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Imposto de Renda
A 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) entendeu que a
conduta de quem presta infor-
mação falsa na declaração de
ajuste anual do Imposto de Ren-
da para reduzir o tributo devido,
ou receber restituição, pode ser
enquadrada como crime de so-
negação fiscal (artigo 1o , inciso
I, da Lei no 8.137, de 1990), e não
como crime de estelionato (arti-
go 171, parágrafo 3o, do Código
Penal). Os ministros analisaram
recurso do Ministério Público Fe-
deral (MPF) contra uma contri-
buinte do Paraná. O MPF recor-
reu ao STJ alegando que a contri-
buinte, ao prestar declarações
falsas sobre despesas com servi-
ços médicos, teria cometido este-
lionato, pois não houve apenas
supressão ou redução de tributo,
mas “conduta fraudulenta com a
finalidade de obter vantagem in-
d e v i d a”, consistente na restitui-
ção de imposto nos anos-base
2000 e 2001 — o que chegou a
ser obtido. O recurso foi inter-
posto contra decisão do Tribunal
Regional Federal (TRF) da 4a Re -
gião, que concluiu que o objeti-
vo da contribuinte era a redução
do tributo devido e, por essa ra-
zão, enquadrou-a no artigo 1o da
Lei 8.137, aplicando o princípio
da especialidade. Para o TRF, a
norma inscrita no artigo 1o da
Lei 8.137 possui no artigo 171,
parágrafo 3o , do Código Penal
uma particular condição objeti-
va e outra subjetiva: o sujeito
passivo do crime tributário é o
Fisco, e não é necessário o erro da
vítima, de modo que a consuma-
ção da sonegação fiscal indepen-
de desse aspecto subjetivo.

Ar -condicionado
Um operador de cobrança que
trabalhava sob forte ar-condicio-
nado e em ambiente empoeira-
do no subsolo da Estação Cario-
ca do metrô, no Rio de Janeiro,
obteve na Justiça do Trabalho o
direito a uma indenização de R$
30 mil por ter contraído, no am-
biente de trabalho, rinite alérgi-
ca, graves sinusites, laringopatia
e inflamações que o obrigaram a
se submeter a cirurgia para reti-
rada das amídalas. O caso foi
analisado pelo Tribunal Superior
do Trabalho, que manteve a deci-
são de segunda instância. O tra-
balhador foi admitido pela IBI
Promotora de Vendas em setem-
bro de 2001, quando passou a
operar terminal de computador
acoplado a sistema telefônico e a
realizar de 100 a 150 ligações te-
lefônicas por dia. Meses depois,
desenvolveu alergia profunda
em razão do frio, da poeira e da
baixa umidade, e passou a en-
frentar constantes sinusites e in-
flamações nas amídalas, o que o
obrigou ao uso constante de an-
tibióticos. Após várias inflama-
ções, o operador teve que se sub-
meter a cirurgias para retirada
das amídalas e correção de des-
vio do septo nasal. Em maio de
2004, após ser demitido sem jus-
ta causa, foi à Justiça em busca de
indenização pelas lesões decor-
rentes do ambiente de trabalho,
apontando omissão e negligên-
cia por parte da empregadora.

Cobertura de danos
A 1a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJ-MG)
manteve sentença que condenou a
Cemig a reembolsar a AGF Brasil
Seguros. A seguradora foi obriga-
da a cobrir, em 2004, danos ao ma-
quinário de uma empresa segura-
da provocados por oscilação na re-
de elétrica. Baseada no artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Fe-
deral, a AGF alegou que, por ser
concessionária de serviços públi-
cos, a companhia elétrica respon-
de objetivamente pelos danos que
causar, independentemente da
demonstração de culpa. E, com-
provado o nexo entre a atividade
da concessionária de energia elé-
trica e o dano ocorrido no equipa-
mento da segurada, exigiu o res-
sarcimento de R$ 2.987,38, valor
desembolsado para honrar o con-
trato de seguro.

TJ-SP suspende comercial do ketchup da Heinz
Bárbara Mengardo
De São Paulo

Até que apresente pesquisa
comprovando a informação, a
Heinz não poderá veicular pro-
paganda informando que seu
ketchup é o “mais consumido
do mundo”. A determinação é
do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP), que analisou on-
tem ação proposta pela Unile -
v e r, que comercializa o Ketchup
Hellmann’s.

Por outro lado, o Tribunal de
Justiça considerou que a compa-
nhia pode utilizar o slogan “me -
lhor em tudo o que faz”. A ex-
pressão foi considerada genérica
pelos desembargadores da 1a

Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJ-SP.

A discussão entre as fabrican-
tes teve início após a Unilever
denunciar peças publicitárias
que utilizavam os slogans no
Conselho Nacional de Autorre-
gulação Publicitária (Conar). De
acordo com a assessoria de im-
prensa do órgão, o caso foi ana-
lisado administrativamente,
sendo determinada a suspensão
dos anúncios por meio de uma
medida liminar.

Em abril, entretanto, a Heinz
propôs uma ação na Justiça con-
tra a Unilever, requerendo inde-
nização por danos morais e ale-
gando que sua publicidade é le-
gal. O caso chegou ontem à se-
gunda instância, que determi-
nou que a autora do processo
coloque em sua publicidade a
fonte da pesquisa utilizada para
embasar a informação de que o
seu ketchup é o mais consumido
no mundo. Caso não cumpra a
determinação, permanecerá
proibida de veicular a peça.

Já a expressão “melhor em tudo
que faz” foi considerada regular
pela maioria dos magistrados. Du-
rante o julgamento, os integrantes
da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial destacaram que slo-
gans similares são amplamente
adotados no ramo da publicidade,

e a própria Hellmann’s utiliza a ex-
pressão “a verdadeira maionese”.

