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Passados 15 anos de debates, o 
Supremo Tribunal Federal entendeu, 
nos autos do Recurso Extraordinário nº 

240.785, interposto pela Auto Americano 
Distribuidor de Peças, que o ICMS não 
compõe a base de Cálculo do Pis/Pasep 
e da Cofins.

O Recurso já tramitava no Tribunal 
desde 1998 e, por manobras processuais 
da União Federal, como a interposição da 
ADC 18 em 10/10/2007, o processo se 
arrastou até hoje.  

A retomada no julgamento foi 
precedida por um pedido do advogado-
geral da União, no sentido de que 
a apreciação do recurso ocorresse 
conjuntamente com a Ação Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC) 18 e o 
RE 574706 (com repercussão geral 
reconhecida), isto porque ambos possuem 
o mesmo tema e com impacto geral para 
todos os contribuintes. 

O advogado-geral da União fez 
pedido para que o RE 240.785 fosse retirado 
da pauta de julgamentos, pedido este que 
foi rejeitado pelos Ministros da Corte

STF DECIDIU PELA EXCLUSÃO DO ICMS 
DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes

De acordo com o advogado da 
União, mesmo não tendo repercussão 
geral, eventual decisão no RE 240785 
poderia ser uma sinalização para os 
demais interessados, mas completou 
alegando que poderia ser uma 
sinalização talvez equivocada, uma vez 
que o resultado do julgamento pode não 
se repetir no julgamento da ADC 18, isto 
porque muitos votos foram proferidos por 
ministros que já não mais compõem o 
Supremo Tribunal Federal. 

A Corte entretanto não acolheu a 
proposta por entender que o caso concreto 
começou a ser julgado há bastante tempo 
e conta com posições firmadas em votos 
já proferidos. Para o relator do caso, 
ministro Marco Aurélio, a demora para a 
solução do caso justificava prosseguir com 
o julgamento do RE 240785. O ministro 
afirmou haver demora excessiva para 
julgar o RE, que começou a ser apreciado 
há mais de quinze anos. “Urge, sob pena 
de um desgaste para o Supremo, ultimar 
a entrega da prestação jurisdicional às 
partes”, ressaltou o relator.

O julgamento foi iniciado pelo 
Ministro Gilmar Mendes que julgou pelo 
não provimento do Recurso interposto pelo 
contribuinte, ao passo em que, o Ministro 
Celso de Mello julgou favoravelmente aos 
contribuintes, seguindo o entendimento 
da inconstitucionalidade da inclusão do 
ICMS na base de cálculo da COFINS e 
do PIS e, por sua vez, a Ministra Rosa 
Weber, se absteve de apresentar seu voto 
em pauta.

Desta forma, os contribuintes 
conquistam mais uma vitória no 
judiciário, vez que, o julgamento da ADC 
18, da qual o Ministro Celso de Mello 
é o Relator, bem como do RE 574.706 
(com repercussão geral) devem seguir o 
mesmo posicionamento do julgamento 
desta pauta.

Pela atual composição do Supremo 
Tribunal Federal, e baseando-se no 
resultado deste julgamento, espera-se 
que os Ministros Marco Aurélio, Ricardo 
Lewandowski, Carmem Lúcia e Celso 
de Mello votem de forma favorável ao 
contribuinte, o Ministro Gilmar Mendes 
já declarou voto favorável à União, e os 
outros cinco Ministros Teori Zavascki, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Rosa Weber e Luís Roberto 
Barroso, ainda não se posicionaram sobre 
o tema.

A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados, por meio de sua banca de 
advogados e consultores, entende pela 
vitória plena do contribuinte, isto porque 
um julgamento em sentido contrário 
poderá gerar diferenças na carga tributária 
dos contribuintes, de modo que teremos 
uma empresa com carga tributária menor 
que as demais, devido a exclusão do ICMS 
da base de cálculo do Pis/Pasep e da 
Cofins.

Somado a isso, não podemos 
deixar de relatar que o Supremo Tribunal 
Federal julgou favorável ao contribuinte o 
Recurso Extraordinário 559.937, que trata 
da Exclusão do ICMS na base de cálculo 
do Pis/Pasep e Cofins Importação, ou seja 
matéria análoga.

No julgamento deste RE, os 
Ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki e 
Luiz Fux proferiram seus votos a favor do 
contribuinte, de modo que estes Ministros 
ainda não se posicionaram no julgamento 
da ADC nº 18.

Diante de todas as considerações 
e entendimentos jurisprudenciais, 
entendemos pela inconstitucionalidade da 
inclusão do ICMS na base de cálculo do 
Pis/Pasep e da Cofins, sendo questão de 
tempo para tal entendimento se confirmar 
no Supremo Tribunal Federal.
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O SAT – Seguro Acidente do Trabalho, 
que teve a nomenclatura alterada 
para RAT – Riscos Ambientais do 

Trabalho, em recente decisão proferida 
pela 1ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, os contribuintes obtiveram uma 
importante e esperada vitória quanto à 
redução da sua carga tributária.

A referida discussão, traz à baila o 
aludido questionamento do aumento das 
alíquotas do SAT/RAT a partir de janeiro 
de 2010, pelo Decreto nº 6.957 de 2009.

