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I C M S E M F LO RE STAS D E P I N U S :
PODE?

Um assunto que perturba os contribuintes do
mundo agro há algum tempo, e em relação ao
qual não observamos significativa evolução
na jurisprudência, é a possibilidade, ou não, de
incidência do ICMS sobre florestas de pinus para
a produção de madeira ou papel para a indústria.
Diferentemente do que ocorre sobre diversos
outros temas tributários, é possível que os
contribuintes ainda não tenham se manifestado
de forma recorrente sobre determinado assunto
– ou, talvez, é possível que o Poder Judiciário
ainda não tenha apreciado a questão com a
celeridade e a frequência que o assunto demanda,
o que, de fato, gera certa apreensão.
A problemática decorre das autuações realizadas
por alguns órgãos fiscalizadores estaduais, nas
quais se exige o recolhimento de ICMS incidente
sobre floresta de árvores plantadas para a
produção de madeira ou celulose para a utilização
industrial. Por esse lado, apesar de não estar no
radar dos grandes tribunais, esta é uma questão
recorrente perante o fisco estadual e da qual
surgem inúmeras Soluções de Consulta.
Sobre o tema, na Resposta à Consulta 75/2016,
da SEFAZ/PR, por exemplo, o fisco paranaense
entendeu, em resumo, que as árvores (de pinus,
no caso) são um “bem móvel por antecipação”.
Isso equivale dizer que as árvores não são
mercadorias, porém se tornarão toras de madeira,
que serão bens móveis, daí a classificação das
FOTO: S H U T T E R STO C K
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árvores como “bem móvel por antecipação”.
Por isso, o ICMS seria devido, uma vez que o
tributo incide, de acordo com a legislação, sobre
as mercadorias por antecipação.
Além disso, Procuradorias Estaduais, para
defender a posição do fisco estadual, têm
compreendido que, tendo em vista a finalidade
de as árvores vendidas se tornarem toras
(mercadorias) após o corte, torna-se possível a
incidência de ICMS, assemelhando novamente
o caso, portanto, ao conceito de ICMS por
antecipação.
Apesar do esforço das procuradorias, convém
lembrarmos que, pelo princípio da legalidade, o
único conceito legal de ICMS por antecipação é
aquele que se encontra no Regulamento do ICMS,
que, de fato, não guarda relação com a verdadeira
futurologia pregada neste tipo de defesa fazendária.
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Nas discussões judiciais sobre o assunto, o
contribuinte tende a enfatizar que as árvores,
presas ao solo, não se enquadram no conceito
de mercadoria (finalidade econômica, passível
de ser transportado para venda), na medida em
que são parte do imóvel/fazenda que ocupam
e não se pode precisar se, realmente, haverá
seu corte. Com base nessa linha de raciocínio, é
possível extrair do judiciário decisões liminares,
provisórias, que determinam a suspensão da
cobrança do tributo.

Felizmente, SEFAZ/SP também tem se
manifestado de forma favorável ao contribuinte,
conforme se percebe na recente Resposta
à Consulta Tributária 18199/2018. No caso, a
administração pública decidiu pela não incidência
do ICMS, também justificando ser incabível a
incidência de ICMS sobre a venda de árvores
em pé e que o responsável tributário por este
ICMS, na verdade, seria aquele que realiza o corte,
justamente na operação que transforma as
árvores em mercadorias (toras de madeira).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já decidiu no sentido da não incidência ao
considerar que “a venda de árvores em pé, como
modalidade da atividade de gestão de ativos
florestais, não é fato gerador de ICMS e gravála consistiria em tributar etapa preparatória de
possível operação mercantil, em prejuízo da
legalidade tributária” (REsp 1158403/ES).

Apesar do positivo cenário para o contribuinte,
em algumas decisões judiciais e no âmbito
da SEFAZ/SP, a discussão ainda não atingiu
os Tribunais Superiores, à exceção do único
precedente citado, o que ainda não é suficiente
para a construção de uma jurisprudência sólida –
ou definição em caráter de recursos repetitivos.
Assim, ainda há um caminho tortuoso, mas que
pode ser facilitado caso o contribuinte esteja
preparado com as devidas ferramentas jurídicas.

Uma reflexão, de fato, sensata.

