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Rodrigo Totino (*) e 
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Quando a autoridade 
fiscal entende que 
houve equívoco no 

recolhimento de tributo, 
surge o auto de infração 
que pode ser discutido em 
âmbito administrativo. É 
importante frisar que há 
um momento específico 
para essa discussão, o que, 
com a devida assessoria 
jurídica, facilita a defesa 
na chamada fase admi-
nistrativa. 

Agir no momento de 
recebimento do auto da 
infração pode gerar eco-
nomia tanto monetária, 
quanto de tempo. É im-
portante destacar que 
grande parte dos tributos 
devidos pelas empresas 
brasileiras segue o lança-
mento por homologação. 
Nesse procedimento, cabe 
à empresa apurar o tributo 
devido, informá-lo ao Fis-
co e realizar o pagamento. 
De sua parte, cabe ao Fis-

Agir no momento de recebimento do auto da infração pode gerar 
economia tanto monetária, quanto de tempo.

Lucia Camargo Nunes (*)
Novos BMW Série 3 e X1 brasileiros confirmados 

A BMW confirmou que a planta de Araquari, em Santa 
Catarina, vai produzir as novas gerações da Série 3 e do 
X1. Engenheiros brasileiros apoiaram o desenvolvimento 
global dos veículos. 

“Com 50% de participação do mercado premium em 
junho, antecipamos este anúncio de forma a agradecer 
a preferência dos clientes e a valorizar os cerca de 1.000 
colaboradores que temos no país”, afirmou Aksel Krieger, 
CEO e presidente do BMW Group Brasil.  “Os modelos 
BMW Série 3 e X1 possuem mais de 25% do mercado 
total de automóveis premium do país”, disse o executivo.

Os dois modelos foram apresentados ao mercado euro-
peu há apenas 2 meses. Enquanto o sedã terá fabricação 
iniciada em setembro, a do X1 ainda não foi anunciada. A 
produção nacional faz parte dos investimentos anunciados 
no final do ano passado de R$ 500 milhões no Brasil. 

Além do Série 3 e X1, o complexo em Santa Catarina 
ainda produz os SUVs X3 e X4. 

bmw

Novo bmw serie 3.

O que muda no Série 3 e no X1
Por fora, o novo sedã recebeu atualizações em faróis, 

para-choque e grade frontal. A maior novidade está no 
painel: o quadro de instrumentos (14,9”) e a central 
multimídia (12,3”) estão integrados, com as telas em uma 
ampla moldura flutuante.

Sob o capô, o Série 3 deve manter as atuais motorizações, 
já que os executivos descartaram, por ora, eletrificação 
made in Brazil. Hoje o BMW é equipado com o motor 2.0 
turboflex de 184 cv. 

O sistema de recarga na parte frontal do veículo 
também é novo. Além da ChadeMo, para carga rápida, 
o Nissan LEAF vem agora com entrada tipo 2, o pa-
drão europeu, de 7 pinos, mais comum nos pontos de 
recarga no Brasil.

O conjunto de baterias de íon-lítio de 40 kWh entrega 
potência equivalente a 150 cavalos (110 kW) e torque 
de 32,6 kgfm, tudo com emissão zero. A bateria de 
 íon-lítio tem 272 km de autonomia, conforme medições 
do Inmetro. 

O preço foi mantido em relação à linha anterior: R$ 
293.790. 

O Nissan Leaf é vendido em 44 concessionárias homolo-
gadas para comercializar e realizar serviços de pós-vendas 
de veículos elétricos.

Audi atualiza motores, que ficam mais 
potentes

A Audi do Brasil anunciou a atualização dos motores 
das linhas A3, A4 e A5 no Brasil, alinhados às novas exi-
gências da fase L7 do Proconve. Com isso, os integrantes 
da família A, todos importados, ficaram mais potentes e 
com menor emissão de poluentes.

O propulsor é o mesmo para os Audi A3, diponível nas 
versões Sedan e Sportback, o sedã A4 e o cupê A5. Tra-
ta-se do 2.0 S line TFSI que agora rende 204 cv (14 cv 
a mais) e conta com um sistema hibrido leve de 48V. A 
transmissão é S tronic de 7 velocidades.

Audi

Audi A3, A4 e A5 com novos motores.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Já o SUV compacto X1, que só deve chegar em 2023, teve 
o desenho atualizado, com novos faróis e grade. Atrás a 
janela foi reduzida. Com estilo mais esportivo, o BMW X1 
ganhou rodas de 20” e está maior, o que ampliou seu espaço 
interno. A central multimídia BMW iDrive 8 conta com telas 
de 10,25” (instrumentos) e 10,7” (central).

Lá fora, o SUV ganhou versão totalmente elétrica. Aqui, 
executivos desconversam, mas em Araquari deve ser mon-
tado o SUV com o mesmo motor 2 litros turboflex de 192 
cv da geração anterior. 

A fábrica em Araquari
A infraestrutura local abriga processos completos de pro-

dução automotiva, é a maior fábrica de veículos premium 
do continente. 

Com direção central na Alemanha, o Brasil é um dos 
cinco centros de desenvolvimento da Engenharia da BMW 
(os outros estão nos EUA, China, Japão e Coreia do Sul).  

As observações reportadas pela equipe brasileira contri-
buem para a resolução de problemas dos novos produtos 
BMW não só para o mercado brasileiro, mas para o mundo 
todo.

bmw

Novo bmw serie 3.

