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PACOTE CRIA 
OPORTUNIDADE AOS 
OPTANTES DO REFIS E 
PAES  

 
As pessoas jurídicas optantes pelo REFIS e pelo 
PAES poderão optar pelo pagamento ou 
parcelamento do saldo remanescente da dívida. 
 
O artigo 3º da MP 449 possibilita aos sujeitos 
passivos que estão ativos no Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS e no Parcelamento 
Especial - PAES a opção pelo pagamento ou 
parcelamento do saldo remanescente dos débitos 
segundo as regras do novo parcelamento. 
 
O art. 6º dispõe que o sujeito passivo que possuir 
ação judicial em curso, na qual requer o 
restabelecimento de sua opção ou a sua 
reinclusão em outros parcelamentos, deverá 
desistir da respectiva ação judicial e renunciar a 
qualquer alegação de direito sobre o qual se 
funda a referida ação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Vila Velha – Espírito Santo  
 

As condições definidas são as seguintes:  
 
a) pagos à vista ou parcelados em até 6 
meses, com redução de 100% das multas 
(de mora e de ofício), de 30% dos juros de 
mora e de 100% do encargo legal; 
 
b) parcelados em até 24 meses, com 
redução de 80% da multa (de mora e de 
ofício), de 30% dos juros de mora e de 
100% do encargo legal; 
 
Para tanto, serão restabelecidos à data da 
solicitação do novo parcelamento os 
valores correspondentes ao crédito 
originalmente confessado e seus 
respectivos acréscimos legais, com o 
cômputo das parcelas pagas até a data de 
solicitação do novo parcelamento.  
 
Esta opção implica em desistência 
compulsória e definitiva do REFIS e do 
PAES. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACABA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE SÓCIOS POR 
DÉBITOS JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL 

 
      
 
 
 
A MP 449 revogou o artigo 13, da Lei n° 
8.620, de 5.1.1993, que estabelecia a 
responsabilidade solidária dos sócios de 
sociedades limitadas,com os seus bens 
pessoais, por dívidas previdenciárias das 
empresas. 
 
A lei revogada consignava que o titular 
da firma individual e os sócios das 
empresas por cotas de responsabilidade 
limitada respondem solidariamente, com 
seus bens pessoais, pelos débitos junto 
à Seguridade Social.  
 
 
 O parágrafo único do mesmo dispositivo, 
também revogado, estabelecia que os 
acionistas controladores, os 
administradores, os gerentes e os 
diretores respondem solidariamente e 
subsidiariamente, com seus bens 
pessoais, quanto ao inadimplemento das 
obrigações para com a Seguridade Social, 
por dolo ou culpa, 
 
As disposições acima estão revogadas. 
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PLENÁRIO DO SUPREMO INICIA JULGAMENTO SOBRE 
INCIDÊNCIA DA CSLL SOBRE EXPORTAÇÕES 

 
O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) iniciou hoje (3) o 
julgamento de dois Recursos 
Extraordinários (RE) 474132 e 
564413 que discutem o alcance da 
Constituição Federal quanto à 
exoneração tributária. O primeiro 
recurso refere-se à imunidade 
sobre receitas decorrentes de 
exportação de Contribuição Social 
sobre o Lucro (CSLL) e 
Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF). 
O segundo trata somente CSLL. 
 
O ministro Gilmar Mendes relatou 
o Recurso Extraordinário 474132 
interposto pela Inlogs Logística 
Ltda. contra acórdão do Tribunal 
Regional Federal (TRF-4) que 
entendeu que a imunidade para as 
exportações, introduzida pela 
Emenda Constitucional (EC) nº 
33/01, que modificou o artigo 149, 
parágrafo 2º, I, da Constituição 
Federal. 
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Conforme o RE, a empresa impetrou 
mandado de segurança preventivo para 
evitar o recolhimento de CSLL e CPMF 
sobre receitas de exportação, inclusive 
para receitas das variações cambiais 
ativas e não apenas para as vendas de 
produtos. A empresa pretendia que fosse 
determinada repetição de indébito de tudo 
o que foi pago indevidamente a título de 
CSLL e CPMF sob as receitas de 
exportações e de variações cambiais 
ativas pela via da compensação tributária. 
 
Após ver sua pretensão negada nas 
instâncias ordinárias, a autora interpôs o 
presente recurso no STF por suposta 
violação ao artigo 149, parágrafo 2º, inciso 
I, da CF, alegando a imunidade das 
receitas decorrentes de exportação, que 
compõem a base de cálculo da CSLL e da 
CPMF e não só do PIS e COFINS, como 
foi pedido na inicial. O Recurso 
Extraordinário 564413, de relatoria do 
ministro Marco Aurélio, foi interposto pela 
Incasa S/A. 
 

 
 

Supremo Tribunal Federal  
Gentilmente cedida pelo STF 
Foto: U.Dettmar/SCO/STF 
 



 
 

 
 

 
 

NÃO INCIDE ICMS SOBRE TARIFA BÁSICA DE TELEFONE SEM  
FRANQUIA DE MINUTOS 

 
 
 
 

utilização de minutos não estão sujeitas à cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS). Foi o que decidiu a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A 
empresa de telefonia Global Village Telecom (GVT) havia ingressado com recurso especial 
pedindo o reconhecimento da não-incidência.  
 
A decisão da Turma foi por maioria de votos. O relator, ministro Francisco Falcão, votou para que o 
recurso fosse atendido, uma vez que a assinatura básica cobrada pela GVT se refere a uma 
atividade intermediária, que são, por exemplo, a habilitação, a instalação, a disponibilidade, a 
assinatura, o cadastro de usuário e de equipamento. Ou seja, serviços preparatórios para a 
consumação do ato de comunicação.  
 