CAIO OLIVEIRA
caio.oliveira@limajr.com.br

LUIZ KOTI
luiz.koti@limajr.com.br
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Após mais de 20 anos em vigor, o Convênio ICMS
(100/97) precisou de muito esforço da parte das
entidades de classe para ser renovado no âmbito
do CONFAZ.
A decisão de prorrogação foi tomada por
unanimidade pelos membros do CONFAZ durante
encontro realizado no dia 05/04/2019 em Brasília,
que reuniu os Secretários Estaduais de Fazenda
dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal
após árdua articulação do setor produtivo.

O que é o incentivo sobre
ICMS agrícola
O referido Convênio prevê a possibilidade de
os estados concederem isenção do ICMS ou
redução da base de cálculo em operações
internas, bem como redução da base de cálculo
em 30 a 60% para operações interestaduais de
aquisição de insumos utilizados na agricultura
e na pecuária, e que tenham por objeto
produtos destinados à alimentação animal e/ou
fabricação de ração animal.
Tais benefícios vêm sendo conferidos pelos
estados a fim de incentivar o crescimento
deste setor tão importante para a economia
nacional. O agronegócio mereceu ainda mais
destaque após sua resistência à deterioração
financeira ocasionada pela crise econômica
dos últimos anos.

Segundo estimativas da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 2018, o
setor foi responsável por 25% do PIB nacional e por
aproximado 1/5 da carga tributária brasileira, além
de responder por 38% dos empregos e metade
das exportações.

Impactos no setor
Diante desses dados, o setor agropecuário passou
a ser visado pelos estados que, com sua ânsia
arrecadatória, almejam o aumento da tributação
sobre a produção e a exportação do setor,
ameaçando a revogação do referido Convênio
ICMS 100/97. Segundo especialistas, caso não
fosse renovado, o impacto estimado seria de R$
20 bilhões sobre o custo de produção (dados da
CNA). Isso comprometeria os bons resultados
conferidos à balança comercial, comprimindo
a margem de lucro do setor e até mesmo
aumentando a inflação de alimentos.
Ressalte-se que a perda de referidos incentivos
implicaria na tributação integral das operações
internas, hoje isentas, e em uma majoração de
até 60% da base de cálculo do ICMS incidente
sobre os insumos agropecuários. Esses valores
seriam aplicáveis às operações de saída dos
referidos insumos em operações interestaduais,
principalmente fertilizantes e agrotóxicos.
Segundo estimativas levantadas pelo setor,
a revogação dos benefícios e a consequente
elevação de preços dos insumos tornariam os
custos de produção entre 8% e 14% mais caros.
FOTO: S H U TTER STOC K
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O diálogo para renovação
Foram necessários muita batalha e muito
diálogo entre estados e cooperativistas para
se chegar a um consenso! Antes da renovação
autorizada via CONFAZ em 05 de abril, foi
realizada audiência pública conjunta entre as
comissões de Agricultura, de Finanças e de
Tributação da Câmara dos Deputados. Alguns
estados que possuem maior concentração de
indústrias de insumos agrícolas, como São Paulo,
eram contra a renovação do Convênio sobre
ICMS agrícola 100/97.
Algumas associações defendiam que a medida
fosse prorrogada por mais três anos, evitando,
assim, novo risco de fim do benefício em curto
espaço de tempo. Contudo, o benefício tributário,
que venceria no fim deste mês, terá validade até
30 de abril de 2020. Apesar da prorrogação ter
sido autorizada pelo período de um ano, o setor
agropecuário comemorou a conquista, uma
vez que os impactos dos incentivos possuem
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reflexo direto na redução do custo da produção
agropecuária nacional.
Segundo a CNA, “os estados se sensibilizaram
com a demanda do setor produtivo diante
da importância que o agro representa para a
economia nacional, respondendo por quase
25% do PIB, 38% dos empregos e metade das
exportações”, declarou o coordenador do Núcleo
Econômico da CNA, Renato Conchon.
Com a prorrogação do referido Convênio, fica
garantida a extensão dos incentivos ao setor por
mais um ano. Dessa forma, evita-se o aumento
imediato no custo de produção das principais
culturas do Brasil, como soja, milho e carnes.
Portanto, a medida garante a competitividade
do agronegócio brasileiro, antes comprometida
pela ameaça de corte de benefícios. Porém, ainda
há consenso no setor de que os problemas só
estarão definitivamente resolvidos com uma
ampla reforma tributária, que prestigie este
importante setor da economia.

