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      Tributário 
 

– STF julgará dedução da CSLL 
na base de cálculo do IRPJ 
 
–  Jurisprudência afirma que 
Imposto de Renda e 
contribuições só incidem sobre 
lucro real 
 
–  Responsabilidade dos sócios  

  

   Trabalhista 
 

– Tribunal Superior do Trabalho 
entende que decisão de juiz 
arbitral deve ser validada pela 
justiça do trabalho 
 
– TRT decide que instalação de 
câmeras não viola privacidade 
de empregados  
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DECISÃO AFIRMA QUE 
INSTALACÃO DE 
CÂMERAS EM LOCAL DE 
TRABALHO NÃO É ILEGAL 
 

 
Os Desembargadores da 8ª Turma do TRT-RS 
negaram provimento a recurso do Ministério 
Público do Trabalho, pelo qual a referida 
Instituição pretendia a condenação de uma 
empresa do ramo metalúrgico ao pagamento de 
indenização por danos morais coletivos, em 
virtude da instalação de câmeras de vigilância.  
 
O Ministério Público do Trabalho sustentou que a 
preservação do direito de propriedade não 
poderia resultar em sacrifício das garantias da 
inviolabilidade da intimidade e vida privada dos 
trabalhadores. 
 
O Tribunal, no entanto, manteve a sentença 
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Sapiranga/RS, que havia concluído pela 
inexistência de provas que demonstrassem que a 
empresa utilizava as câmeras para o 
monitoramento de seus empregados.  
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De acordo com a relatora do 
acórdão, Desembargadora Cleusa 
Regina Halfen, no caso em questão, 
a manutenção das câmeras não 
configura ato ilícito porque as 
filmadoras instaladas no interior das 
dependências da empresa 
evidenciam o objetivo de resguardar 
a segurança pessoal e patrimonial, 
não havendo violação do direito à 
intimidade ou à privacidade dos 
empregados, tanto que, nas áreas 
reservadas, como, por exemplo, nos 
banheiros e vestiários, não havia 
monitoramento.  
 

(Processo 01177-2006-372-04-00-3 RO)  



 
 
 
 
 
 
 
 

STJ SINALIZA ENTENDIMENTO QUE PREOCUPA EMPRESÁRIOS  
 
 

Um novo posicionamento do STJ pode 
alterar a jurisprudência acerca da 
responsabilização do integrante de uma 
pessoa jurídica nos caso de dívidas 
tributárias. O STJ entendia que somente 
respondia o patrimônio pessoal por uma 
dívida da pessoa jurídica caso fosse 
comprovado que o sócio ou 
administrador agisse com dolo, fraude, 
se tivesse praticado ato com excesso de 
poderes, infringido a lei, contrato social e 
os estatutos. Além disso, o ônus da 
prova caberia ao estado. 
 
Um novo posicionamento do STJ, 
entretanto, tem sinalizado uma mudança 
de entendimento sobre o tema, nos 
casos em que a execução fiscal é 
fundada em Certidão da Dívida Ativa 
(CDA), na qual o nome do sócio, diretor 
ou gerente já vem inscrito ao lado do 
nome da pessoa jurídica. 
 
Nestes casos os empresários deverão 
ficar atentos pois terão de provar que 
agiram devidamente e, enquanto não 
comprovarem a inocência, terão o 
patrimônio comprometido por penhoras, 
arrestos ou, até mesmo, pelo simples 
fato de constarem como ‘executados’ 
nas certidões que são solicitadas para 
transações imobiliárias. O bloqueio de 
contas bancárias também não fica 
descartado.   
 
Apesar de o entendimento não ter sido 
pacificado, a atenção do empresariado 
para as dívidas tributárias deve ser 
redobrada. 
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COMPENSAÇÃO DE JORNADA EM ACORDO INDIVIDUAL  
DEVE PREVALECER SOBRE NORMA COLETIVA:  
TRT APLICA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR 

 
 

Se o acordo individual de 
trabalho prevê forma de 
compensação de jornada 
diferente daquela estipulada em 
norma coletiva, deve prevalecer a 
regra específica, negociada 
individualmente. 
 
