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Destaques

Tributário Decisões da 4 a Região
beneficiam indústrias gaúchas

Inexistência de culpa

TRF isenta
de impostos
créditos de
exportador

O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) absolveu a Doux Frangosul Agro Avícola Industrial da obrigação de indenizar uma empregada
que entrou em quadro de depressão grave, com sintomas psicóticos, no quarto mês de trabalho na
empresa. A decisão foi dada pela
3 a Turma, diante da inexistência
de culpa da empresa e de nexo de
causalidade entre a doença e a atividade profissional desenvolvida
pela trabalhadora. Em março de
2011, a empregada ajuizou reclamação trabalhista afirmando que
começou a trabalhar na empresa
em abril de 2008 como auxiliar de
produção, e ficou afastada do trabalho de 2008 a 2010, em decorrência de uma profunda depressão que, segundo ela, teria sido
causada por trabalho excessivo. O
pedido foi indeferido pelo juízo
do primeiro grau, mas o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) do Rio
Grande do Sul (4 a Região) reformou a sentença, concedendo-lhe
indenização de R$ 4 mil, com o entendimento de que a atividade desenvolvida por ela, ainda que minimamente, estava presente entre
as causas da enfermidade. No TST,
porém, o relator do caso, ministro
Alberto Bresciani, observou que a
depressão tem causas “inúmeras e
controversas”: trata-se “de um desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle
das emoções e do estado psíquico”, e eventos estressantes desencadeiam a depressão nas pessoas
mais predispostas ou vulneráveis.

Filas em banco
A 1 a Vara Federal de Bauru (SP) decidiu que o Banco Central (BC) não
tem obrigação de fiscalizar leis estaduais e municipais que regulam
o tempo em filas de agências bancárias. Os procuradores do BC
comprovaram que a autoridade
monetária é responsável apenas
por fiscalizar e aplicar penalidades
com relação a condutas que violem normas editadas por ela mesma ou pelo Conselho Monetário
Nacional. O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação contra
diversas instituições bancárias, para limitar o tempo de espera em filas para atendimento dos usuários
de agências em Bauru. Nessa ação,
o MPF pedia que o Banco Central
fiscalizasse o cumprimento, pelos
vários bancos do município, das
leis municipais e estaduais que regulam a questão. A Procuradoria-Regional do Banco Central em
São Paulo atuou no caso, defendendo que as atribuições da autoridade monetária são, unicamente, de cunho financeiro, conforme
prevê a Lei n o 4.595, de 1964. A 1 a
Vara Federal de Bauru concordou
com os argumentos dos procuradores. Segundo o juízo “a competência do Banco Central para fiscalizar as instituições financeiras se
limita às normas que regem as atividades estritamente financeiras”.
A decisão destacou, ainda, que sobre o tema já há jurisprudência no
Superior Tribunal de Justiça.

Penhora de madeira
Os ministros da 3 a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) encontraram uma solução harmônica para demanda judicial envolvendo a penhora de toras de madeira utilizadas pelo artista plástico Maurino de Araújo como matéria-prima para a produção de suas
obras. O artista recorreu ao STJ
contra decisão do extinto Tribunal
de Alçada de Minas Gerais, em
ação de execução de título judicial
proposta por um credor com o objetivo de receber honorários de sucumbência. Segundo os autos, no
curso da execução, a penhora recaiu sobre quatro toras de cedro e
quatro toras de mogno, todas com
aproximadamente dois metros de
comprimento e 40 centímetros de
diâmetro. Acompanhando o voto
do relator, ministro Villas Bôas
Cueva, a turma deu parcial provimento ao recurso especial e dividiu as toras de madeira entre recorrente e recorrido, ou seja, duas
toras de cedro e duas toras de
mogno para cada um.