Este Decreto à época, reenquadrou 
diversas atividades econômicas, 
alterando as alíquotas das contribuições 
previdenciárias do INSS sobre o total da 
folha de salário, de acordo com o grau 
de risco de cada setor da economia, com 
variação entre 1% e 3%, sendo que 1% 
refere-se a risco leve, 2% médio e 3% 
grave.

Cumpre esclarecer, que este 
reenquadramento foi motivado de acordo 
com a atividade econômica principal de 
cada contribuinte, conforme o seu CNAE 
– Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas, em média o aumento para as 
empresas foi de 1%, conforme lista anexa 
do vigente decreto, todavia, determinados 
setores da economia, passaram a recolher 
até 2% a mais de RAT, isso de acordo 
com o Decreto nº 6.042 de junho de 
2007, válido até dezembro de 2009, e 
posteriormente pelo Decreto 6.957 desde 
janeiro de 2010, ou seja, uma empresa 
cujo o seu CNAE principal é 4635-4/02 
(Comércio atacadista de cerveja, chope 
e refrigerante), a alíquota até o fim de 
2009 era de 1%, considerada leve e após 
o Decreto nº 6.957 de 2009, a alíquota 
foi majorada à 3%, passando a ser grave. 

Por Dr. Raphael Alonso

O INDEVIDO AUMENTO DA    
ALÍQUOTA DO SAT/RAT   
DECIDIDO PELO STJ

Assim, após a vigência deste 
decreto, mais uma vez uma grande 
e expressiva parte dos contribuintes 
sofreu um aumento no recolhimento dos 
tributos, no que tange as contribuições 
previdenciárias, passando assim, a ter 
a necessidade de rever suas condições 
econômicas e financeiras de acordo com 
a legislação atual.

Em razão deste aumento, as 
empresas se viram em uma situação 
desfavorável, por gastarem altos valores 
anualmente para investimentos de compra 
e troca de materiais de E.P.I. – Equipamento 
de Proteção Individual, controles internos, 
palestras de aprimoramento de seus 
funcionários a fim de evitarem acidentes 
de trabalhos, se depararam com este novo 
impacto financeiro em suas contas por 
esta majoração da alíquota.

Por isso mesmo, desde à época do 
aumento das alíquotas do RAT, as empresas 
passaram a exigir da União uma resposta, 
bem como informações que comprovassem 
a origem deste aumento significativo, 
como não houve a demonstração e 
justificativa, passaram a se utilizar do 
judiciário através de ação própria para que 
a União justificasse o seu estudo balizador, 
ensejador da imposição deste acréscimo, 
bem como a não manutenção da alíquota 
do recolhimento da contribuição ao 
SAT/RAT em conformidade ao Decreto 
anterior, desconsiderando portanto a re-
classificação de sua atividade promovida 
pelo Decreto nº 6.957 de 2009.

Insta enfatizar que, em consulta 
realizada no site do Ministério de 
Previdência Social anteriormente pelos 
contribuintes ao anuário estatístico, os 
apontamentos referentes aos acidentes de 
trabalhos haviam sido reduzidos.

O aumento da arrecadação 
somente poderia se justificar se houvesse 
acréscimo de gastos com acidente de 
trabalho, bem como que em cada grupo 
de atividade, a identificação se houve 
decréscimo no número de acidentes. 
O montante da contribuição que as 
empresas recolheram, superam os gastos 
da União referente aos pagamentos de 

benefícios custeados pelo SAT/RAT a 
seus empregados. Esta alteração do 
grupo de risco, deveria observar a 
realidade individual de cada contribuinte 
e não poderiam ter sido considerados 
acidentes presumidos na modificação do 
grau de risco das atividades.

Restava então à União, uma 
análise, um estudo e provas que 
identificassem a necessidade da edição 
do Decreto nº 6.957/2009, não poderia 
o Estado ao seu “deleite”, sem qualquer 
documento autorizador, submeter os 
contribuintes a este novo aumento 
tributário.

DECISÃO

A recente decisão proferida pela 
1ª Turma do STJ – Superior Tribunal de 
Justiça, reconheceu que o contribuinte 
não poderia ter sofrido a majoração de 
1% da sua alíquota das contribuições 
previdenciárias do RAT, justamente 
porque a União não conseguiu 
apresentar os motivos que determinaram 
o seu aumento, pelo Decreto nº 6.957 
de 2009.

O Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, em seu brilhante voto favorável 
a empresa, declarou que “a mudança 
na alíquota deve ser motivada, caso 
contrário é uma verdadeira carta branca 
para a administração”.

Trata-se de uma decisão muito 
aguardada pelas empresas, uma 
vitória dos contribuintes, tramitam pelo 
judiciário diversas ações questionando a 
União para que comprove e justifique a 
majoração da alíquota da contribuição 
previdenciária trazida pelo decreto.

Portanto, cabe a cada contribuinte 
identificar se a empresa sofreu este 
aumento, que poderá chegar até 2%, de 
acordo com a tabela anexa na normativa, 
o mesmo poderá pleitear através de 
medida judicial cabível a restituição dos 
valores pagos por este aumento desde 
janeiro de 2010.