THAÍS SILVEIRA TAKAHASHI
thais.silveira@limajr.com.br

TACIANA GANTOIS
taciana.gantois@limajr.com.br
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P ROJ E TO D E L E I : D I S C RI M I N AÇ ÃO
P O R G Ê N E RO N A RE M U N E RAÇ ÃO
SA L A RI A L

A discrepância salarial entre homens e mulheres
é fato notório da sociedade. As constantes
pesquisas comprovam que as mulheres ganham
cerca de 30% menos que os homens, apesar
de estarem no mesmo cargo e terem idêntica
qualificação profissional. Além disso, mulheres
ainda são minoria ocupando posições nos
principais cargos de gestão, como diretoria.
Na época do empoderamento feminino e
busca constante da igualdade social, a figura
da equiparação salarial consiste na expressão
do princípio da igualdade, um dos pilares dos
direitos e das garantias fundamentais da
Constituição Federal.
Justamente com base nesta busca constante
pela igualdade, a Lei nº 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista) inovou ao incluir o § 6º no artigo 461
da CLT, que prevê a aplicação de multa de 50%
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social, no caso de comprovada
discriminação por motivo de sexo ou etnia,
revertida ao empregado, além do pagamento
das diferenças salariais devidas em virtude da
equiparação salarial.
A Reforma Trabalhista também inovou ao prever
como requisito da equiparação salarial a diferença
de tempo na empresa não superior a 4 anos, além
da diferença de tempo na função não superior a 2
anos, preceitos cumulativos.
FOTO: S H U T T E RSTO C K
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Outras mudanças significativas da equiparação
salarial foram a prestação de serviços no mesmo
estabelecimento empresarial e não mais na
mesma localidade, que significava no mesmo
município ou região metropolitana, bem como a
dispensa da homologação do quadro organizado
de carreira no Ministério do Trabalho. Portanto,
quando o empregador tiver pessoal organizado
em quadro de carreira ou adotar, por meio de
norma interna da empresa ou de negociação
coletiva, plano de cargos e salários, não haverá
que se cogitar a equiparação salarial.

prevê a imposição de multa por infração do inciso
III do art. 373-A da CLT, através da inclusão do § 3º
no artigo 401 da CLT.

Ademais, a fim de coibir as discrepâncias salariais,
por haver discriminação contra a mulher no que
se refere à remuneração, apesar das constantes
campanhas de igualdade de gênero e das
garantias constitucionais, o Legislador não se
contentou apenas com a inovação § 6º do artigo
461 da CLT. O Senado também aprovou, no último
dia 13/03/2019, o Projeto de Lei 88/2015, que

O Projeto de Lei 88/2015 do Senado ainda
depende de aprovação da Câmara dos Deputados
e sanção do Presidente da República, mas já
representa um avanço legislativo no sentido de
tornar mais eficiente o princípio da igualdade
previsto na Constituição Federal, por coibir a
diferenciação de salários entre homens
e mulheres que exerçam a mesma função.
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De acordo com o referido projeto de Lei, caso
haja discriminação de sexo, idade, cor ou situação
familiar para fins de remuneração, apurada em
ação judicial, a empresa será punida com o
pagamento de multa em favor da funcionária
prejudicada, em valor correspondente ao dobro
da diferença salarial verificada mês a mês, durante
o período não prescrito do contrato de trabalho.