Bárbara Pombo
De Brasília
Os exportadores começaram a
obter decisões no Tribunal Regional Federal da 4 a Região (Sul
do país) que os dispensam de recolher tributos sobre créditos do
Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra). Por meio do regime, instituído em dezembro de 2011, a
Receita Federal devolve às indústrias até 3% do valor exportado a
cada trimestre. Sobre os valores
recuperados, porém, tem exigido quatro tributos: Imposto de
Renda (IR), CSLL, PIS e Cofins.
Em abril, a 2 a Turma do TRF afastou a cobrança sobre créditos
aproveitados pelas empresas Móveis K1 e Calçados Q’ Sonho, situadas no interior do Rio Grande do
Sul. As decisões foram unânimes,
mas delas cabe recurso. Para os desembargadores, a cobrança vai no
caminho contrário à política fiscal
fixada pelo governo. “Se incidir os
tributos sobre os valores reintegrados, o benefício fiscal perderá seu
objetivo”, afirma o desembargador Otávio Roberto Pamplona em
decisão favorável à Q’ Sonho.
No caso da Móveis K1, a desembargadora Luciane Amaral Corrêa

Münch diz na decisão que, “por se
tratar de incentivo fiscal, não se
mostra razoável considerar os créditos como receita tributável”.
Somados, o IR, a CSLL, o PIS e a
Cofins pelo sistema não cumulativo representam uma carga tributária de 43,25%. “Impor a tributação significa reduzir o benefício
do exportador quase pela metade”, afirma o advogado Marciano
Buffon, que defende a Móveis K1.
Para o advogado o advogado Luís
Antônio Licks Missel Machado, do
Ody e Keller Advocacia e Assessoria
Empresarial, que representa a Calçados Q’ Sonho, “a Receita age contrariamente ao desejo de desoneração e incentivo à exportação estabelecido pelo governo”.
Segundo advogados, as decisões
são precedentes para exportadores de todo o país que atuam, por
exemplo, nas áreas química, plástica, automotiva, moveleira, de papel, vestuário, calçados, além das
indústrias de ferro e alumínio. “As
decisões dão segurança jurídica, já
que a lei do Reintegra não diz qualquer coisa sobre a exigência de tributos”, diz o advogado Alexandre
Nishioka, sócio do escritório Wald
e Associados Advogados.
Em Novo Hamburgo, a Artecola
Indústrias Químicas obteve, também em abril, duas sentenças na
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Advogado Heron Charneski: tributar o Reintegra é o mesmo que dar com uma mão para retirar com a outra

Justiça Federal para não recolher
os tributos sobre os créditos do
Reintegra. Uma ação discute o IR e
a CSLL. A outra, o PIS e Cofins.
Ao analisar a incidência de Imposto de Renda e CSLL, o juiz Caio
Roberto Souto de Moura, da 1 a
Vara Federal de Novo Hamburgo,
considerou “ilógico” o processo
de concessão de incentivos fiscais
aos exportadores. “O Fisco sempre insiste que o incentivo resulta
numa receita. Dá com uma mão e
retira com a outra”, afirma o magistrado, citando outra disputa
travada no Judiciário, referente
ao crédito presumido do IPI concedido como restituição do pagamento do PIS e Cofins agregados
no preço dos insumos.
No caso das contribuições sobre o Reintegra, o juiz Gustavo
Schneider Alves, da 2 a Vara Federal do município, teve o mesmo
entendimento do TRF da 4 a Região. “A tributação desses ressarcimentos ocasionaria uma neutralização parcial do benefício”,
diz na sentença.