Católica de São Paulo.  Advogado, prestou 
assessoria jurídica à empresas e sindicatos, foi 
professor colaborador da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Professor Assistente 
na mesma instituição nas disciplinas de Direito 
Administrativo, Processual Civil e Tributário, 
Professor de Direito da Universidade Católica 
de Pernambuco e Professor de Pós-Graduação 
na UNICEUB, na magistratura atuou durante 
43 anos nos mais diversos tribunais do País. 
Doutor Honoris Causa pela Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte, Doutor 
Honoris Causa pela Universidade Potiguar do 
Rio Grande do Norte, Membro Honorário do 
Instituto de Direito Constitucional de Londrina, 
Membro Honorífico Titular da Academia de 
Direito Tributário das Américas.

Atuação na Magistratura

•	Juiz	de	Direito	no	Rio	Grande	do	Norte,	no	
período de 1965 a 1976

•	Juiz	 Eleitoral	 do	 Rio	Grande	 do	Norte,	 no	
período de 1965 a 1976.

•	Juiz	 Federal	 Substituto	 do	 Rio	 Grande	 do	
Norte. Empossado em 1975. 

•	Integrante	 do	 Tribunal	 Regional	 Eleitoral.	
Onde também foi Corregedor de 1978 a 
1987.

•	Diretor	do	Foro	da	Seção	Judiciária	do	Rio	
Grande do Norte.

•	Ministro	 Substituto	 do	 Tribunal	 Federal	 de	
Recursos,

•	Juiz	 do	 Tribunal	 Regional	 Federal	 da	 5ª	
Região, no período de março/1989 a 
dezembro de 1985. Ocupou os cargos 
de: Presidente da Segunda Turma, Diretor 
de Revista, Vice-Presidente, Corregedor 
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O 
DR. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, 
advogado, professor e parecerista, 
aceitou convite formulado pela 
LOPES & CASTELO SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, com matriz em São Paulo/
SP, para exercer as atribuições de Consultor 
Jurídico e emissor de pareceres sobre as lides 
confiadas à nossa equipe de advogados.

O eminente profissional exerceu por 
mais de 43 (quarenta e três anos) as funções 
de magistrado, hoje ministro aposentado 
do STJ, ex - Ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, com escritórios em Brasília, Natal e 
Campo Grande

Com o advento desta parceria, a 
Lopes & Castelo Sociedade de Advogados 
agregará ainda mais valores a seus clientes, 
praticando uma advocacia de resultados e 
não apenas de esforços.

Estamos a cada dia nos aprimorando 
e criando mecanismos que possam ser 
revertidos em resultados aos nossos clientes, 
e a partir de agora, contamos com este 
nobre e excelente jurista, somando forças e 
conhecimentos em prol de uma advocacia 
mais justa e com muito comprometimento.

É com grande satisfação que 
registramos o currículo do Consultor Jurídico, 
Parecerista Advogado e Ministro Aposentado 
do Superior Tribunal de Justiça, trazendo ao 
conhecimento de todos os nossos clientes a 
trajetória vitoriosa deste ilustre jurista.

JOSÉ AUGUSTO DELGADO: Bacharel 
em Direito pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, especializou-se em Direito 
Civil e Comercial, pela mesma universidade, 
em convênio com a Pontifícia Universidade 

DR. JOSÉ AUGUSTO DELGADO

ADVOGADO E MINISTRO 
APOSENTADO DO STJ É O 
NOVO COORDENADOR  
DE PARECERES DA  
LOPES & CASTELO

Regional, Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Regional – março/1992 a 
março/1993, Integrante do Conselho da 
Justiça Federal 1992 a 1993.

•	Membro	 integrante	 do	Centro	 de	 Estudos	
Judiciários do Conselho da Justiça Federal. 

•	Comissão	 Temporária	 para	
Acompanhamento da Reforma do Poder 
Judiciário - 8/2001 até 4/2004.

•	Tribunal	 Superior	 Eleitoral	 –	 Membro	
Substituto - 4/2004.

•	Conselho	de	Administração	–	10/2002	até	
2008.

•	Comissão	de	Regimento	Interno	–	Membro	
Suplente – 3/1999 até 5/2001.

•	Vice-Diretor	 da	 Escola	 Nacional	 de	
Aperfeiçoamento de Magistrados, no 
período de 16/4 a 05/6/2008. 

•	Corregedor-Geral	 do	 TSE.	 Biênio	
2006/2008.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
a partir de 15 de dezembro de 1995, 
Aposentado desde 5 de Junho de 2008.

•	Membro	da	1ª	Seção	e	da	1ª	Turma	–	Posse	
em 12/1995.

•	Membro	 da	 Corte	 Especial	 –	 Posse	 em	
8/1999.

•	Presidente	 da	 Comissão	 de	 Regimento	
Interno do STJ.

•	Presidente	da	1ª	Turma	–	Biênio	2/2000	–	
2/2002.

•	Presidente	da	1ª	Seção	–	Biênio	8/2001	–	
8/2003.
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•	Diretor	 da	 Revista	 do	 STJ,	 no	 período	 de	
16/4 a 5/6/2008.

•	Aposentado	do	cargo	de	Ministro	do	STJ	a	
partir de 5/6/2008.

Livros Publicados

•	Leasing	–	Doutrina	e	Jurisprudência./	José	
Augusto Delgado./ Curitiba: Juruá, 1997.

•	Leasing	–	Doutrina	e	Jurisprudência./	José	
Augusto Delgado./ 2ª Edição./ Curitiba: 
Juruá, 2001.