 Assim decidiu a 2ª Turma do 
TRT de Minas Gerais, quando do 
julgamento de um recurso 
ordinário, no qual se discutiu a 
matéria.  
 
Quem explica é o 
desembargador relator, Anemar 
Pereira Amaral. Segundo ele: 
"Incide, à espécie, o princípio da 
norma mais favorável ao 
trabalhador, não podendo ser 
olvidado que o acordo individual 
celebrado com o reclamante, por 
deter especificidade, deve 
prevalecer sobre as regras gerais 
estabelecidas através das 
sucessivas Convenções 
Coletivas de Trabalho". 
 
A Turma deu provimento ao 
recurso, pelo qual se insurgiu 
contra a compensação mensal e 
bimestral de jornada autorizada 
pelas convenções coletivas da 
categoria, afirmando que estas 
violam princípios básicos do 
Direito do Trabalho.  
 
 
 

A ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, afirmou que a parte final 
do artigo 7º, inciso IV, da 
Constituição, proíbe 
expressamente a vinculação do 
salário mínimo para qualquer fim.  
 
 
REFLEXO DA DECISÃO NO TST 
 
 
A decisão do STF surtiu efeitos 
imediatos nos demais tribunais do 
País, inclusive, no Tribunal 
Superior do Trabalho, que diante 
do entendimento do Pretório 
Excelso firmou o seguinte 
posicionamento: 
 
Súmula 228 do TST: ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. BASE DE 
CALCULO. A partir de nove de 
maio de 2008, data da publicação 
do enunciado da Súmula 
Vinculante número 4 do Supremo 
Tribunal Federal, o adicional de 
insalubridade será calculado sobre 
o salário básico, salvo critério 
mais vantajoso fixado em 
instrumento coletivo. 
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Vejamos breve síntese da decisão: 
 
 
"Os sindicatos não estão autorizados pela 
Constituição a renunciar sobre direitos 
individuais trabalhistas. 
 
Podem, no máximo, transacionar sobre 
aqueles que não se situem no patamar de 
indisponibilidade absoluta, no qual se 
resguardam a saúde e segurança do 
trabalhador.  
 
Incide, à espécie, o princípio da norma mais 
favorável ao trabalhador. 
 
Pode-se negociar a satisfação das verbas 
asseguradas por lei e preservar, no conjunto, 
o equilíbrio de interesses opostos, mas não a 
mera supressão, como no presente caso, em 
clara violação a normas de conteúdo 
imperativo e princípios peculiares do Direito 
do Trabalho, como o da proteção e da 
indisponibilidade, que mitigam a autonomia 
da vontade dos contratantes, muito 
observada no Direito Comum" . 
 
Por esta razão, a Turma acatou o pedido da 
recorrente e determinou que a compensação 
de jornada autorizada na sentença seja 
apurada segundo os critérios definidos no 
acordo individual trazido ao processo.  
 
 
(RO nº 00318-2007-112-03-00-7) 
 



 
 

 
 

 
 
 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES SÓ INCIDEM SOBRE 
LUCRO REAL 

 
 
 
 

Não incide imposto sobre a renda do lucro inflacionário acumulado das empresas. A Segunda 
Turma, por unanimidade, entendeu que a base de cálculo para o tributo é o lucro real, resultado da 
atividade econômica. O lucro inflacionário, diferentemente, é apenas correção, sem representar 
qualquer acréscimo, daí impossível de ser tributado.  
 
Os precedentes do STJ assinalam que o tributo só pode incidir sobre o lucro real, o resultado 
positivo, o lucro líquido e não sobre a parte correspondente à mera atualização monetária das 
demonstrações financeiras. Segundo a Turma, as demonstrações financeiras devem refletir a 
situação patrimonial da empresa, com o lucro efetivamente apurado. Esse lucro servirá de base 
para a cobrança do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro e do imposto sobre o 
lucro líquido.  
 