“[Esse tipo de slogan] é tão co-
mum na publicidade em geral
que não influencia em nada o pú-
blico consumidor”, afirmou o de-
sembargador Francisco Loureiro
durante o julgamento.

Apenas o relator do caso, de-
sembargador Maia da Cunha, con-
siderou o slogan irregular. Para o
magistrado, a expressão fere o arti-
go no 32 do Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitá-
ria, que considera a publicidade
comparativa regular, desde que

“seja passível de comprovação”.
Por meio de nota, a Heinz in-

formou que “tem como norma
não se posicionar sobre proces-
sos em andamento”. Já a Unile-
ver afirmou que “vai aguardar a
decisão final do Judiciário para
comentar o caso”.

Fiscal Empresa que não conseguiu
incluir débito terá nova chance

Reabert ura
do Refis
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Marcelo Annunziata: cliente vai economizar R$ 600 mil com anistia oferecida pelo programa de parcelamento

Laura Ignacio
De São Paulo

A reabertura do Refis da Crise —
que possibilita o parcelamento de
débitos de tributos federais em até
180 meses com anistia — já era tida
como certa por várias empresas,
que só aguardavam a publicação
da Lei no 12.865 para aderir ao
programa. Muitas delas não conse-
guiram incluir débitos no Refis da
Crise, de 2009, em razão dos pro-
blemas do sistema eletrônico da
Receita Federal para a consolida-
ção dos parcelamentos. Várias
companhias que foram à Justiça
devido a esses contratempos — e
seu impacto financeiro — agora es-
peram que o Fisco volte a disponi-
bilizar o sistema para novamente
tentar incluir os débitos.

Segundo a nova lei, fruto da
conversão da Medida Provisória
no 615, publicada ontem no
Diário Oficial da União, a adesão
poderá ser feita até 31 de de-
zembro. Uma distribuidora de
gás, por exemplo, vai aproveitar
agora o Refis porque não conse-
guiu anteriormente incluir um
débito. A Receita considerou
que houve um erro de código e
não o incluiu na consolidação.
Outra empresa, do ramo hospi-
talar, queria parcelar parte das

dívidas de uma Certidão de Dívi-
da Ativa (CDA) em 2009. Como a
Receita não aceitou na época e,
recentemente, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) reconheceu
ser legal a possibilidade, a em-
presa decidiu tentar novamente.

Segundo a advogada Valdirene
Franhani Lopes, do Braga & More-
no Consultores & Advogados,
companhias que compraram ou-
tras, passaram por fusão ou outra
reorganização societária entre o
primeiro Refis e hoje também es-
tão interessadas. “É o caso de um
banco que é nosso cliente e após
uma aquisição herdou um dívida
de R$ 1,5 milhão, relativa a 1999,
que está em discussão na esfera
a d m i n i s t r a t i v a”, diz. “A institui-
ção financeira concluiu que não
tem documentos suficientes para
discutir esse débito na Justiça”,
acrescenta a advogada. Por isso, o
banco pretende entrar no Refis.

Também há casos como o de
uma empresa paulista que, ao sa-
ber da possível reabertura do Re-
fis, após a pressão ao governo pe-
las manifestações populares de
junho, entrou com ação na Justi-
ça para suspender a exigência de
um débito tributário de R$ 1,8
milhão. Agora, vai desistir da dis-
cussão judicial para incluir a dívi-
da no Refis e usufruir dos descon-

tos. “Com a anistia, além de par-
celar o devido, a companhia ain-
da vai ficar com cerca de R$ 600
mil desse montante no caixa”, cal-
cula o advogado Marcelo Annun-
ziata, do Demarest Advogados.

Com a reabertura do Refis, po-
dem ser inscritos débitos venci-
dos até 31 de novembro de
2008, com descontos de até 70%
nas multas de mora e ofício, 30%
nos juros de mora e 100% nos
encargos legais — honorários
advocatícios da Procuradoria da
Fazenda, devidos nos débitos já
inscritos em dívida ativa. Mas
não podem ser incluídos débitos
que já tenham sido parcelados,
o que impede os excluídos do
Refis da Crise de voltar a parce-

lar esses valores. Foram retirados
do programa contribuintes que
deixaram de pagar as parcelas,
por exemplo.

A nova lei determina ainda
que, enquanto não consolidada a
dívida, o contribuinte deve reco-
lher, mensalmente, parcela equi-
valente ao maior valor entre o
montante dos débitos objeto do
parcelamento dividido pelo nú-
mero de prestações pretendidas e
os valores constantes na Lei no

11.941, de 2009, e na Lei no

12.249, de 2010 (autarquias e
fundações públicas federais). Se-
rá exigida a regularidade de to-
das as prestações devidas desde o
mês de adesão até o mês anterior
ao da conclusão da consolidação.

A lei publicada ontem também
institui novos programas. Um de-
les é para as seguradoras e insti-
tuições financeiras que desisti-
rem de discutir na Justiça a base
de cálculo do PIS e da Cofins; ou-
tro para quem desistir de proces-
so judicial sobre a inclusão do
ICMS na base de cálculo dessas
contribuições; e o terceiro é diri-
gido aos contribuintes que discu-
tem a tributação do lucro de con-
troladas e coligadas no exterior.
“Em relação a esses Refis, às em-
presas que nos procuram, ao me-
nos que o Supremo Tribunal Fe-
deral já tenha decidido contra,
não orientamos desistir da ação
judicial”, afirma Ana Utumi, do
escritório TozziniFreire.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2013, Legislação & Tributos, p. E1.
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