KENYA MENALI CARDOSO
kenya.menali@limajr.com.br
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L EI DE PROT EÇ ÃO DE DADO S:
O F UT U RO É H OJ E
A lei de proteção de dados, sancionada em 14
de agosto de 2018, reflete a necessidade social
de constante evolução e adaptação legislativa
ao regular pontos importantes da privacidade
e da proteção dos dados do cidadão, coibindo
excessos e levando sobretudo transparência ao
tratamento de dados pessoais. A medida não é
nova e deriva de outras propostas já analisadas,
mas surge agora em um cenário preocupado em
acompanhar os avanços internacionais sobre
o tema. Antes dela, o Marco Civil da Internet já
endereçou pontos críticos relativos ao emprego
de dados dos usuários da internet e previa,
inclusive, a reparação em caso de vazamento
de dados dos provedores. Não havia, contudo,
nenhuma previsão legislativa no âmbito nacional
para regulamentar a comercialização de dados.
A própria lei de proteção de dados é
consequência de um intenso debate e de
inúmeros outros projetos de lei que buscaram
regular o tratamento de dados pessoais. As
discussões acerca dos mais diversos temas
no cenário tecnológico vêm ganhando
força à medida que seu consumo cresce
exponencialmente. Desde o Marco Civil, outras
importantes deliberações foram tomadas,
como o intenso debate abordado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em 2018 a respeito do
direito ao esquecimento. A discussão, que, assim
como a preocupação acerca do uso indevido de
FOTO : SHUTT E R STOCK
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dados coletados, não nasceu no Brasil, agora
atravessa o Atlântico para somar ao quadro de
novas regulamentações digitais.
Na Europa, o tema não é recente. Lá, o assunto
“proteção de dados” já é regulado desde
1995, o que permitiu um amplo debate e
amadurecimento de suas condições e sobretudo
de sua aplicação. Como resultado de tal
amadurecimento, a União Europeia deu um passo
adicional que levou ao regulamento geral de
proteção de dados europeu, em vigor desde 25
de maio de 2018, e suas consequências afetaram
diretamente o Brasil, seja porque a norma
europeia impõe aos países que tratam dados de
seus cidadãos a aplicação de regulação similar,
seja por alcançar empresas de outros países que
tratam dados de um cidadão europeu.
Inspirada nessa regulamentação, a medida
aprovada em terras nacionais abrange todos
os dados tratados no Brasil ou mesmo no
exterior, desde que digam respeito à pessoa
natural com nacionalidade brasileira. Além disso,
é necessário que a empresa responsável pelo
tratamento dos dados comunique objetiva e
expressamente ao consumidor, com a maior
riqueza de detalhes possível, sobre a utilização
das informações obtidas. A finalidade deve ser,
ainda, rigorosamente observada, de forma queos
dados devem ser descartados após sua utilização
na ausência de outra justificativa aplicável.
A nova lei não contempla apenas a esfera privada.
Órgãos governamentais também foram parte da
motivação sobre o tema, uma vez que não eram
incomuns casos de abusos de poder.
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Em 2018, a análise de aplicativos governamentais
como a CNH digital, Detran e Bolsa-Família,
revelou o acesso a informações como GPS, lista
de contatos ou a câmera do aparelho sem a
devida autorização do usuário.

como, onde e para que finalidade os dados foram
coletados. Na possibilidade de transferência de
informações para sedes estrangeiras, é necessário
observar se o país, assim como o Brasil, conta
com leis de proteção equivalentes.

Agora, a novidade está na previsão legal de
tratamento de dados, com atenção especial aos
digitais, além das punições previstas para seu
descumprimento. Serão considerados dados
pessoais quaisquer informações sobre a pessoa
natural identificada ou identificável. Dados como
origem racial ou étnica, religiosidades, opinião
política ou vida sexual, além de dados genéticos
ou biométricos, estão previstos como sensíveis
e recebem especial atenção legislativa. No caso
de menores, a coleta só pode ser realizada com
consentimento dos pais ou responsáveis.

Não incomum, as empresas que já possuem
um banco de dados pessoal devem fazer uma
revisão minuciosa e adequar os antigos hábitos
à nova lei. Necessariamente, a proteção de dados
levará à revisão de dados armazenados em
recursos humanos, marketing, financeiro, área de
vendas e todos os demais locais em que dados
pessoais façam parte do cotidiano corporativo.
As empresas devem, ainda, identificar um
profissional, que será o responsável pela proteção
de dados pessoais e por se relacionar com a
Autoridade Nacional, dentre outros.

O setor privado deve estar atento às mudanças,
uma vez que a lei contempla todos que em algum
momento fazem utilização de dados privados,
seja de colaboradores, fornecedores, clientes ou
representantes legais. Número de documentos,
endereços, telefones ou e-mails são protegidos
pela nova lei, sendo um direito do cidadão saber

A lei, contudo, traz exceções ao uso de dados
públicos como os de viés acadêmico, artístico ou
jornalístico. Dados que envolvam a defesa nacional,
proteção à vida e políticas governamentais
também fogem do escopo legislativo, devendo ser
regulados através de leis específicas.
No caso de descumprimento da lei, a punição
deve acompanhar a gravidade do problema

enfrentado, variando entre advertência simples
até a multa de 2% no valor do faturamento,
limitado ao máximo de R$ 50 milhões. Além disso,
as empresas também poderão sofrer restrições
nas atividades de coleta e tratamento de dados,
que podem variar entre a suspensão total ou
parcial, até processo judicial quando cabível.
Sua fiscalização, vetada pelo Presidente da
República à época da sanção, foi posteriormente
delegada à Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD), que será composta por um
Conselho Diretor e o Conselho Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Esse
último conta com 23 representantes de diversas
esferas, desde os membros do Poder Executivo até
entidades civis de instituições científicas, incluindo
ainda quatro representantes de empresas.
Para que os efeitos da transição sejam sentidos
em doses homeopáticas pelos mais diversos
setores atingidos, a Lei só entrará em vigor em
agosto de 2020. Contudo, é necessário planejar
antecipadamente as mudanças exigidas pela
lei brasileira, que transformará a privacidade de
dados em algo recorrente e aplicável, se não em
todas, na maior parte das decisões estratégicas
das empresas.

