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VOCÊ SABIA?

Multa decorrente de autuação pode ser convertida em
Ações de Recuperação e Preservação do Meio Ambiente
Silvia Helena Real

Atenção! Você, que sofreu autuação por infração ambiental, poderá manifestar seu interesse pela
conversão das multas ambientais
emitidas por órgãos e entidades
da União integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente –
Sisnama, em prestação de serviços de preservação, melhoria e
recuperação do meio ambiente.
A conversão já estava prevista na
Lei nº 9.605/1998. A novidade
ficou por conta das regras para
esta substituição, através da edição do Decreto nº 9.179/2017 e
da Instrução Normativa (IN) nº
6/2018, do IBAMA, que prevê a
elaboração do Programa Nacional de Conversão de Multas do
Ibama e de programas estaduais,
buscando impulsionar ações ambientais técnicas e estruturantes
para preservação e recuperação
do meio ambiente.
O prazo para a manifestação
perante o IBAMA é de 180 dias,
contados da publicação da Instrução Normativa (IN) 06/2018,
que ocorreu em 16 de março de
2018, para autos de infração já
emitidos; para as novas autuações, emitidas após a publicação
da IN 06/2018, a manifestação
deverá ser feita no mesmo prazo
das alegações finais do processo
administrativo. O autuado deve
manifestar seu interesse através
de formulário disponibilizado
no site do IBAMA, endereçado à
autoridade julgadora do recurso
de auto de infração, contendo a
indicação da modalidade de conversão, que poderá ser direta ou
indireta.
Na modalidade direta, os serviços de recuperação ambiental
são prestados pelo próprio autuado, enquanto na modalidade
indireta, o autuado fica responsável por determinadas ações de
projetos de maior porte, selecionados pelo IBAMA. Para o primeiro caso, o desconto do valor
da multa é de 35%; para o segun-

do caso, o desconto é de 60%.
O deferimento do pedido de
conversão é uma decisão discricionária do IBAMA, portanto, a
substituição da multa não é direito do autuado. Caberá ao IBAMA acatar ou não a conversão,
após análise da manifestação do
autuado e das regras aplicáveis.
Para o deferimento do pedido, é requisito que os serviços
a serem prestados em prol do
meio ambiente e em substituição da multa, estejam previstos no rol de ações elencadas no art. 140 do Decreto nº
6.514/2008, alterado pelo Decreto nº 9.179/2017, que considera
como serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente ações,
atividades e obras incluídas em
projetos a serem apresentados
pelo autuado, com, no mínimo,
um dos seguintes objetivos: recuperação de áreas degradadas
para conservação da biodiversidade e conservação e melhoria
da qualidade do meio ambiente;
recuperação de processos ecológicos essenciais; recuperação de
vegetação nativa para proteção;
recuperação de áreas de recarga
de aquíferos; proteção e manejo
de espécies da flora nativa e da
fauna silvestre; monitoramento
da qualidade do meio ambiente
e desenvolvimento de indicadores ambientais; mitigação ou
adaptação às mudanças do clima; manutenção de espaços pú-

blicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a
recuperação de espécies da flora
nativa ou da fauna silvestre e de
áreas verdes urbanas destinadas
à proteção dos recursos hídricos;
educação ambiental; promoção
da regularização fundiária de
unidades de conservação.
Resta claro que o benefício da
conversão terá seu deferimento
condicionado, também, à gravidade da infração ambiental a que
se refere, haja vista que o IBAMA
indeferirá, de plano, os pedidos
de substituição decorrentes de
infrações ambientais de maior
potencial ofensivo, tais como,
infrações que resultaram em
morte humana, quando o autuado se trata de empregador que
tenha submetido trabalhadores à
situação análoga à de escravo, ou
exista indícios de exploração de
trabalho infantil.
Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de compromisso, que
estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da
conversão de multa pelo prazo
de execução do projeto aprovado ou de sua cota-parte no projeto escolhido pelo órgão federal
emissor da multa.
Em linhas gerais, entendo que,
tal qual foi apresentada, é bem
provável que a medida seja objeto
de discussões e polêmica, notadamente ao que se refere aos custos
dos serviços de preservação, melhoria e recuperação, que poderão
ser superiores ao valor da multa. Não obstante, espera-se que
o novo instrumento represente
mudança considerável no padrão
dos recursos administrativos, muitas vezes com efeitos meramente
protelatórios, os quais deixarão
de afogar os órgãos julgadores e
serão substituídos por medidas
concretas e eficazes, em benefício
do meio ambiente.
• Leia esse artigo também
na Revista Potência.
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Impossibilidade da compensação da antecipação do IR e
da CSLL – Estimativa Mensal
Cassio Zocolotti