O ministro Luiz Fux acompanhou este posicionamento. Para ele, é essencial distinguir duas 
situações: a assinatura básica como simples atividade-meio sem franquia de minutos, modalidade 
praticada pela empresas “autorizatárias”, como a GVT, a Telemig Celular e a Amazônia Celular; e 
a assinatura básica compreendendo serviços que, além de viabilizar a comunicação, disponibiliza 
franquia de 200 minutos para ligações locais, isto sim, efetivo serviço de telecomunicações. Esta 
última é modalidade praticada pelas empresas concessionárias, como a Telemar, a Brasil Telecom 
e a Telefônica e sobre ela incide ICMS.  
 
Votou, também, com o relator, o ministro José Delgado, atualmente aposentado. Em sentido 
contrário, votaram os ministros Teori Albino Zavascki e Denise Arruda. Para eles, por ser 
contraprestação do serviço público de telefonia prestado pela concessionária, o valor da tarifa de 
assinatura básica integraria a base de cálculo do ICMS-comunicação. Fonte: STJ. 

 
 
 
 
 

 
 

Vila Velha – Espírito Santo 
Fauna do Parque Estadual da Prainha 
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ISENÇÃO DE TRIBUTO MUNICIPAL SÓ PODE SER 
CONCEDIDA POR LEI  

 
 
Isenção de tributo municipal só pode ser 
concedida por lei  
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
considerou ilegal a isenção de tributos 
municipais concedida por resolução legislativa 
à Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa/MG). A Primeira Seção, seguindo o 
voto do ministro Teori Albino Zavascki, 
confirmou o entendimento já manifestado pela 
Segunda Turma do Tribunal segundo o qual a 
isenção de tributos municipais exige lei em 
sentido estrito, ou seja, uma norma jurídica 
aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo 
Executivo.  
 
A isenção de tributo municipal foi instituída em 
convênio celebrado entre o estado de Minas 
Gerais, o município de Belo Horizonte e a 
Companhia Mineira de Águas e Esgotos 
(Comag), antecessora da Copasa/MG. O 
convênio foi aprovado por meio de resolução 
legislativa (RL nº 265/73) da Câmara Municipal 
e pela Resolução nº 1065/73 da Assembléia 
Legislativa mineira. De acordo com o convênio, 
a concessionária de serviços públicos ficaria 
isenta de tributos municipais pelo prazo de 27 
anos.  
 
Em 2005, o município de Belo Horizonte 
recorreu ao STJ para que fosse determinada a 
obrigatoriedade de pagamento de Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU) pela 
Copasa/MG.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
havia considerado válida a isenção 
estabelecida pelo convênio. No entanto, a 
Segunda Turma reformou essa decisão, 
baseada em voto da ministra Eliana 
Calmon, relatora do caso. 
 
Inconformada, a empresa concessionária 
ingressou com novo recurso no STJ, desta 
vez junto à Primeira Seção. A Copasa/MG 
encontrou julgamento realizado na Primeira 
Turma do STJ em 2004 sobre questão 
idêntica, mas com resultado oposto, isto é, 
no sentido de que “a celebração de 
convênio para concessão de isenção 
tributária é possível quando devidamente 
referendado por ato do Poder Legislativo 
respectivo, por se caracterizar como lei em 
sentido formal”.  
 
Na Primeira Seção, o ministro Teori Albino 
Zavascki reconheceu a divergência de 
posicionamento entre os órgãos do STJ, 
mas concluiu que a solução dada pela 
Segunda Turma estava correta. Ele 
destacou que o Código Tributário Nacional 
(artigos 97 e 176 do CTN) e a Constituição 
Federal (artigo 150, parágrafo 6º) deixam 
clara a exigência de lei para isenção de 
tributos. De acordo com o ministro Teori 
Zavascki, a resolução editada pelo Poder 
Legislativo que aprovou o convênio em que 
a isenção foi prevista não se enquadra 
nessa categoria. 
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COBRANÇA DE ICMS COM BASE EM PAUTA FISCAL É 
INVIÁVEL  

 
 

É inviável a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) com 
base em pauta fiscal. A decisão é da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou 
o recurso do Estado do Amazonas (AM) que pedia a aplicação da pauta na cobrança do imposto por 
substituição.  
 
De acordo com o CTN, “quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor 
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo 
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações 
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial.”.  
 
Ao analisar a questão, a relatora, ministra Eliana Calmon, destacou que o entendimento do STJ sobre o 
tema é que é inviável a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal.  A ministra enumerou vários 
precedentes no mesmo sentido de sua conclusão de que “é inadmissível a fixação da base de cálculo de 
ICMS com supedâneo [base] em pautas de preços ou valores, as chamadas pautas fiscais, as quais se 
baseiam em valores fixados prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo, 
consoante entendimento pacífico desta Corte”.  
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JUSTIÇA DO TRABALHO MANTÉM PENA DE 
SUSPENSÃO POR USO INDEVIDO DE E-MAIL 
CORPORATIVO 
 
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo de instrumento de um assistente 
de tecnologia da informação que pretendia anular a pena de suspensão por cinco 
dias, aplicada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – 
Dataprev, por ter utilizado e-mail corporativo para envio de mensagens 
pornográficas. O assistente alegou violação de privacidade na abertura de sua 
caixa de correio eletrônico, mas o argumento tem sido rechaçado pela Justiça do 
Trabalho.  
 
Segundo o ministro Pedro Paulo Manus, relator do agravo de instrumento, “não se 
trata de ingerência à vida privada do empregado, mas, sim, desrespeito à norma 
interna da empresa que, expressamente, proíbe o uso de correio eletrônico 
corporativo para divulgar material pornográfico”. A Sétima Turma manteve o 
entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), que julgou 
correta a aplicação da pena de suspensão. Fonte: TST. 
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