BEATRIZ AMOROSO VALERA
beatriz.valera@limajr.com.br
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D EC L A RAÇ ÃO DAS C RI P TO M O E DAS
N O I M P O STO D E RE N DA : O Q U E VO C Ê
P REC I SA SA B E R
No momento de declarar ao Fisco Federal nossos
rendimentos para cálculo do Imposto de Renda
e efetuarmos seu pagamento sob pena de ser
pego pelo Leão, chegam também as dúvidas dos
contribuintes. Propomos resolver uma específica:
é necessário fazer a declaração das criptomoedas
no Imposto de Renda? Qual é o procedimento
para isso?

Criptomoedas e os órgãos estatais
Antes de tudo, cabe esclarecer o que são
criptomoedas e como o Banco Central e a Receita
Federal encaram estes ativos (se é que podemos
chamá-los assim, como mostraremos a seguir).
Para o Banco Central do Brasil, as chamadas
moedas virtuais são representações digitais de
valor que não são emitidas pelo Banco Central ou
por qualquer outra autoridade monetária. Dessa
maneira, seu valor decorre da confiança depositada
em suas regras de funcionamento e na cadeia de
participantes, também conhecida por blockchain.
O exemplo mais conhecido é a bitcoin, que
virou celebridade no mundo das criptomoedas
(e também no mundo “real”) após o boom de
2017. Na época, a moeda saiu da casa dos U$
1.000,00 (mil dólares) por unidade e atingiu o
valor de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) em
dezembro daquele ano. Vimos muita gente trocar
os investimentos mais tradicionais, como o
imobiliário, e fazer a compra de algumas, ou até
mesmo frações de bitcoins.
FOTO: S H U T T E R STO C K
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A chamada bitcoin foi a primeira criptomoeda
já criada e funciona dentro de um sistema
financeiro descentralizado, que é a blockchain.
Por isso, ela pode ser descrita como uma
moeda digital que funciona em um sistema
econômico distribuído (peer-to-peer). Como
bem apontado na definição dada pelo Banco
Central do Brasil, a bitcoin não é emitida ou
controlada por nenhuma autoridade ou grupo,
mas sustentada por muitos computadores
espalhados pelo mundo.
Esta rede de computadores que sustenta a
validade das moedas mineradas e das transações
realizadas compõe a blockchain.
Nela, todas as transações, após validação da rede,
são guardadas de forma imutável e criptografada.
Cada espécie de criptomoeda
está vinculada a uma blockchain diferente e
cada uma delas tem suas regras de validação
das operações.
Quanto à criptografia das informações, vale
um alerta: há quem diga que por esta razão a
bitcoin é utilizada para fins criminosos, como
lavagem de dinheiro, porém, as informações
são facilmente acessadas por qualquer pessoa
e não existe a possibilidade de se apagar uma
informação inserida na blockchain. Ou seja,
se alguma transação foi realizada através de
transferência de bitcoin, todos os detalhes
estarão eternamente disponíveis para consulta
de qualquer pessoa. Particularmente, não nos
parece uma boa ideia utilizar moedas operantes
na blockchain para cometer crimes.
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Sendo assim, por não haver uma
regulamentação estatal ou de qualquer órgão
quanto à sua emissão, vimos a bitcoin, a
exemplo de todas as outras criptomoedas,
ter seu valor variado muito em 2017, quando a
procura pela moeda era altíssima. Atualmente,
percebemos que está se aproximando de sua
estabilização, já que a empolgação dos novos
“investidores” de bitcoin aparentemente ficou
para trás assim como a grande maioria das
unidades já foi minerada e, por não haver
órgão emissor, não é possível a criação de
novas unidades.

de ativos pelo preço cotado), entre outros.
De qualquer maneira, surgiu a necessidade da
Receita Federal se posicionar sobre a tributação
no que concerne às criptomoedas. É importante
esclarecer o que você, investidor de bitcoin,
ethereum ou qualquer outra moeda digital,
deve fazer em sua declaração do Imposto
sobre a Renda.