Com o intuito de reforçar o caixa
da União, a Lei 13.670/18 determinou que os débitos das estimativas mensais pagas durante o
ano calendário não podem mais
ser objeto de compensação com
créditos fiscais detidos pelos
contribuintes optantes pelo LUCRO REAL ANUAL
As pessoas jurídicas sujeitas ao
lucro real podem optar pela sua
apuração de forma ANUAL, em
substituição à TRIMESTRAL, que
é a regra geral. A opção é irretratável para todo o ano calendário,
sendo manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de
início de sua atividade.
A opção pelo LUCRO REAL ANUAL consiste em, mensalmente,
antecipar o valor do IRPJ e da
CSLL devidos no final do ano,
através do pagamento de estimativas calculadas sobre as receitas
brutas mensais, pela aplicação
dos percentuais de que trata o
artigo 15 da Lei no 9.249/95.
A vedação trazida na Lei
13.670/18 também se aplica às
empresas que recolhem tais antecipações através do balanço de
redução, que na prática reduz o
valor da estimativa mensal calculada sobre a receita bruta.
Considerando que a nova legislação entrou em vigor na data
da sua publicação (30/05/18),
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as estimativas calculadas a partir
de JUN/18 já sofrem a vedação
imposta e, portanto, já não podem ser compensadas com créditos próprios do contribuinte.
No entanto, entendemos que tal
vedação não poderia valer para o
exercício de 2018, pois as empresas fizeram a sua opção, de forma
irretratável, em janeiro do mesmo
ano, sopesando para a tomada de
decisão as regras em vigor naquele momento; consequentemente,
sua alteração no decorrer do
exercício caracteriza afronta
aos princípios da segurança
jurídica, direito adquirido e da
previsibilidade da tributação.
Em relação aos anos posteriores,
em que pese o regime de apuração TRIMESTRAL ou ANUAL ser
uma opção facultada ao contri-

buinte, continuamos a enxergar
possibilidade de discussão judicial em relação ao impedimento
da compensação das estimativas
com os créditos referentes aos
saldos negativos dos anos anteriores, já que este é formado
por recolhimentos a maior das
próprias antecipações estimadas e, consequentemente, não
podem sofrer nenhum tipo de
restrição quanto à possibilidade de compensação, principalmente em face do disposto
no artigo 6º da Lei 9430/96,
que expressamente autoriza as
compensações de tais créditos.
Com relação às chances de êxito
de uma demanda judicial, podemos classificá-las como prováveis
para os meses de 2018 e possíveis para os próximos anos.

Entenda porque grande parte dos contribuintes paulistas
não obtém o ressarcimento do ICMS-ST pago a maior
Miguel Bertanha
Taciana Gantois
Thaís Takahashi

Com as últimas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal (Recurso Extraordinário
nº 593.849 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.777),
os contribuintes paulistas realimentaram a esperança de que
havia chegado ao fim a saga que
impedia o ressarcimento do imposto pago antecipadamente
pelo regime de substituição tributária, em virtude de operação
final com mercadoria ou serviço
com valor inferior à base de cálculo presumida.
Porém, o Estado de São Paulo publicou no dia 22 de maio
de 2018 o Comunicado CAT nº
6/2018, para esclarecer o entendimento da Secretaria da Fazenda sobre este espinhoso tema, e,
ao fazê-lo, confirmou o descompasso da administração pública
paulista com as decisões dos Tribunais Superiores e demonstrou
sua preferência pela insegurança
jurídica, que tanto incentiva a geração de novos litígios.
O que já imaginavam os contribuintes e os estudiosos mais
pessimistas do tema foi confirmado pelo Comunicado CAT
nº 06/2018: o direito ao ressarcimento ao imposto pago antecipadamente pelo regime de
substituição tributária nas hipóteses da base de cálculo efetiva
ser menor que a presumida fica
restrito aos produtos incluídos
na pauta fiscal (preço final ao
consumidor, único ou máximo,

