
Alcançaremos a
justiça tributária?

Diante da complexidade 

do Sistema Tributário 

brasileiro é difícil 

visualizar, mesmo que 

mentalmente, o alcance 

da efetiva justiça 

tributária

A sensação de justiça 
tributária, entretanto, 
pode ter formas diver-

sas a cada contribuinte, repre-
sentando, para alguns, o efeti-
vo retorno do poder público às 
demandas dos cidadãos, como 
educação, saúde e segurança 
pública, para outros, apenas, 
que a carga tributária seja justa 
e compatível àquilo que o Es-
tado oferece em contrapartida 
ou, ainda, que a incidência dos 
tributos seja baseada nos prin-
cípios e regras constitucionais 
e legais, ou seja, exigidos de 
forma correta.

Segundo estudos divulgados 
pela Receita Federal, relativos 
ao ano de 2014, a carga tribu-
tária brasileira é a maior da 
América Latina (32,42%), e 
equivale à de países como Rei-
no Unido, Espanha, Portugal 
e Nova Zelândia, nos quais a 
sensação de justiça tributária 
é muito mais presente para os 
cidadãos.

Não bastasse a precária con-
trapartida do País relacionada 
à elevada arrecadação tributá-
ria, os contribuintes ainda se 
deparam com a cobrança de 
tributos com bases de cálculo 
indevidas e impostas pelos 
órgãos de arrecadação, como 
recentemente reconhecido 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, ao julgar inconstitucional 
a inclusão do ICMS nas bases 
de cálculo da Contribuição ao 
PIS e da COFINS.

Depois de longos anos, com 
o referido julgamento do STF, 
houve uma sensação geral 
de aproximação da justiça 
tributária, apenas pelo fato da 
Suprema Corte haver reconhe-
cido que os contribuintes não 
devem recolher contribuições 
sobre receita que pertence aos 

estados federados.
A receita bruta é base de 

cálculo para diversos tributos, 
o que torna relevante o devido 
conhecimento do alcance des-
sa expressão, a fi m de evitar o 
recolhimento de tributos sobre 
uma base de cálculo incorreta 
ou majorada. Foi, justamente, 
essa análise que levou a Corte 
a concluir que o ICMS não deve 
compor as bases de cálculo da 
Contribuição ao PIS e da CO-
FINS, já que o imposto repre-
senta receita para os estados 
e despesa para as empresas.

Essa lógica, agora confi rma-
da em última instância judicial, 
tem forte relevância na carga 
tributária das empresas, uma 
vez que, além da Contribuição 
ao PIS e da COFINS, impactará 
na apuração da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita 
Bruta – CPRB.

Nessa linha de entendimen-
to, ainda, os contribuintes que 
apuram o lucro com base na 
sistemática do Lucro Presu-
mido, tomando-se por base de 
cálculo um percentual sobre o 
faturamento para apuração do 
IRPJ e da CSLL, também pode-
rão se benefi ciar com a correta 
apuração do faturamento, sem 
a inclusão do ICMS, represen-
tando signifi cativa redução da 
carga tributária. 

Com base no entendimento 
exposto pelo STF, portanto, ao 
julgar a inconstitucionalidade 
da incusão do ICMS nas bases 
de cálculo da Contribuição ao 
PIS e da COFINS, a jurispru-
dência já vem se mostrando 
favorável a que o imposto es-
tadual também não impacte na 
apuração do Lucro Presumido.

A Justiça Tributária, portan-
to, se não atingida pela contra-
partida estatal aos cidadãos, 
será, parcialmente, alcançada 
pelos contribuintes com a 
correta aplicação da legislação 
tributária e com o óbice de 
cobranças de tributos sobre 
bases de cálculo abusivas.

(*) - Atua nas áreas tributária e de 
recuperação judicial de empresas 
(richard.abecassis@ffl  aw.com.br).