A moda chegou ao Brasil: todos nós conhecemos
alguém que comprou pelo menos fração de bitcoin
ou outra criptomoeda, como a ethereum, também
bastante popular. Por esta razão, o Banco Central
Brasileiro se manifestou pelo comunicado nº
31.379, de 16 de novembro de 2017, alertando aos
entusiastas e curiosos que os criptoativos não
podem ser considerados moedas em razão de sua
alta flutuação e da falta de um banco central como
garantia, “por isso não têm garantia de conversão
para moedas soberanas e tampouco são lastreadas
em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o
risco com os detentores”.

No manual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física de 2019, a Receita Federal esclarece que
o contribuinte precisa realizar a declaração
das criptomoedas adquiridas na ficha “Bens e
Direitos” como “outros bens”, já que, conforme
discorrido acima, podem ser consideradas como
ativos financeiros.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários
emitiu comunicado deixando claro que os ativos
virtuais (criptomoedas) não são caracterizados
como valores mobiliários e alertando os riscos
presentes nos investimentos em moedas virtuais,
como as questões de volatilidade, liquidez (risco de
não encontrar compradores para certa quantidade
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Então, como funciona a declaração de
criptomoedas no Imposto de Renda? Vamos
falar de forma objetiva: as moedas virtuais
devem ser declaradas!

A Receita Federal esclarece que o valor a ser
declarado nesta ficha deve ser aquele pago
pela unidade de moeda virtual ou fração
dela. Como a cotação é altamente variável,
bem como não é regulamentada por nenhum
órgão governamental, cabe ao contribuinte
declarante demonstrar a autenticidade
destes valores caso seja eventualmente
questionado pelo Fisco. Sendo assim,
independe para fins de declaração das
criptomoedas se elas atingem 3 vezes o
valor de aquisição, o que pode facilmente
acontecer como vimos em 2017, já que o
manual é claro quanto a isso.

DECLARAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS NO IMPOSTO DE RENDA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Tome nota: quando tratamos da venda destas
criptomoedas, devem ser feitos a declaração
e o pagamento do Imposto de Renda quando
os ganhos obtidos com a operação forem
superiores a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
até o último dia do mês seguinte da alienação.
Isto porque, ao alienar unidades ou frações de
unidade de moeda virtual, há ganho de capital
do contribuinte, de forma que, em se tratando
de “bem e direito de qualquer natureza”, como
encara a Receita Federal, aplica-se o previsto no
artigo 21, da Lei 8.981/1995, que trata do imposto
sobre a renda quando há lucro ao contribuinte
justamente em decorrência da alienação de bens
e direitos de qualquer natureza e nos indica
como deve ser feito seu cálculo.
É importante esclarecer que as alíquotas são
variadas de acordo com os ganhos: se forem entre
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) e R$ 5.000.000,00
(cinco milhões), será de 15%; até R$ 10.000.000,00
(dez milhões), de 17,5%; até R$ 30.000.000,00
(trinta milhões), de 20%; a maior delas é de 22,5%,

aplicada às operações em que o ganho ultrapassa os
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões).
A boa notícia é que os rendimentos de até R$
35.000.00 (trinta e cinco mil) obtidos com a
venda de criptomoedas são isentos do
pagamento do Imposto de Renda!
Caso tenha vendido suas criptomoedas e não
tenha feito o pagamento do Imposto de Renda
no período correto, ainda dá tempo de regularizar
a situação. De qualquer forma, quando pago a
destempo, o valor devido será corrigido pela Selic
e haverá multa diária de 1% ao mês, limitada a 20%
do valor do imposto devido.
É fundamental regularizar sua situação perante ao
Fisco quanto à declaração das criptomoedas, já
que, conforme explicamos acima, as informações
estarão eternamente disponíveis na blockchain
a qualquer um, inclusive à Receita Federal, que
tem o poder de fiscalizar o contribuinte. Inclusive,
não há dúvidas de que a Receita Federal já
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começou a tomar as precauções para evitar
a sonegação do Imposto de Renda incidente
sobre as transações de criptoativos. Citamos
como exemplo a Consulta Pública RFB nº
06/2018, que se propôs à criação de uma
obrigação acessória às exchanges, empresas
que negociam e/ou viabilizam operações de
compra e venda de criptomoedas para que
prestem informações de interesse da Receita
Federal relativas às referidas operações.
Portanto, caro investidor e entusiasta
de criptomoedas, não se deixe levar pela
ilusão de que a criptografia da blockchain
e a ausência de intermediação por órgão
governamental livrarão você de pagar os
impostos. Ainda que o Brasil não tenha
regulamentado especificamente todas as
operações possíveis utilizando as moedas
virtuais, o Leão não pretende abrir mão de
sua parte (e ele não costuma deixar barato
quando é enganado)!