•	Comentários	ao	Novo	Código	Civil,	Volume	
XI, Tomo I: Das Várias Espécies de Contrato 
do Seguro./ José Augusto Delgado. / Rio 
de Janeiro: Forense, 2004.

•	Comentários	 ao	 Novo	 Código	 Civil,	
Volume XI, Tomo II: Das Várias Espécies 
de Contrato, da Constituição de Renda, do 
Jogo e da Aposta, da Fiança, da Transação, 
do Compromisso. / José Augusto Delgado. 
/ Rio de Janeiro: Forense, 2006.

Capítulos de Livros em Co-Autoria

•	Coisa	 Julgada	 Inconstitucional./	 Carlos	
Valder do Nascimento (Coord.), 2ª Edição./ 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios 
Constitucionais, p.77-121.

•	As	 Vertentes	 do	 Direito	 Constitucional	
Contemporâneo./ Estudos em Homenagem 
a Manoel Gonçalves Ferreira Filho./ Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002. Aspectos 
Constitucionais do Direito Ambiental, p. 
197–227.

•	Coisa	 Julgada	 Inconstitucional./	 Carlos	
Valder do Nascimento (Coord.), 4ª Edição./ 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. 
Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios 
Constitucionais, p.29-67.

•	Questões	Controvertidas	no	Novo	Código	
Civil./ Mário Luiz Delgado, Jones Figueiredo 
Alves (Coord)./ São Paulo: Editora Método, 
2004. O Contrato de Seguro e o Princípio 
da Boa-Fé, p.123-143.

•	Direito	Tributário	e	o	Novo	Código	Civil./	
Betina Treiger Grupenmacher./ São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. Aspectos Relativos às 
Responsabilidades dos Administrados no 
Novo Código Civil, p. 289–326.

•	Reforma	do	Judiciário	–	Primeiras	Reflexões	
Sobre a Emenda Constitucional Nº 
45/2004./ Teresa Arruda Alvim Wambier, 
Luiz Rodrigues Wambier, Luiz Manoel 
Gomes Jr., Octávio Campos Fischer, 
William Santos Ferreira./ São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. Reforma do 
Poder Judiciário – Art. 5º, LXXVIII, da CF, 
p.355 – 371.

	 •	 O	Abuso	 de	 Poder	 do	 Estado./	Mauro	
Roberto Gomes de Mattos (Coord)./ Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2005. Reflexões 

Sobre Abuso do Poder no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro, p. 139-246.

•	Dimensão	Jurídica	do	Tributo	–	Homenagem	
ao Professor Dejalma Campos./ Edvaldo 
Brito, Roberto Rosas (Coord)./ São Paulo: 
Meio Jurídico, 2003. O Fenômeno Evolutivo 
da Interpretação do Direito Tributário, p. 
393 – 427.

•	Tributos	e	Direitos	Fundamentais./	Octávio	
Campos Fischer./ São Paulo: Dialética, 
2004. A Interpretação Contemporânea 
do Direito Tributário e os Princípios da 
Valorização da Dignidade Humana e da 
Cidadania, p.151-173.

•	Execução	Contra	a	Fazenda	Pública./	Ricardo	
Perlingeiro Mendes da Silva, Org. Brasília: 
Centro de Estudos Judiciários, CJF, 2003. 
Precatório Judicial e Evolução Histórica. 
Advocacia Administrativa na Execução contra 
a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos 
Bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público, p.123-140.

•	Elementos	 Atuais	 de	 Direito	 Tributário./	
Ives Gandra da Silva Martins (Coord.), 
André Elali./ Curitiba: Juruá, 2005. A 
Compensação no Novo Código Civil e 
a Compensação Tributária: Panorama 
Legislativo e da Jurisprudência Sumulada, 
p. 243-282.

•	Tributação	 nos	Mercados	 Financeiro	 e	 de	
Capitais e na Previdência Privada./ Heleno 
Taveira Tôrres. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. Aspectos Conceituais de Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais e 
da Previdência Privada, p.31-64.

•	Coisa	 Julgada	 Inconstitucional./	 Carlos	
Valder do Nascimento (Coord.), 5ª Edição./ 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005. 
Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios 
Constitucionais, p. 30–63.

•	Coisa	Julgada	Tributária./	Ives	Gandra	da	
Silva Martins, Marcelo Magalhães Peixoto, 
André Elali (Coord)./ São Paulo: Mp 
Editora, 2005. Efeitos da Coisa Julgada e 
os Princípios Constitucionais, p. 235-263.

•	Desconsideração	da	Personalidade	Jurídica	
em Matéria Tributária./ Heleno Taveira 
Tôrres, Mary Elbe Queiroz (Coord)./ 
São Paulo: Quartier Latin, 2005. A 
Desconsideração da Pessoa Jurídica e os 
seus Reflexos na Ordem Tributária, p. 172–
205.

•	Pis	–	Cofins	–	Questões	Atuais	e	Polêmicas./	
Octávio Campos Fischer, Marcelo 
Magalhães Peixoto (Coord)./ São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. Cofins: Estrutura. 
Aspectos Controvertidos Contemporâneos. 
Legislação. Doutrina, p. 91-134.