Para o advogado Heron Charneski, que representa a Artecola, a
Justiça do Sul do país tem reconhecido que tributar o Reintegra “é o
mesmo que dar com uma mão para retirar com a outra”. Segundo o
sócio do escritório Charneski Advogados, a tributação ainda impõe
um problema de caixa às empresas. Os créditos devem ser ressarcidos pela Receita trimestralmente.
“O dinheiro, às vezes, demora seis
meses para ser liberado. Mas o Fisco exige os tributos no fim de cada
trimestre”, afirma. A empresa pode
pedir a restituição dos créditos em
dinheiro ou a compensação com
tributos federais.
As decisões foram proferidas
após uma manifestação administrativa da Receita Federal sobre o
assunto. Em outubro, a Superintendência da 9 a Região Fiscal (PR
e SC) determinou o recolhimento
dos tributos. Por meio da Solução
de Consulta n o 195, entendeu que
os valores apurados no Reintegra
representam acréscimo ao patrimônio do contribuinte e, portan-

to, compõem as bases de cálculo
do IR, CSLL, além das contribuições ao PIS e Cofins recolhidos pelo regime não cumulativo.
No Congresso Nacional, tramitou uma proposta para acabar com a tributação sobre créditos do Reintegra. O texto foi
inserido na Medida Provisória
(MP) n o 601, que também previa
a prorrogação do regime até
2017. Sem a votação necessária
no Senado para ser convertida
em lei, porém, a MP caducou ontem, depois de aprovada pela
Comissão Mista do Senado e pelo plenário da Câmara.
Para o advogado Alexandre
Nishioka, do Wald e Associados
Advogados, o texto proposto pelo
legislativo é bom, mas poderia gerar dupla interpretação. “O fato de
proibir a partir de agora pode ser
indício de que os tributos poderiam incidir no passado”, diz.
Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não retornou até o fechamento desta edição.

TST definirá pagamento de horas de deslocamento
Juliano Basile
De Brasília
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) deve definir nas próxima semanas quanto as empresas
devem pagar aos trabalhadores
pelas horas que gastam para chegar ao emprego. O tema é controvertido e a decisão terá repercussão no caixa das companhias que
oferecem transporte para seus
funcionários, como vans e ônibus, por não existir transporte
público no local de trabalho.
A questão deve ser avaliada pela Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1). Em
novembro de 2012, a própria
SDI-1 reconheceu um acordo coletivo firmado entre uma empre-

sa e seus funcionários para pagar
o equivalente a uma hora para
cada duas horas e vinte minutos
gastos pelos trabalhadores durante o deslocamento.
Até então, o entendimento
que prevalecia no TST era o de
considerar inválidas cláusulas de
acordo coletivo que limitassem o
pagamento de horas a períodos
muito menores aos efetivamente
gastos pelos trabalhadores nos
percursos de ida e volta ao local
de trabalho. Segundo o ministro
João Oreste Dalazen, isso pode
ser caracterizado como quebra
da proporcionalidade, o que levaria à supressão do direito.
Em decisões mais recentes, as
turmas do TST têm considerado
como válidos os acordos coleti-

vos que fixam o pagamento de
uma hora para 30 minutos efetivos de transporte, ou mesmo de
duas ou até de três horas para
uma. Mas há casos em que a Corte se viu diante de diferenças
maiores entre o que deveria ser
pago e o tempo de transporte. Isso ocorreu, por exemplo, num recurso da Agroterenas Citrus em
que se discutiu se o fato de o trabalhador fazer o percurso em
três horas lhe daria o direito a receber apenas 20 minutos.
Ao julgar esse caso, no dia 8 de
maio, o ministro Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, presidente
da 7 a Turma, não validou a negociação coletiva e manteve a decisão de instância inferior que determinou o pagamento pelas três

horas gastas pelos trabalhadores. Ele foi seguido por unanimidade pelos demais ministros.
“Trata-se de um tema complicado no TST”, admitiu Vieira de
Mello. O ministro costuma reconhecer a validade dos acordos
coletivos para a fixação do que
deve ser pago aos trabalhadores
como horas de transporte, mas
nesse caso, ele entendeu que há
ocasiões em que os acordos se
mostram desproporcionais.
“Não há como validar a norma
coletiva que fixa as horas em quantidade substancialmente inferior
ao tempo real despendido no percurso”, justificou o ministro. Para
ele, uma vez “constatada disparidade entre os vinte minutos diários estabelecidos no instrumento