MARIANA QUEIROZ
mariana.queiroz@limajr.com.br
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COR R E S PON SA BILIDA D E J URÍDICA ENT R E EM PR ESAS NO T R ATAM ENTO DE EF LUE N TE S : A S U STE N TA B I L I DA D E CO M O
U M PE NSAMENTO ESTRATÉG ICO

A questão ambiental permanece tema de
extrema importância nos dias atuais, visto
que zelar pelo meio ambiente e pensar nas
próximas gerações é uma obrigação da
sociedade, das empresas, do poder público e
um mandamento constitucional.
A cobrança pela prática rotineira de atitudes
sustentáveis cresce a cada dia, principalmente no
mundo empresarial; nesse sentido, o tratamento

de efluentes industriais ganha importante
relevância, pois, além de se apresentar como
um dos caminhos para o desenvolvimento
sustentável, mantém as várias empresas do setor
atadas pela corresponsabilidade jurídica.

lançados no meio ambiente sem o devido
tratamento, têm efeito danoso para toda a
biodiversidade do planeta. É, em resumo, qualquer
líquido ou gás gerado nas diversas atividades
humanas e que são descartados na natureza.

Mas o que são efluentes?

Os efluentes industriais gasosos são alguns
dos principais responsáveis pela poluição do ar
nas grandes cidades e os efluentes líquidos são
resíduos fluidos impregnados de substâncias

Efluentes são os resíduos líquidos e gasosos
resultantes das atividades industriais que, se
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químicas, que variam segundo o ramo da
atividade industrial e também são descartados
no meio ambiente.
Naturalmente, o lançamento desses efluentes
na natureza gera impactos significativos –
ambientais e econômicos. O Rio Tietê, localizado
no estado de São Paulo, por exemplo, é o maior
exemplo de perda de recurso hídrico para a
poluição, contendo cerca de 122 quilômetros de
rio morto.
Hoje, a sociedade e as determinações legais
exigem que as empresas tenham um modelo
de gestão sustentável, por meio do qual
seja possível controlar os impactos de suas
atividades, de seus produtos ou serviços,
levando em consideração sua política e seus
objetivos ambientais. Além disso, a legislação
sobre tratamento de efluentes é rigorosa e
falhas no tratamento de efluentes podem
gerar a corresponsabilidade jurídica entre
empresas, razão pela qual o tema deve ser
ponto de atenção das grandes empresas do
setor industrial.

Contextualização Legislativa
A primeira lei a abordar o tema foi o “Código
das Águas”, criado em 1934. A Lei das Águas
(lei nº 9.433/97), posteriormente, atualizou o
assunto e permitiu ao poder público controlar
e incentivar o aproveitamento industrial
das águas. Há ainda a Resolução 430/2011
do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA), que dispõe sobre condições,
parâmetros, diretrizes e padrões para gestão
do lançamento de efluentes em corpos de
água receptores, e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, que disciplina o
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos
os perigosos. No estado de São Paulo vige
também o Decreto Estadual 8468/76, o qual
dispõe sobre a prevenção e o controle da
poluição do meio ambiente.
Como se percebe, são muitas as obrigações
normativas, sendo importante que a indústria
tenha conhecimento de todas as leis e
decretos para saber exatamente: A) qual
é seu tipo de efluente; B) qual é o tipo de
tratamento necessário; e C) como se enquadra
corretamente na legislação, tanto para saber
quais são seus direitos e deveres quanto
para obter o licenciamento ambiental, evitar
multas e penalizações e se distanciar da
corresponsabilidade.

Corresponsabilidade Jurídica
na prática
Sobre o assunto, a contratação de terceiros
para realizar o tratamento dos efluentes
não exime a empresa contratante de sua
responsabilidade: os compromissos legais
vão além e são compartilhados por todos
que possuem qualquer tipo de vínculo com o
produto, em qualquer etapa de produção ou
consumo, tudo em decorrência da chamada
corresponsabilidade ambiental.
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O gerador dos efluentes permanece responsável
por danos imediatos e eventuais ou por
acidentes decorrentes daqueles, mesmo após
ter efetuado a destinação final por terceiros
devidamente licenciados pelos órgãos ambientais
competentes, o que demanda das grandes
indústrias uma política de compliance firme e
eficaz. Por exemplo, imaginemos que a empresa
A, fabricante de cosméticos e produtora de um
grande fluxo de efluentes, contrata a empresa
B, terceirizada, pra dar um destino aos seus
efluentes. A empresa A, ao contratar a B, não
certifica sua idoneidade e acaba sendo autuada
pelo descarte irregular dos efluentes.
Embora a terceirização seja uma opção bastante
atrativa, é importante que se faça uma escolha
adequada dos parceiros. Existem inúmeros
riscos de se contratar uma empresa terceirizada
não qualificada, que podem envolver autuações
trabalhistas, multas e, nos casos de tratamento
e descarte irregular de resíduos, a empresa
geradora se torna corresponsável pelo passivo
ambiental, podendo responder por crimes
ambientais com medidas judiciais.