•	O	Novo	 Código	 Civil	 –	 Em	 Homenagem	
ao Prof. Miguel Reale./ Domingos Franciulli 
Netto, Gilmar Ferreira Mendes, Ives Gandra 

da Silva Martins Filho (Coord), 2ª Edição./ 
São Paulo: LTR, 2005. Do Contrato de 
Agência e Distribuição no Código Civil de 
2002, p. 677-730.

•	Medida	Cautelar	 Fiscal	 /	 Ives	Gandra	 da	
Silva Martins, Rogério Gandra Martins, 
André Elali, Organizadores; Aldemário 
Araújo Castro..[Et Al]. / São Paulo:Mp 
Editora, 2006. Aspectos Doutrinários e 
Jurisprudências da Medida Cautelar Fiscal, 
p. 69-114.

•	Imunidades	 Tributárias	 –	 Pesquisas	
Tributárias/Nova Série – 4 / Ives Gandra 
da Silva Martins, Coordenador. São Paulo, 
Centro de Extensão Universitária e Editora 
Revista dos Tribunais, 2006. Imunidade 
Tributária – Aspectos controvertidos.

•	Coisa	 Julgada	 Inconstitucional	 /	
Carlos Valder do Nascimento, José 
Augusto Delgado, Organizadores. São 
Paulo, Editora Fórum, 2006. Reflexões 
contemporâneas sobre a flexibilização, 
revisão e relativização da coisa julgada 
quando a sentença fere postulados 
e princípios explícitos e implícitos da 
Constituição Federal. Manifestações 
doutrinárias.

Associações/Entidades

O ilustre Advogado e Ex-Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça pertence a diversas 
entidades culturais, das quais destacamos:

•	Sócio	 Benemérito	 da	 Associação	 dos	
Advogados de Empresas de Pernambuco

•	Sócio	 Honorário	 do	 Instituto	 Brasileiro	 de	
Estudos do Direito de Recife

•	Sócio	 Honorário	 da	 Associação	 dos	
Magistrados do Rio Grande do Norte

•	Sócio	Honorário	do	Instituto	dos	Advogados	
de São Paulo

•	Membro	 do	 Conselho	 Diretor	 do	 Superior	
Tribunal de Justiça Arbitral do Brasil

•	Membro	da	Academia	Brasileira	de	Direito	
Tributário – Cadeira 01

•	Chanceler	 Honorário	 Nacional	 do	 Centro	
de Integração Cultural e Empresarial de São 
Paulo

•	Desembargador	Honorário	 do	 Tribunal	 de	
Justiça do Rio Grande do Norte

•	Membro	 Titular	 Integrante	 da	 Academia	
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Já há alguns anos, o setor comerciário – 
fornecedores/importadores e lojistas - 
vêm sofrendo prejuízos de considerável 

monta devido a abusos na fiscalização 
de seus produtos pelos órgãos do IPEM e 
INMETRO.

É certo que o INMETRO, no intuito 
de difundir sua atuação a serviço da 
sociedade brasileira, celebrou convênios 
com instituições públicas e privadas, de 
onde se originou o IPEM (Instituto de Pesos 
e Medidas), para os âmbitos estadual e 
municipal.

Em que pese o relevante escopo 
social desta autarquia federal, bem como 
do IPEM, sob o argumento da necessidade 
de vistoriar os produtos comercializados no 
Brasil, verificando se os mesmos cumprem 
as devidas regulamentações técnicas 
antes de chegarem ao consumidor, é 
crescente a constatação de que os critérios 
utilizados para aplicação de penalidades 
estão destoando, e muito, do que prevê 
a Lei n° 9.933/99 – que dispõe sobre 
as competências do Inmetro e órgãos 
correlatos.

De acordo com a legislação 
supracitada, a autoridade levará em conta, 
além da gravidade da infração, também 
a vantagem auferida pelo infrator, sua 
condição econômica, seus antecedentes e 
o prejuízo causado ao consumidor.

Muitas autuações têm ocorrido 
por descuidos irrelevantes, que não 
geram prejuízo ao consumidor e muito 
menos auferem vantagem ao fornecedor, 
tais como, por exemplo, “uma simples 
inversão da ordem informativa de uma 
etiqueta”, conforme estudo apontado 
pelo especialista Dr. Antônio Carlos Paz, 
ou, entre outros casos, aqueles em que o 
fornecedor, ao importar produtos, os envia 
aos lojistas o lote das mercadorias no 

estado em que o recebeu: lacrado. Nesta 
situação, pode ocorrer de o lojista acabar 
expondo um ou outro produto que não está 
de acordo com as regulamentações do 
INMETRO/IPEM, o que foge, totalmente, 
da esfera de diligência do fornecedor.

 situações como a venda de um 
produto comprado e revendido embalado 
e lacrado, e que numa perícia do 
INMETRO/IPEM é reprovado.

Acreditem, numa situação como 
essa a multa por um único produto 
apreendido, comumente, ultrapassa, 
exorbitantemente, o valor do mesmo, 
comprometendo o poder de pagamento 
dos autuados.

O que se verifica das autuações 
é um descompasso entre o INMETRO e 
os IPEM’s, que, em total contrariedade 
ao princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, desvirtuam a real 
intenção do controle de qualidade dos 
produtos que são vendidos no Brasil, 
senão vejamos. 