A decisão do STJ seguiu o voto do relator, ministro Humberto Martins, e se deu num recurso 
interposto pela Fazenda contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Segundo essa 
decisão, considerando que somente parte do lucro real das empresas em gozo de incentivo fiscal 
se sujeita à incidência do Imposto de Renda, mercê da renúncia fiscal, somente quanto a esta 
mesma parte é legítima a exigência do imposto sobre o lucro inflacionário.  
 
Segundo a decisão do TRF-5, acolhida pelo STJ, se o contribuinte não procedeu à atualização 
monetária das demonstrações financeiras como deveria, deve o Fisco fazê-lo na revisão de 
lançamento, cuidando, contudo, de não agravar artificialmente a obrigação tributária. Pela decisão, 
é importante separar o imposto pretensamente incidente sobre a atualização do lucro da 
exploração que permanece indevido, daquele que efetivamente incide sobre os lucros resultantes 
das receitas não operacionais ou decorrentes das atividades não incentiváveis.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Volta Redonda – Rio de Janeiro  
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STF JULGARÁ DEDUÇÃO DA CSLL NA BASE DE 
CÁLCULO DO IRPJ  

 
O Supremo Tribunal Federal iniciará o 
julgamento sobre a constitucionalidade da 
vedação à possibilidade de dedução da CSLL 
da base de cálculo do IRPJ, prevista, conforme 
previsão legal na Lei nº 9.316/96. Ou seja, se 
tal vedação fere ou não a CF. 
 
Os contribuintes alegam que a despesa com o 
IRPJ não pode ser considerado como 
faturamento, base da CSLL. 
 
O Ministro Relator do processo em que a 
controvérsia foi submetida ao Supremo, Exmo. 
Dr. Joaquim Barbosa, no entanto, votou no 
sentido de que por não existir no ordenamento 
jurídico um conceito de dimensões absolutas 
de renda, a tese dos contribuintes não deveria 
ser admitida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para ele, a CSLL não deve ser 
considerada como despesa operacional ou 
necessária para a apuração do IRPJ, uma 
vez que nem todas as despesas são 
relevantes para a apuração da base de 
cálculo deste imposto, mas tão-somente as 
legalmente previstas como dedutíveis 
 
O Ministro Marco Aurélio, no entanto, votou 
no sentido favorável aos contribuintes, haja 
vista que, segundo ele, a matéria deveria 
ter sido veiculada mediante lei 
complementar e, segundo, dispôs que 
ônus não é sinônimo de acréscimo, não 
podendo incidir a CSLL sobre o IRPJ.  
 
O julgamento foi suspenso pelo pedido de 
vista do Ministro Cezar Peluso. 
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DECISÃO DE JUIZ ARBITRAL É VALIDADA 
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO  

 
 
 

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão 
que reconhece como válida e eficaz, para todos os fins de direito, 
sentença proferida por juiz arbitral em ação trabalhista.  
 
A questão refere-se a um processo movido por uma ex-empregada 
da empresa, demitida, junto com outros funcionários, em função do 
fechamento da filial na cidade.  
 
Em assembléia, as partes - empresa e trabalhadores - escolheram 
como árbitro a pessoa indicada pelos trabalhadores - "o presidente 
da categoria profissional", conforme registra o Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região (BA) - e submeteram à apreciação do juízo 
arbitral a questão do fechamento da loja.  
 
A rescisão do contrato foi homologada pelo juiz arbitral, que fez 
constar na sentença que a trabalhadora deu "ampla e irrevogável 
quitação à presente arbitragem, bem como ao extinto contrato de 
trabalho para nada mais reclamar contra a empresa, seja a que 
título for". 
 
Apesar disso, ela entrou com ação trabalhista contra a empresa, 
visando obter o reconhecimento de direito a diferenças salariais. 
Sustentou que a decisão do juiz arbitral seria inválida. 
 
 Essa alegação foi rejeitada, e o processo acabou extinto sem 
julgamento do mérito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região (BA), sob o entendimento de que, tendo a sentença arbitral 
sido proferida nos termos da lei, "há de ser declarada válida e 
eficaz, produzindo efeito de coisa julgada entre as partes".  
 