tenha sido autorizado ou fixado por autoridade competente – §3º do art. 66-B da Lei nº
6.374/89).
Infelizmente, o efeito prático
da situação acima descrita é a
impossibilidade de ressarcimento do ICMS-ST para grande parte dos contribuintes paulistas, já
que a maioria das mercadorias
que se submetem ao regime da
substituição tributária está sujeita à determinação da base de
cálculo pela utilização da Margem de Valor Agregado (IVA-ST)
e não pelo valor da pauta fiscal.
Tal restrição imposta pelo fisco
paulista tem obrigado os contribuintes a ingressarem com medidas judiciais para assegurar o
direito à restituição com fundamento no Tema 201 do STF, que
reconheceu em repercussão geral (RE nº 593.849) o direito “à
restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago
a mais no regime de substituição tributária para a frente se a

base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
Apesar do STF reconhecer o direito ao ressarcimento do ICMS-ST nos casos em que a base de
cálculo efetiva for inferior à presumida, o Legislador Paulista
resolveu inviabilizar o direito ao
aludido ressarcimento.
Destaca-se que apesar do
julgamento acima referido
ter analisado a questão da
restituição/ressarcimento
em caso concreto, no qual
se analisava dispositivos da
legislação mineira sobre a
matéria, entendemos que a
tese pode ser integralmente
aplicável às demandas que
versam sobre a legislação
paulista, isto porque a decisão da Suprema Corte possui
efeito e validade para todos
em toda e qualquer operação
na qual a base de cálculo do
ICMS-ST efetiva for inferior
à presumida e se sobrepõe à
restrição imposta pelo Estado de São Paulo.
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Sua folha foi reonerada? Veja o que fazer na prática
para manter o recolhimento sobre a receita bruta
Caio Oliveira e Eliana Faro.

O governo aproveitou o caótico cenário causado pela greve
dos caminhoneiros mantida entre os dias 21 a 30 de maio de
2018 para reonerar, de maneira
desastrada, a folha de pagamento para diversos setores da economia. Esta situação exige atenção dos contribuintes, pois fere
direitos adquiridos, podendo
ser questionada judicialmente.
Nos termos da nova Lei nº
13.670/18, a partir de 1º setembro deste ano, vários segmentos da economia não poderão
mais optar pelo recolhimento
da contribuição previdenciária com base na receita bruta (CPRB), em substituição à
contribuição previdenciária
calculada sobre a folha de salários à alíquota de 20%, denominada de “cota patronal”.
Dentre os setores que serão
impactados, podemos citar o
hoteleiro, o varejista de determinadas categorias, a indústria
de alimentos, bebidas, produtos químicos, medicamentos,
automóveis, transporte ferroviário de cargas, transporte
aéreo e marítimo, manutenção e reparação de aeronaves
e embarcações.
“Com a reviravolta normativa,
o governo encerrou a desoneração da folha no decorrer do
exercício fiscal, exigindo dos
contribuintes que optaram pelo
regime da desoneração da folha
em janeiro de 2018, que comecem a pagar a contribuição previdenciária pela modalidade da
“cota patronal” a partir de setembro de 2018.
“Percebe-se que o Governo
não aprende com os erros. Vale
recordar que em 2017, por meio
da edição da Medida Provisória
nº 774/17, o Governo decidiu
que grande parte dos setores

deveria recolher a contribuição previdenciária pelo sistema usual sobre a folha de salários a partir de 1º de Julho
daquele ano.”
Contudo, inúmeros contribuintes obtiveram liminares
com a finalidade de permanecer
no regime até o final do ano, 31
de dezembro de 2017. O fundamento acatado pelas cortes consistia no fato de que a Lei instituidora da desoneração da folha
à época (Lei nº 12.546) previa
que a opção escolhida pelo contribuinte (CPRB ou 20% sobre a
folha de salários) seria irretratável para todo o ano calendário,
ou seja, até 31 de dezembro.
Nessa linha, o fim da desoneração da folha reeditada este ano
pelo Legislativo, através da Lei
13.670/2018, representa também afronta à segurança jurídica e à boa-fé de todos os contribuintes que optaram por essa
modalidade.
Diante dos fortes prejuízos
que a reoneração da folha traz

a muitos contribuintes e de sua
provável ilegalidade, entendemos viável a busca do judiciário
para reversão desta situação,
principalmente quanto ao ano
de 2018, mantendo vigente a
opção exercida no início deste
exercício para o recolhimento
da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB).
Por outro lado, se o seu negócio pertence a um dos ramos a
seguir, comemore, pois escapou
da reoneração da folha e poderá manter o recolhimento com
base na receita bruta: calçados,
call center, comunicação, confecção/vestuário, construção
civil, empresas de construção e
obras de infraestrutura, couro,
fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos,
proteína animal, têxtil, TIC (tecnologia de informação e comunicação),
projeto de circuitos integrados,
transporte metro ferroviário de
passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.
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