Dispõe o art. 55 da Lei 123/2006 
- Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, em pleno 
vigor:

Art. 55. A fiscalização, no que se 
refere aos aspectos trabalhista, 
metrológico, sanitário, ambiental e 
de segurança, das microempresas 
e empresas de pequeno porte 
deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora, quando a atividade 
ou situação, por sua natureza, 
comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento. 

§ 1º Será observado o critério 
de dupla visita para lavratura de 
autos de infração, salvo quando 
for constatada infração por falta 
de registro de empregado ou 
anotação da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS, ou, 
ainda, na ocorrência de reincidência, 
fraude, resistência ou embaraço a 
fiscalização. (grifos próprios)

Importante salientar que os fiscais 
não retornam suas visitas, ignorando 
que a fiscalização deverá ter natureza 
prioritariamente orientadora. Lavram 
o Auto de Infração de imediato, 
deixando de orientar e oportunizar 
ao empresário a adequação de sua 
atividade à legislação.

DA INSEGURANÇA JURÍDICA 
NOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
DO INMETRO.

Toda essa situação é caracterizada 
como cerceamento de defesa, vez que o 
autuado não consegue argumentar, num 
processo administrativo, o porquê de seu 
fornecedor/importador ou fabricante ter 
lhe vendido um produto abaixo do peso, 
faltando unidades, ou etiqueta de uma 
confecção com caracteres dispostos em 
ordem diversa da prevista no regulamento 
técnico, pois é impossível que os mesmos 
verifiquem produto por produto que 
recebem em remessas lacradas. Deste 
modo, muitos empresários, de pequeno 
e médio porte, incorrem em prejuízos 
de grande monta, comprometendo 
suas finanças, pois, como explanado 
anteriormente, não há argumento que 
valha para desconfigurar a pecha de 
infrator, sendo esses as principais vítimas 
dos fiscais.

Pelas breves considerações aqui 
traçadas, o que se pretende não é 
questionar a importância das normas 
regulamentadoras do INMETRO e dos 
IPEM’s, mas sim, manifestar sobre 
a necessidade de uma fiscalização 
razoável e proporcional, pró comerciário, 
capacitando-os para estas situações, 
através da devida orientação; promovendo, 
assim, a prevenção de infrações deste 
porte considerando, sempre, a situação 
econômica da empresa e o valor do 
produto irregular. Somente assim nos 
livraremos da impressão incomoda de 
que estes órgãos fiscalizatórios foram 
criados exclusivamente com a finalidade 
arrecadatória.



As relações jurídicas entre Contribuinte e 
Fisco devem ser fundamentadas na Lei, isto 
é, o direito de exigir tributos e o respectivo 

dever de recolhê-los devem estar descritos na 
legislação tributária, inclusive os procedimentos 
a ser adotados pelo órgão arrecadador.

Assim, regra geral, a exigência legal, 
devidamente emanada dos poderes legislativos 
de cada Ente Federativo, cria uma relação 
jurídica obrigacional que impõe ao Contribuinte 
uma série de deveres, entre os quais o de recolher 
o tributo, e ao Fisco uma grande quantidade de 
medidas que podem ser adotadas para que se 
efetive o recolhimento.

No entanto, a legislação tributária que 
institui a relação jurídico-tributária deve estar 
em consonância com os ditames prescritos 
na Constituição Federal, especialmente com 
os direitos e garantias constitucionais do 
Contribuinte, sob pena de inconstitucionalidade.

A situação acima descrita, de 
inconstitucionalidade de uma lei tributária, 
é verificada quando os Fiscos da União, dos 
Estados e dos Municípios, na ânsia de arrecadar 
cada vez mais, utilizam-se de meios coercitivos 
indiretos para impelir o Contribuinte a pagar o 
tributo.

Sanções Políticas no Direito Tributário é 
a denominação dada à utilização desses meios 
gravosos e reflexos de coerção estatal, ainda 
que fundados em lei, com a finalidade de forçar 
ao pagamento de tributo, culminando, muitas 
vezes, na inviabilização do exercício de atividade 
econômica lícita.

A jurisprudência dos tribunais pátrios 
vem declarando inadmissíveis e inconstitucionais 
essas práticas.

Vejamos alguns exemplos das Sanções 
Políticas frequentemente utilizadas pelas 
autoridades fiscais, não configurando rol 
taxativo: 

1. Apreensão de mercadorias quando já 
aferido o suposto ilícito tributário;

2. Imposição de regime especial de 
fiscalização;

3. Recusa de autorização para expedição 
e impressão de nota fiscal;

4. Vedação de utilização de nota fiscal 
eletrônica;

5. Inscrição em cadastro de inadimplentes 
(SCPC, SERASA);

6. Recusa na emissão de certidão negativa 
de débitos quando não existente 
lançamento;

7. Suspensão ou cancelamento do 
cadastro do contribuinte;

8. Recusa de fornecimento de selos de 
controle do IPI;

9.  Protesto de certidão de dívida ativa;
10. Vedação a utilização de sistemas 

especiais de arrecadação;
11. Impedimento de utilização e 

transferência de créditos;
12. Interdição de estabelecimento por não 

pagamento dos tributos;
13. Proibir a aquisição de estampilhas para 

consecução de atividade lícita;
14.  Proibir despacho nas alfândegas.

SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO

Esses procedimentos acima indicados 
são inconstitucionais porque violam preceitos 
insculpidos na Carta Magna, tais como: o livre 
exercício de atividades econômicas (art. 170, 
parágrafo único, da Constituição Federal) 
e a liberdade de exercício profissional (art. 
5º, XIII, da Constituição Federal), além de 
transgredir os postulados da razoabilidade 
e da proporcionalidade, pois, buscando o 
cumprimento da obrigação tributária inviabilizam 
a atividade econômica ou profissional lícita.

Ademais, os Entes Federados dispõe 
de meios legítimos aptos a efetivar a cobrança 
de tributos, sendo dispensável a utilização de 
instrumentos capazes de destruir uma empresa, 
célula produtora de riquezas que transbordam 
seu interesse particular, sendo transportadas 
para todo tecido social.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem 
posição pacífica quanto à inadmissibilidade 
da utilização pelo Poder Público das Sanções 
Políticas, conforme se verifica pela ementa 
do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 
666405/RS, interposto pela União Federal, da 
lavra no Ministro Celso de Mello:

EMENTA: SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO 
TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA 
UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, 
DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE 
COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR 
O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O 
TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) 
– RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS 
EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS 
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, 
CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO 
FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO 
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE 
ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL 
LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO 
PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO 
CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE 
OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF 
LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL 
DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO 
OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – 
RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O 
PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA 
LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR 
DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR 
À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” 
(MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) 
– A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR 
TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO 
PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE 
TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA 
DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO 
TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, 
DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO 
CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES 
– RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.

DECISÃO: O litígio em causa envolve discussão 
em torno da possibilidade constitucional de 
o Poder Público impor restrições, ainda que 
fundadas em lei, destinadas a compelir o 
contribuinte inadimplente a pagar o tributo e 
que culminam, quase sempre, em decorrência 
do caráter gravoso e indireto da coerção 
utilizada pelo Estado, por inviabilizar o 
exercício, pela empresa devedora, de atividade 
econômica lícita.
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Cabe acentuar, neste ponto, que o Supremo 
Tribunal Federal, tendo presentes os postulados 
constitucionais que asseguram a livre prática 
de atividades econômicas lícitas (CF, art. 170, 
parágrafo único), de um lado, e a liberdade 
de exercício profissional (CF, art. 5º, XIII), de 
outro – e considerando, ainda, que o Poder 
Público dispõe de meios legítimos que lhe 
permitem tornar efetivos os créditos tributários 
–, firmou orientação jurisprudencial, hoje 
consubstanciada em enunciados sumulares 
(Súmulas 70, 323 e 547), no sentido de 
que a imposição, pela autoridade fiscal, de 
restrições de índole punitiva, quando motivada 
tal limitação pela mera inadimplência do 
contribuinte, revela-se contrária às liberdades 
públicas ora referidas (RTJ 125/395, Rel. Min. 
OCTAVIO GALLOTTI). (...)

São exemplos mais comuns de sanções 
políticas a apreensão de mercadorias sem que 
a presença física destas seja necessária para a 
comprovação do que o fisco aponta como ilícito; 
o denominado regime especial de fiscalização; 
a recusa de autorização para imprimir notas 
fiscais; a inscrição em cadastro de inadimplentes 
com restrições daí decorrentes; a recusa de 
certidão negativa de débito quando não existe 
lançamento consumado contra o contribuinte; a 
suspensão e até o cancelamento da inscrição do 
contribuinte no respectivo cadastro, entre muitos 
outros. (...)

Sendo assim, e considerando as razões expostas, 
conheço do presente recurso extraordinário, 
para negar-lhe provimento.  

Desta forma, não existem quaisquer 
dúvidas sobre a inconstitucionalidade dos meios 
indiretos e gravosos de coerção por parte dos 
Entes Tributantes com a finalidade de compelir 
o Contribuinte ao adimplemento da obrigação 
tributária.

As Sanções Políticas, conforme 
exemplos suprareferidos, impedem o livre 
exercício de atividades econômicas lícitas e o 
direito ao exercício profissional, bem como, 
afrontam os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, na medida em que 
impõe restrições de tal ordem que inviabilizam 
a sobrevivência e manutenção da atividade 
econômica, conduta vedada explicitamente pela 
Constituição Federal. 

Portanto, conclui-se que existem 
exigências impostas aos Contribuintes que, muito 
embora sejam prescritas na legislação dos Entes 
Tributantes, são inconstitucionais, pois, violam 
preceitos e princípios consagrados e protegidos 
pela Constituição Federal.

Referidas exigências, denominadas 
Sanções Políticas, estão sendo coibidas pelo 
Poder Judiciário com a determinação de retirada 
imediata dos obstáculos coercitivos ao livre 
exercício da atividade econômica ou profissional, 
inclusive com aplicação de multas pelo seu 
descumprimento.

Assim, torna-se necessário que os 
Contribuintes fiquem atentos às exigências das 
autoridades fiscais e sempre tenham o auxílio 
de um corpo jurídico especializado para orientá-
los sob as medidas que podem ser tomadas 
quando forem sujeitos à aplicação das sanções 
políticas na esfera tributária, pois, muitas 
empresas fecham as portas por se submeterem 
as estes procedimentos entendendo-os legais e 
constitucionais

Por: Dr. Marcos Jefferson da Silva
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Na atual conjuntura da economia 
nacional é latente a importância 
da proteção integral dos bens de 

uma empresa. Contudo, grande parte 
de nossas empresas não identificam 
a proteção de suas marcas e patentes 
como imprescindível para a manutenção 
financeira de todos os ativos de sua 
sociedade.