Richard Abecassis (*)

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de outubro de 2017

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

7

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2017

ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO DO PLANO DE SAÚDE
Quando ocorre acidente de Trabalho a empresa pode levar o funcionário 
no pronto socorro do plano de saúde, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE FORMALIZAR VÁRIOS ACORDOS DE COMPENSA-
ÇÃO, CASO TENHA UM EVENTO, FORA DO HORÁRIO, O ACORDO 
PODE SER FLEXÍVEL?

Esclarecemos que o acordo de compensação de horas poderá ser 
feito a prazo determinado ou indeterminado. Não há limitações 
para realização de acordo de compensação, porém, sempre que 
um novo acordo for celebrado ou alterado orienta-se que seja feito 
com a homologação do sindicato da categoria.

DEMISSÃO COM EXAME TOXICOLÓGICO
O exame toxicológico demissional, no caso do resultado positivo, 
haverá algum impedimento para rescindir o contrato de trabalho, 
os exames levam 12 dias para sair o resultado, mas em caso de 
dispensa de imediato são 10 dias para pagamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRÊMIOS DE INCENTIVO
O conceito de prêmios de incentivo e suas atribuições, exemplos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO É DEMITIDO COM AVISO INDENIZADO E 
A DATA DA PROJEÇÃO DO AVISO ULTRAPASSAR O VENCIMENTO DO 
SEGUNDO PERÍODO DE FÉRIAS CONSECUTIVO, PODE GERAR MULTA?

Considerando que a projeção do aviso prévio ultrapassará o 
período concessivo de férias, orienta-se que os dias que ultra-
passarem este período que sejam remunerados em dobro ao 
empregado. Para a empresa, poderá ser autuada pela fiscalização.
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Há muito desconhecimento sobre os aspectos técnicos da aviação.

Os passageiros, por des-
conhecerem muitos itens de 
segurança, podem alimentar 
dúvidas, questionamentos e 
mitos sobre as funcionalida-
des do avião. Para quem tem 
medo de voar, isso pode ser 
particularmente importante, 
pois a pessoa cria pensamen-
tos disfuncionais, justamente 
pela falta de conhecimento 
técnico da aviação.

“Notamos em nossos aten-
dimentos que há muito 
desconhecimento sobre os 
aspectos técnicos da aviação. 
Por isso, como parte do nosso 
protocolo de tratamento para 
o medo de voar, estão incluí-
das aulas com pilotos e outros 
profi ssionais da aviação para 
quebrar esses mitos”, diz a 
psicóloga Fernanda Quei-
roz, cofundadora da VOE 
Psicologia, primeira empresa 
especializada no tratamento 
do medo de voar. Veja os 
principais mitos e verdades 
sobre a aviação: 
 1) Avião pode voar com 

um motor só. VERDA-
DE - Para mantê-los 
no ar em constante 
movimento, os aviões 
comerciais modernos 
são equipados com dois 
ou mais motores. Caso 
haja alguma pane em 
algum motor, o outro 
assume toda a sus-
tentação da aeronave 
e passa a exercer um 
pouco mais de força 
para compensar esta 
falta;

 2) O pouso e a decolagem 
são os momentos peri-
gosos. VERDADE - O 
pouso e a decolagem 
são os momentos em 
que os pilotos têm 
menos tempo de de-
cisão para manobras 
de emergência. Es-
tatísticas divulgadas 

Mitos e verdades sobre viagens aéreas
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revista Time divulgou 
um levantamento que 
mostrou uma maior segu-
rança em que quem fi ca 
na parte traseira do avião 
e na poltrona do meio. Já 
houve acidentes no Brasil 
em que sobreviveram 
apenas pessoas sentadas 
nos últimos assentos. 
Mas não se trata de uma 
regra e tudo depende das 
causas e circunstâncias 
do acidente, ou ainda do 
fator;

 7) O assento vira uma 
boia. VERDADE - Muita 
gente acredita que os 
avisos sobre os as-
sentos fl utuantes, que 
permitiriam um pouso 
na água, não passam 
de um artifício para 
manter a tranquilidade 
dos passageiros. Mas, 
na verdade, os assentos 
flutuantes possuem 
certifi cação de órgãos 
competentes, podendo 
suportar pesos acima 
de 100 Kg; 

