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Indústria ques�ona no STF protesto de dívida tributária

Confederação Nacional da Indústria ingressa no Supremo Tribunal Federal com ação

direta de incons�tucionalidade contra lei que autoriza a Fazenda Pública a protestar em

cartório a cer�dão de dívida a�va.

Apesar de  a  Fazenda  Nacional  ter ob�do recentemente  importantes precedentes a

favor do protesto de cer�dões de dívida a�va  (CDAs),  a  úl�ma palavra será  dada pelo

Supremo Tribunal Federal (STF), que analisará ação direta de incons�tucionalidade (Adin)

contra ar�go da Lei nº 12.767, de 2012, que deixou expresso na legislação a possibilidade

de adoção da prá�ca pelo setor público.

 

O  processo  foi  ajuizado  pela  Confederação  Nacional  da  Indústria  (CNI).  Na  Adin,  a

en�dade alega que o protesto é uma forma de sanção polí�ca. “O Supremo tem reiteradas

decisões,  inclusive  súmulas,  contrárias  ao  uso  de  mecanismos  coerci�vos  para  a

cobrança”, afirma o gerente execu�vo jurídico da CNI, Cassio Borges.

 

A  prá�ca,  porém,  tem  rendido  frutos  à  Fazenda  Nacional  que,  com  precedentes

favoráveis, conseguiu recuperar R$ 77 milhões desde março de 2013, com a implantação

da Lei nº 12.767.

 

Há  decisões favoráveis à  prá�ca  em três turmas do Tribunal  Regional  Federal  da 3ª

Região e em uma turma do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ) – que abriu uma divergência

na  jurisprudência  até então favorável  aos contribuintes.  “Não há, de maneira  alguma,

mo�vos para que o instrumento seja válido apenas para os créditos privados. A prá�ca

tem demonstrado que a ferramenta é eficiente”, afirma o procurador da Fazenda Nacional

Leonardo de Menezes Curty, que atua na 3ª Região.

 

Em uma das decisões do TRF-3, proferida este ano, a desembargadora federal Mônica

Nobre afirma que, ainda que se entenda que a Fazenda possui meios aptos a reaver seus

créditos,  não  é  sem  razão  o  protesto  para  forçar  o  adimplemento  de  crédito

eventualmente de baixo valor.

 

A decisão segue o entendimento dado pela 2ª Turma do STJ ao tema no fim de 2013. O

ministro Herman Benjamin disse em seu voto que a autorização para o protesto atende ao

interesse da Fazenda Pública e também ao interesse cole�vo, tendo em vista o caráter de

inibir a inadimplência do devedor, além da contribuição para a redução do número de

execuções fiscais ajuizadas.
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A Fazenda contabiliza decisões favoráveis na 3ª, 4ª e 6ª turmas do Tribunal Regional

Federal da 3ª Região. Não obstante, a 6ª turma já  concedeu, por maioria, uma liminar

para a sustação de protesto. No caso, o relator Johonsom di Salvo, afirma, em voto, que

existem “sérias dúvidas” sobre o cabimento do protesto de Itulo representa�vo de crédito

tributário, na medida em que a CDA tem presunção legal de liquidez e certeza. Segundo o

desembargador,  é  conhecido  o  posicionamento  das  Cortes Superiores em não  tolerar

meios coerci�vos para o Fisco obter a sa�sfação de seus créditos.

 

O  disposi�vo  da  Lei  nº 12.767 que  autorizou  o  protesto  da  CDA é ques�onado na

jus�ça  desde o  seu  surgimento,  muito  embora  a  irresignação  dos contribuintes com a

prá�ca  seja  anterior,  pois  o  protesto  já  era  adotado  como  forma  de  recuperação  dos

créditos pela União e, pelo menos, cinco estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,

Bahia e Espírito Santo). Fonte: Valor Econômico

 

 

O chamado Refis da Copa é aprovado na Câmara e vai à sanção
presidencial

A Câmara dos Deputados aprovou a extensão do prazo de adesão ao Refis da Crise,

para permi�r o parcelamento de dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2013.

A reabertura do prazo de adesão ao Refis da Crise e o alargamento do período passível

de inclusão no programa de parcelamento foi  aprovado pela  Câmara dos Deputados e

enviado à sanção presidencial. O programa vem sendo chamado de Refis da Copa.

 

A medida permite o parcelamento de dívidas tributárias federais vencidas até 31 de

dezembro do ano passado. A alteração consta do Projeto de Lei de Conversão 10/2014,

decorrente da Medida Provisória (MP) 638/2014, com a mudança, aprovada no dia 28 de

maio de 2014, a nova adesão deverá ser feita até 31 de agosto deste ano.

 

A medida já havia sido aprovada no início de abril, mas, como sofreu alterações no

Senado, voltou para o plenário da Casa para nova votação. Os deputados acataram as

mudanças e o texto segue agora para sanção presidencial.

 

A matéria que não é vista com bom olhos no governo, chegou a ser inserida em outra

medida provisória (MP 627/2013), vetada pela presidenta Dilma Rousseff.

 

Pela proposta, os devedores com dívidas até R$ 1 milhão terão de pagar 10% do valor

total na adesão. Se a dívida for acima de R$ 1 milhão, a empresa deverá pagar 20%. Em

ambos os casos, o pagamento pode ser feito em até cinco parcelas.

 

 A reabertura  do Refis da  Crise (Refis da  Copa) foi  inserida  na  a  MP 638/2014,  que

permite às empresas do programa Inovar-Auto importar soRwares sem similar nacional.

 

O  Refis  da  Crise  foi  criado  pelas  leis  11.941/2009  e  12.249/2010  e  abrange  a

renegociação  de  dívidas  com  a  Receita  Federal  e  a  Procuradoria-Geral  da  Fazenda

Nacional. Originalmente foi des�nado às empresas exportadoras brasileiras a�ngidas pela
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crise  econômica  de 2008.  Em 2013,  o  programa  foi  reaberto,  inclusive  para  beneficiar

pessoas Usicas. Fonte: Agência Brasil
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