Nissan Leaf 2023 recebe atualizações 
A linha 2023 do Nissan Leaf chega com novidades, sem 

mudanças no preço. O elétrico ganhou nova grade e para-
choque, acabamento preto nos faróis, novo design nas rodas 
de 17” e estreia o novo logotipo da marca. 

Por dentro, o sistema de som agora é Bose. O retrovisor 
interno inteligente traz tecnologia que reproduz as imagens 
da traseira do veículo.  

ABANDONO DE EMPREGO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de
Guaianases, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.592.771/0001-53, presentado por Maurício Ronaldo
Carvalho Novaes, com sede à Rua Evaldo Calabrez, 120 - CEP: 08410-070 - Vila Princesa Isabel -
São Paulo - SP, comunicamos a Levi Ferreira de Sousa Junior, CTPS nº 00095194, Série 139/SP,
aplicação da justa causa para encerramento do seu contrato de labor face em sua ausência desde
01/06/2022 sem qualquer justificativa legal, ensejando a aplicação desta medida gravosa, nos termos
do artigo 482, alíneas “i” e “e” da CLT, configurando abandono de emprego e desídia.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001626-35.2019.8.26.0337.  A Drª. Camila Mota Giorgetti, 
Juíza de Direito da 2ª VC do Foro de Mairinque S/P. Faz Saber a Priscila Aparecida dos Santos RG 
Nº 33.239.904-7,e CPF Nº 295.893.268-03, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória 
a no valor de R$ 6.346,45. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatí 
cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Mairinque, 11/06/2022.  

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0002625-05.2018.8.26.0704.  A Drª Monica Lima Pereira, Juíza de 
Direito da  2ªVC - Foro Regional XV – Butantã S/P (Processo Principal Nº 1007677-04.2014. 8.26. 
0704) Faz Saber a   Renata Rodrigues Ramos  RG Nº 45.189.516-2, CPF Nº 366.946.058-62, que 
União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 3.705,31, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Autos de infração: atuação na fase 
administrativa evita conflitos jurídicos
O grande volume de tributos cobrados das empresas brasileiras e sua constante modificação ocasionam frequentes interpretações divergentes quanto ao 
pagamento de impostos

co somente analisar se a 
declaração e recolhimento 
ocorreram de forma certa. 

Nos casos em que as 
empresas, por algum 
equívoco, que não são 
raros, não realizam a 
declaração adequada 
ao Fisco, este constitui 
o crédito tributário por 
meio de auto de infra-
ção. Assim, é instaurado 
procedimento tributário 
administrativo. Diante 
dessa situação, o contri-
buinte pode apresentar 
uma defesa administra-
tiva com o objetivo de 
discutir a cobrança ou 
penalidade. No que tan-
ge ao auto de infração, 
este deve ser lavrado por 
autoridade competente 
e deve conter, obrigato-
riamente, os seguintes 
requisitos: 

Qualificação do autuado; 
o local, a data e a hora da 
lavratura; a descrição do 
fato; a disposição legal 
infringida e a penalidade 

especializado, as chances 
de êxito são maiores por 
ele conhecer as teses e 
estruturas dos tribunais 
administrativos.

Nesse sentido, uma pe-
culiaridade que deve ser 
levada em conta é que a 
última instância adminis-
trativa possui tratamento 
paritário, e o colegiado 
que apreciará a matéria 
é formado por julgadores 
de carreira fiscal e da 
iniciativa privada, propor-
cionando um tratamento 
isonômico ao julgamento. 
Outra questão é que os 
tribunais administrativos 
só apreciam matérias 
tributárias, e por isso há 
elevada especialidade dos 
julgadores e aprofunda-
mento técnico das teses 
debatidas. 

Dessa forma, há tam-
bém maior possibilidade 
do contribuinte ter sua 
defesa adequadamente 
apreciada quando com-
parada ao trâmite no 

poder Judiciário. Do pon-
to de vista econômico, 
salientamos que não há 
exigência de custas ou 
taxas para o contribuinte 
apresentar impugnação, 
o que, apenas pela sua 
interposição, já suspende 
o direito de cobrança pelo 
ente público no período 
de duração do processo 
administrativo tributário.

E, por fim, vale desta-
car que a decisão admi-
nistrativa favorável ao 
contribuinte possui força 
vinculante e afasta o direi-
to de cobrança pelo ente 
público. Ou seja, uma vez 
acolhida a defesa do con-
tribuinte pelos tribunais 
administrativos, o Fisco 
não poderá realizar a co-
brança ou discussão judi-
cial do crédito tributário.

 
(*) - É advogado-sócio do mbT 

Advogados, especialista em Direito 
Tributário e Empresarial;

(**) - É advogada-sócia e 
coordenadora do Núcleo Estratégico 

Empresarial do mbT Advogados, 
especialista em Direito Tributário.
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aplicável; a determinação 
da exigência e a intimação 
para cumpri-la ou impug-
ná-la no prazo de 30 dias; 
além da assinatura do 
autuante e a indicação 
de seu cargo ou função 
e o número de matrícula. 
Essas são prerrogativas 
estipuladas pelo Artigo 
10, do Decreto que rege 
o processo administrativo 
de determinação e exigên-
cia dos créditos tributários 

da União e o de consulta 
sobre a aplicação da legis-
lação tributária federal.

E o que o contribuinte 
pode fazer na fase ad-
ministrativa? No que se 
refere à sua defesa, o con-
tribuinte tem a oportuni-
dade de oferecer, no prazo 
de 30 dias, a impugnação 
administrativa. Quando 
essa defesa é apresenta-
da com a assessoria de 
um advogado tributarista 
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