 8) Celular ligado pode 
derrubar o avião. MITO 
- Este é um assunto 
bastante debatido no 
setor aéreo. Segundo 
relatório de 2014 da 
Agência Europeia para 
Segurança da Aviação, 
dispositivos eletrônicos 
não representam um 
risco para a segurança, 
fi cando a cargo da com-
panhia aérea liberar 
ou não o uso a bordo. 
Inclusive há diversas 
empresas, como Emi-
rates, Virgin e British 
Airways, que oferecem 
serviços de chamadas 
durante voos. 

Fonte e mais informações: 
(www.voepsicologia.com.
br).

pela Boeing  mostram 
que 43% dos acidentes 
com vítimas acontecem 
durante a fase de deco-
lagem, desde a acelera-
ção do avião na pista até 
a chegada à altitude de 
cruzeiro. O momento da 
descida e do pouso cor-
respondem a 41% dos 
incidentes. Apenas 16% 
dos desastres fatais são 
registrados durante o 
voo de cruzeiro, quan-
do o avião está com 
altitude e velocidade 
estabilizadas. 

 3) Pássaros podem derru-
bar um avião. DEPEN-
DE - Isso só aconteceria 
se o choque fosse no 
motor ou na turbina 
com força suficiente 
para causar estragos 
nas palhetas, que são 
as hélices que sugam 
o ar. Partes do animal 
e das hélices podem 
entrar no motor, fazen-
do com que a turbina 
pegue fogo e pare de 
funcionar. Entretanto, 
acidentes com grandes 
aves não são comuns, já 

que as turbinas podem 
suportar colisões com 
objetos de até 3,6 kg 
(o urubu pesa 1,5 kg), 
e os aviões voam a alti-
tudes muito maiores do 
que as alcançadas por 
pássaros; 

 4) A porta do avião pode 
ser aberta em pleno 
voo. MITO - As portas 
só podem ser abertas se 
a pressão no interior e 
no exterior da aeronave 
forem virtualmente a 
mesma, algo impossível 
durante um voo comer-
cial. Isso só acontece 
mesmo na fi cção;

 5) Um raio pode derrubar 
um avião. MITO - Tem-
pestades e raios não 
aumentam o risco de 
acidente, já que a aero-
nave é preparada para 
este tipo de situação. Se 
uma descarga elétrica 
atingir o avião, o máximo 
que pode acontecer é 
danifi car o sistema, mas 
não chega a comprome-
ter a segurança; 

 6) O meio do avião é mais 
seguro no caso de queda. 

“Problema agora é persistir 
e não voltar atrás. Temos 
que continuar criando 

empregos. Não pode é voltar 
atrás, tem que seguir em frente 
na direção em que estamos”, 
afi rmou.

O ministro participou de 
almoço com o governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung, 
na residência ofi cial em Vila 
Velha, na Grande Vitória. Em 
entrevista a jornalistas, ele bus-
cou destacar pontos positivos 
da economia, como a queda 
da infl ação e dos juros, e fez 
um chamado aos empresários. 
“Faço uma convocação à clas-
se empresarial brasileira para 
investir no País”, disse, asse-
gurando que há já um ambiente 
de tranquilidade para aplicar 
recursos. “A taxa de juros vai 
atingir o nível mais baixo em 
60 anos”, acrescentou. A Selic, 
hoje em 7,5% ao ano, deve ser 
reduzida a 7% ao ano, segundo 
projeção de analistas.

Segundo o ministro, o País 
está superando a maior reces-

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Meirelles: crise já foi vencida, 
agora é persistir e não voltar atrás

que o governo federal está 
empenhado em ajudar na re-
cuperação do Espírito Santo. 
Ao lado de Hartung, Meirelles 
informou ter conversado so-
bre a situação da mineradora 
Samarco, paralisada desde o 
desastre ocorrido em Mariana, 
quando uma barragem se rom-
peu e despejou resíduos sólidos 
por quilômetros de distância. 
A empresa até hoje não voltou 
a operar e depende de licença 
ambiental. A questão preocupa 
porque a Samarco responde, so-
zinha, por 5% do PIB capixaba, 
segundo estimativa do governo.