Hoje, grandes empresas 
internacionais como Google, Apple, IBM 
e McDonald’s, têm em sua marca um 
valor maior que dos ativos e produtos 
que disponibilizam no mercado, sendo 
fundamental a proteção destas para que 
as empresas se mantenham como as mais 
importantes do mundo.

A Lei nº 9.279 de 1996 (Lei de 
Propriedade Intelectual – LPI) define 
e protege tanto as marcas quanto as 
patentes no âmbito nacional.

No que tange à marca, o conteúdo 
da Lei é explícito em dizer que se entende 
como marca um sinal que individualiza os 
produtos ou serviços de uma determinada 
empresa e os distingue dos produtos ou 
serviços de seus concorrentes. A marca 
deve possuir duas características principais 
passíveis de proteção e sanção legal: deve 
ter um caráter distintivo e não deve ser 
enganosa.

O Artigo 122 da Lei nº 
9.279/1996 define como suscetível de 
proteção as marcas que possuam sinais 

distintivos visualmente perceptíveis, não 
compreendidos nas proibições legais, 
podendo ser agrupadas em quatro 
categorias, que versam sobre a veracidade, 
liceidade, distintividade e disponibilidade.

O registro da marca, de acordo com 
o art. 129 da LPI, estabelece a propriedade 
da marca, validamente expedido o 
registro, assegura-se ao seu titular o uso 
exclusivo do sinal em todo o território 
nacional. A única exceção ao princípio da 
territorialidade é prevista somente para as 
marcas notoriamente conhecidas, assim, 
os interessados em proteger a marca 
devem depositá-la no INPI, para que esta 
autarquia determine se a marca possui 
condições de registrabilidade e conceda 
o registro, se assim for cabível. Após a 
comunicação da concessão do registro, a 
marca estará protegida, e seu titular terá 
o direito de impedir terceiros de utilizá-la. 
Cabe ressaltar que o depósito da marca 
não gera automaticamente um direito, que 
será adquirido quando do registro, mas 
sim uma expectativa do mesmo. 

As marcas não registradas são 
também protegidas em alguns países, mas 
como ressaltado, no Brasil, a propriedade 
sobre a marca se adquire somente com 
o registro. Assim, mesmo que a marca 
notoriamente conhecida seja uma exceção 
do princípio da territorialidade, a marca 
não registrada não estará protegida 
até que tenha adquirido suficiente 
distintividade e reputação no mercado, o 
que pode levar um período considerável 
de tempo depois do lançamento inicial no 
mercado, sendo assim uma forma menos 
confiável de proteção.

Em relação às Patentes, há cerca de 
um ano está em discussão uma proposta de 
revisão para a LPI, o projeto propõe uma 
absoluta inversão de valores na intenção 
de estimular as empresas nacionais em 
proteger suas patentes se caracterizando 
pelas seguintes alterações: limitação de 20 
anos para a vigência de patentes, mesmo 
quando a sua concessão levar mais de 10 
anos; maior rigor no requisito da atividade 

inventiva, o que evitaria patentes relativas 
a inovações ínfimas ou incrementais; 
criação do mecanismo de oposição para 
pedidos de patentes; possibilidade de a 
Anvisa opinar sobre a patenteabilidade de 
produtos na área farmacêutica e química; 
e instituição do que se denomina uso 
público não comercial de invenções, que 
não caracterizaria violação a direitos de 
Propriedade Intelectual.

Entretanto não é justo atribuir a 
alteração da referida lei (nº 9.279/1996) 
à responsabilidade pelos resultados 
pífios em esforços inovativos oriundos do 
Brasil, visto que  não existem por parte 
da iniciativa governamental, tentativas 
de disseminação e estímulo ao uso de 
ferramentas de propriedade intelectual. 
Sendo que, a importância política e 
econômica do Brasil em nível global tem 
crescido nitidamente nos últimos anos, o 
que justifica o crescimento de interesse 
estrangeiro e a ascensão no número de 
depósitos de empresas internacionais.

Segundo o INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial) a quantidade 
de depósitos de empresas nacionais para 
invenções geradas no país passou de 4.734 
em 1998 para 7.810 em 2012, logo, um 
crescimento de aproximadamente 65%. *

Enfim, levando em consideração 
o aumento de depósitos de residentes 
na última década, é de se celebrar 
o crescimento de potencial inovativo 
brasileiro, especialmente quando se leva 
em conta a total ausência de disseminação 
da cultura de Propriedade Intelectual no 
país.

Desta forma, se faz essencial o 
acompanhamento técnico jurídico dos 
pedidos de proteção tanto das marcas 
quanto das patentes das empresas, 
principalmente com a intenção de 
assegurar as sociedades nacionais 
uma maior competitividade inventiva 
e financeira frente a concorrência 
internacional.

PROPRIEDADE INTELECTUAL: 
A PROTEÇÃO DE UM BEM QUE 
NÃO SE PODE TANGER

Por: Bruno Brianti Capacci