A trabalhadora contestou essa decisão mediante recurso de revista, 
cujo seguimento foi negado pelo TRT, o que a levou a apelar ao 
TST. Em agravo de instrumento, sustentou que, ao contrário do que 
afirmara o Tribunal Regional, foram satisfeitos os requisitos legais 
para a aceitação do recurso.  
 
Alegou que a Lei nº 9307/96, que instituiu a utilização do juízo 
arbitral no Brasil, seria inconstitucional e defendeu a tese de 
invalidade do termo de arbitragem que homologou sua rescisão 
contratual, pois não foram juntadas cópias da ata de formação, de 
votação e de publicações em jornais e editais do comprovante de 
registro de cartório e do Ministério do Trabalho, além do que houve 
ressalva, no termo de quitação, pelo sindicado que a assistiu. 
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Para o relator da matéria, 
ministro Pedro Paulo 
Manus, o dispositivo 
constitucional que 
estabelece que nenhuma 
lesão ou ameaça a direito 
pode ser excluída da 
apreciação do Poder 
Judiciário não é 
incompatível com o 
compromisso arbitral e os 
efeitos de coisa julgada de 
que trata a Lei nº 9307/96.  
 
Em sua análise, ele afirma 
que a arbitragem se 
caracteriza como forma 
alternativa de prevenção ou 
solução de conflito à qual 
as partes aderem "por força 
de suas próprias vontades" 
-, e a Constituição "não 
impõe o direito à ação 
como um dever, no sentido 
de que todo e qualquer 
litígio deve ser submetido 
ao Poder Judiciário".  
 
E conclui pela rejeição das 
alegações sobre a afronta à 
norma constitucional e a 
alegada 
inconstitucionalidade da Lei 
nº 9307 de 1996, 
destacando que o TRT 
reconheceu não haver vício 
na sentença proferida pelo 
juiz arbitral no caso em 
questão.  
 
TST (processo AIRR-
1475/2000-193-05-00.7) 
 



 
 

 
STJ AFIRMA SER ILEGAL A COBRANÇA DE IR SOBRE 
O LUCRO IMOBILIÁRIO OBTIDO NA VENDA DE IMÓVEL 
RECEBIDO POR HERANÇA 
 

O lucro imobiliário, diferença entre valor de compra e o de venda de um imóvel, não pode 
ser tributado pelo imposto de renda se o imóvel foi recebido por herança. Esse foi o 
entendimento unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao decidir 
processo originário do Rio de Janeiro de relatoria do ministro Castro Meira.  
 
O herdeiro de um imóvel, ao vendê-lo, foi taxado pelo imposto de renda. Ele recorreu à 
Justiça, mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendeu que, com base na 
portaria nº 80 de 1979 do Ministério da Fazenda, o fato de o imóvel ter sido adquirido por 
herança não evitaria que o tributo incidisse na venda deste. O TRF2 destacou que o lucro 
imobiliário, definido no Decreto-lei nº 1.641, de 1978, é evento gerador de imposto. Para o 
tribunal, a Portaria nº 80 define que o valor para o cálculo é o da aquisição do imóvel por 
quem deixou a herança.  
 
No recurso ao STJ, a defesa do herdeiro alegou que os artigos 97, 99 e 109 do Código 
Tributário Nacional (CTN) foram desrespeitados. O artigo 97 prevê que apenas lei pode 
criar, diminuir ou ampliar impostos e definir o seu fato gerador. Já o artigo 99 estabelece que 
decreto só pode atuar nos limites da lei, e o artigo 109 define como os princípios gerais do 
direito devem ser aplicados à legislação tributária.  
 
No seu voto, o ministro Castro Meira afirmou que a Portaria 80 teria tratado de matéria 
submetida à reserva legal (tema que só pode ser tratada por lei) e seria considerada ilegal 
pela jurisprudência firmada do STJ. O ministro apontou ainda que o Decreto-Lei 94 de 1966 
revogou a Lei 3.470, de 1958, que autorizava a cobrança do imposto de renda em imóveis 
herdados. Com essa fundamentação, o ministro Castro Meira suspendeu a cobrança do 
tributo. 
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