“Vamos procurar ajudar o 
Espírito Santo na questão da 
retomada da Samarco”, disse 
Meirelles. “Agora é ajudar a 
trabalhar com os órgãos de li-
cenciamento ambiental, dando 
auxilio técnico para que licen-
ça possa sair o quanto antes 
possível. É importante que se 
retome a atividade justamente 
por conta da importância da em-
presa na economia do Estado”, 
explicou (AE).

são de sua história, mas não se 
pode subestimar os efeitos da 
crise que ainda permanecem, 
principalmente no mercado 
de trabalho. Ele ressaltou, no 
entanto, que o governo tem 
envidado esforços para deixar 
a recessão para trás.

Meirelles destacou ainda que 
as vendas do varejo já estão 
crescendo e possivelmente o 
Natal de 2017 será “o melhor 
em muitos anos”. “É o mo-

mento simbólico de percepção 
da população, todos vão para 
rua, ou para passear, comprar, 
rezar, ir na igreja, onde for. É 
um momento simbólico em que 
todos param para sentir um 
pouco para sentir o que está 
acontecendo com sua família, 
seus amigos e com o país, e 
nesse momento acho que vai 
fi car claro isso (recuperação)”, 
disse.

O ministro disse também 
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Juiz da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, 

Marcelo Bretas.

Rio - O juiz da 7.ª Vara Federal Criminal 
do Rio, Marcelo Bretas, não aceitou o 
pedido do ex-governador Sérgio Cabral e 
manteve sua decisão de transferir o pee-
medebista para um presídio federal. Bretas 
disse que a determinação de remoção do 
ex-governador “não foi respaldada em 
questões pessoais, e sim em circunstâncias 
fáticas”. O magistrado cita uma passagem 
em que Jesus Cristo ordena que se perdoe 
as ofensas “setenta vezes sete”.

A transferência foi motivada após Cabral 
citar durante um depoimento que tinha a in-
formação que a família do magistrado tinha 
uma loja de bijuterias no mercado popular 
do Saara, centro do Rio. Também chegou a 
afi rmar que Bretas estava encontrando nele 
uma “projeção pessoal”, submetendo-o a 
um “calvário”. “No presente momento, não 
vislumbro modifi cação nas circunstâncias 
fáticas que ensejem a revisão da decisão 
proferida”, afi rmou o magistrado em seu 
despacho.

Bretas não aceita pedido da defesa 
de Cabral e mantém transferência

No pedido de desculpas, assinado pelos 
advogados Rodrigo Roca e Luciano Sal-
danha, a defesa diz: “com as escusas por 
embaraços causados ao citado magistrado 
ou ao bom andamento dos trabalhos desse 
Juízo, pede-se a reconsideração da deci-
são”. Os advogados também afi rmaram 
que, se Bretas reconsiderar a decisão, eles 
se comprometem “a envidar todos os seus 
esforços para que episódios lamentáveis 
como o sobredito, ainda que humanos, 
jamais tornem a acontecer nesse juízo ou 
em qualquer outro”.

“As outras considerações do defenden-
do sobre eventual interesse do juiz em 
promover-se pessoalmente com as suas 
condenações - bem infelizes, aliás - é que 
parecem ter sido potencializadas no ato e 
distanciadas das circunstâncias de (...) ser 
a primeira vez que o acusado, condenado a 
mais de 70 anos de reclusão, foi interroga-
do”, dizem os advogados, no pedido (AE).

R
ep

ro
du

çã
o/

Fa
ce

bo
ok

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sexta-feira (27), que a crise econômica no 
Brasil já foi superada, embora ainda restem efeitos sobre a população, como o número ainda 
elevado de desempregados