TRT proíbe terceirização nos Correios
De Brasília
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) foi proibida pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) da 10 a Região
(Distrito Federal e Tocantins) de
contratar funcionários terceirizados para realizar atividades de
carteiro e agentes de distribuição. A empresa informou que vai
recorrer da decisão ao Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
A determinação atende a um
pedido da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Empresas
de Correios e Telégrafos (Fentect)
e vale para todo o Brasil a partir
da publicação do acórdão. Não
há data para que isso ocorra.

No julgamento realizado no dia
29, os desembargadores da 2 a Turma do TRT entenderam ser ilegal
contratar terceirizados para as atividades-fim da empresa, como recebimento, triagem, encaminhamento e transporte de cartas.
Além de proibir a terceirização, o TRT vedou a abertura de
novos editais de contratação sem
concurso público sob pena de
multa de R$ 1 milhão por contrato assinado ou edital publicado.
Foi determinada ainda a dispensa
dos terceirizados já contratados.
Segundo informações dos
Correios no processo, o quadro
de terceirizados representa 8%
dos quase 120 mil funcionários.
A empresa afirma ainda em nota

que os terceirizados trabalham
temporariamente em períodos
como o Dia das Mães, Dia das
Crianças, Natal e em operações
como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em razão do
aumento da demanda. “Os Correios não terceirizam sua atividade-fim”, diz a ECT, acrescentando
que mais de 15 mil carteiros e
operadores de triagem foram
contratados por concurso público nos últimos dois anos e meio.
A Fentect alega, porém, que há
abuso na contratação de terceirizados. “Enem e datas comemorativas ocorrem todos os anos. Nos
parece falta de planejamento da
empresa”, afirma o advogado
Adovaldo Filho, do escritório Ali-

no & Roberto e Advogados, que
representa a entidade.
Segundo o advogado, nos últimos anos foram abertos editais em
nove Estados. Em junho de 2012,
por exemplo, os Correios abriram
quase 16 mil vagas para terceirizados no Rio de Janeiro. “Os postos
eram destinados à realização de
atividade-fim da ECT”, diz.
Além do procedimento ser
mais rápido e simples, o custo do
trabalhador terceirizado pode
explicar a preferência, avalia
Adovaldo Filho. “O funcionário
público tem todas as garantias
trabalhistas previstas na legislação, enquanto a contratação do
terceirizado é precária e com remuneração menor”, afirma. (BP)

coletivo e o período de três horas
efetivamente gasto no trajeto”, deve-se concluir que a negociação
coletiva não está de acordo com o
princípio da razoabilidade.
Antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, a ministra
Rosa Weber votou essa questão
no TST. Para ela, as empresas têm
liberdade para fixar por meio de
negociação coletiva o valor a ser
pago pelas horas de transporte.
Por outro lado, ela julgou não ser
possível suprimir essas horas
mesmo por meio de negociação.
Esse pagamento está previsto na
Lei n o 10.243, de 2001. “O que esta Corte não tem admitido é a supressão das horas de transporte”,
afirmou a ministra em decisão
proferida no TST.

Curtas
Desmonte de aviões
A Corregedoria Nacional de
Justiça programou para 2 de
agosto o próximo desmonte de
aeronaves de grande porte que
estão sucateadas e paradas nos
aeroportos brasileiros. O corregedor nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, participará
de cerimônias em Salvador e Recife que marcarão o início dos
desmontes de cinco aeronaves
pertencentes à massa falida da
Vasp. A iniciativa faz parte do
programa Espaço Livre, criado
em fevereiro de 2011 com a finalidade remover dos aeroportos toda a sucata de aviões pertencentes a companhias aéreas
que faliram nos últimos anos e
que ainda ocupam espaços nos
terminais.