Atenção às multas
É fundamental destacar que as empresas que
não cumprem a legislação recebem multas
pesadas. Como exemplo, é possível pontuar que
o Ministério Público ajuizou em outubro de 2012
uma ação contra uma concessionária pública
de São Paulo em um valor que ultrapassa R$ 11
bilhões em decorrência de lançamento de esgoto
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sem tratamento nos rios e represas da região
metropolitana de São Paulo. Ainda em 2012, o
Ibama integrou a operação Água Grande, de
investigação da Polícia Federal (PF), e multou em
R$ 35 milhões uma empresa de saneamento do
Estado do Paraná por lançar dejetos sólidos.
Os exemplos são muitos e as empresas são
obrigadas a criar novas estratégias para
sobreviverem às exigências trazidas pela
legislação vigente, cada uma de acordo com
sua própria realidade: o tamanho de sua
responsabilidade é exatamente proporcional ao
tamanho dos impactos gerados.
A gestão ambiental sustentável direciona o
mundo corporativo/industrial na busca pelo
equilíbrio entre produção e meio ambiente, mas
essa gestão não começa na produção e termina
na venda do produto: a responsabilidade das
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empresas vai muito além! A instituição geradora
dos resíduos industriais é responsável pelo
tratamento e pela disposição dos restos que
produziu até sua destinação final, fato este
ignorado por muitas empresas.
Pensar e agir de forma sustentável e com
responsabilidade ambiental são comportamentos
que se inserem no contexto de uma legislação
cada vez mais exigente que visa a proteção do
meio ambiente, observando uma preocupação
crescente da sociedade sustentável. Além disso,
ser sustentável e estar juridicamente preparado
são pensamentos estratégicos e inteligentes,
pois a empresa que adota estratégias e
comportamento de gestão ambiental
sustentável tem vantagem competitiva
em relação aos seus concorrentes.

SILVIA MELIS
silvia.melis@limajr.com.br

SILVIO USHIJIMA
silvio.filho@limajr.com.br
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FOTO: E NCO NT RO S FA M I LI A R E S

“ Enco nt ro s Fam iliares”: n ovos con ce i t o s s o b re p rot e ç ã o p at ri mo n i a l

Em 15/05, os sócios-diretores do LJD Vanessa
Domene e João Lima Jr. participaram como
palestrantes do evento “Encontros Familiares”,
realizado pela Ancham Campinas.

O objetivo do evento foi colocar em debate
as questões de proteção patrimonial,
tanto do ponto de vista familiar quanto
do empresarial. Foram abordados tópicos

VE JA AS FOTOS
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como conflitos de sucessão, estruturação
societária e todas as transformações
jurídicas necessárias para implantar padrões
de proteção do patrimônio.
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FOTO: D I A DAS M Ã E S

COMEMOR AÇ ÃO D O DIA DAS M Ã ES

Na semana do Dia das Mães, o escritório teve a oportunidade de homenagear as mães da
equipe com um café da manhã especialmente organizado pelo time LJD.
Em Campinas, o encontro aconteceu no Restaurante Jambu, no Alphaville; em São Paulo,
o time também comemorou e aproveitou esse excelente momento para proporcionar
integração entre as queridas mães do escritório e celebrar a união da equipe.

VE JA AS FOTOS
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FOTO: C A M PA NH A D O AG ASA LHO

C AMPAN HA DO AG ASA LHO

Solidariedade e empatia são incalculáveis, mas neste inverno um número expressivo vai, sem dúvidas,
aquecer muitos corações!
A Campanha do Agasalho do LJD realizada em junho, a “Tire a Solidariedade
do Armário”, arrecadou mais de 2700 peças para a população sem-teto e para as instituições Aldeias
Infantis, Casa de Apoio Projeto Resgate e Escola-Creche Comunitária Estrelas do Amanhã.
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