Constituição Federal, que diz
que as contribuições sociais
poderão ter alíquotas ou bases
de cálculo diferenciadas, “em
razão da atividade econômica,
da utilização intensiva de

mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho”.
O sócio do Demarest Advogados, Marcelo Annunziata,
acredita que os bancos têm sólidos argumentos para questionar a própria constitucionalidade dessa emenda, já que
ela também poderia ferir o
princípio da isonomia, que é
cláusula pétrea da Constituição. No entanto, ressalva que
não será tarefa fácil. “É uma tese difícil, por denunciar um
dispositivo da Constituição como inconstitucional. Não é algo que seja admitido com facilidade pelo Supremo”, observa.
Já o especialista em Direito

TAP não responde por dívida da Varig
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O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu
que a TAP não é responsável
pelas obrigações trabalhistas
da Varig, conforme nota divulgada no site .
O entendimento foi o de
que se aplica ao caso o artigo
60, parágrafo único, da Lei de
Falências (Lei 11.101/2005),
segundo o qual, no âmbito de
plano de recuperação judicial, o objeto da alienação judicial estará livre de qualquer
ônus e não haverá sucessão
do arrematante nas obrigações do devedor.
O processo teve origem em
reclamação trabalhista ajuizada por um empregado da
Varig contra empresas do
grupo existente até 2006. A
TAP foi condenada solidariamente na condição de sucessora de uma dessas empresas, com base na Orientação
Jurisprudencial 411 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do TST .
G

A aérea havia sido condenada na
condição de sucessora da outra

A Terceira Turma do TST
manteve a condenação, levando a TAP a interpor embargos à
SDI-1 sustentando que a Lei de
Falências isenta de responsabilidade trabalhista o adquirente
de filiais ou unidades produtivas de empresas falidas ou em
recuperação judicial.
Em dezembro de 2014, a
SDI-1 decidiu afetar ao Pleno a
matéria. Em junho de 2016, o
TST, por maioria, decidiu submeter o processo ao rito do incidente de recursos repetitivos,

previsto no artigo 896-C da
CLT. O relator, ministro Caputo
Bastos (foto), designou então a
audiência pública a fim de ouvir depoimentos de pessoas
com experiência e conhecimento na matéria e de esclarecer questões e circunstâncias
relativas à controvérsia.
No último julgamento, o ministro votou no sentido da
aplicação da Lei de Falências
ao caso, isentando a TAP das
dívidas da Varig. O revisor, ministro Marcio Eurico Vitral
Amaro, votou pela exclusão da
responsabilidade com base na
aplicação da Orientação Jurisprudencial 411 da SDI-1, seguido pelos ministros Augusto
César Leite de Carvalho e Aloysio Corrêa da Veiga. A ministra
Kátia Magalhães Arruda abriu
uma terceira corrente divergente, no sentido de limitar a
responsabilidade da TAP a novembro de 2005, quando foi
aprovado o plano de recuperação judicial, e foi seguida pelos
ministros Mauricio Godinho
Delgado, José Roberto Freire
Pimenta e Delaíde Alves Miranda Arantes. A ministra Maria Cristina Peduzzi não participou do julgamento, por estar
impedida, segundo a nota.

Tributário do Chamon Santana
Advogados, Marcos de Almeida Pinto, há ainda o risco do
Ministério da Fazenda coagir
os ministros do STF a atuar de
maneira mais cautelosa. “Um
julgamento a favor do contribuinte vai custar bilhões de
reais”, ressalta ele.

Precedente
Seja acolhido ou não o pleito
do contribuinte, Annunziata
expressa que esse julgamento
será de enorme importância
por estabelecer um precedente
para diversas ações questionando outros tributos que tramitam na Justiça atualmente.
Uma delas é sobre a constitucionalidade da alíquota diferenciada da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) diferenciada também
para as instituições financeiras. “A discussão aí é a mesma,
só que em vez de uma contribuição é um imposto sobre lucro”, comenta o especialista.
Leonardo Aguirra de Andrade destaca que no caso da
CSLL, a cobrança maior em
bancos do que em outros setores faz mais sentido do que na
Cofins. “Usando o argumento
de que as instituições financeiras têm lucros maiores, a CSLL
diferenciada é mais justificável. No caso da contribuição,
existe o princípio da referibilidade, de modo que não faz
sentido os bancos pagarem
mais se eles não custam tanto
para a seguridade social como
as indústrias do tabaco, alumínio ou amianto.”

Oi entrega à
7ª Vara lista
de credores
RECUPERAÇÃO
G O administrador judicial do
Grupo Oi, representado pelo
escritório de advocacia Arnoldo Wald, apresentou ao juízo
da 7ª Vara Empresarial do Rio
de Janeiro a lista de 55.080 credores da companhia de telefonia. A dívida da Oi é supera
R$ 63,9 bilhões.
O Grupo Oi requereu a recuperação judicial em 20 de
junho de 2016, com base na
Lei de Recuperação Judicial e
Falências. O pedido foi deferido no dia 29 daquele mês.
Em sua decisão, o juiz Fernando Viana, titular vara,
considerou o fato “de a empresa ser uma das maiores
em telecomunicação” e o impacto que ela representa na
economia do País.
Os valores dos créditos
atribuídos a cada credor estarão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os credores têm um
prazo de 10 dias úteis, após a
publicação, para questionar a
lista. /ABr

