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EDITORIAL
Caro Leitor,
Muitos dos nosso Clientes e Amigos não têm conhecimento das áreas de atuação
tributária e empresarial do nosso Escritório. Com o objetivo de oferecer mais
informações sobre a atuação das mesmas, estamos incluindo no nosso Informativo,
originalmente Aduaneiro, artigos e notícias das respectivas áreas de atuação. Nessa
Edição, veja-se ao final, duas relevantes informações para os contribuintes executados
por dívidas tributárias: a possibilidade da dação de imóveis em pagamento de dívidas
tributárias e decisão do STJ que reafirma a impenhorabilidade do bem de família

Do tema aduaneiro, nosso Informativo está repleto de conteúdo de altíssimo nível, atual
e de grande interesse para a área.
Primeiro, o tema do OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO é tratado pela exAuditora da Receita Federal, sócia da HLL Consultoria e Auditoria Aduaneira que
aborda os dois níves de certificação para o OEA Conformidade. Traz ainda um
riquíssimo quadro comparativo dos benefícios entre a certificação nível 1 e a nível 2.
Em seguida, a Dra. Daniela Lacerda, advogada do Time Aduaneiro da HLL, escreve
sobre a recente Consulta que põe fim ao tormento dos agentes de carga que, ao
retificarem suas informações no SISCARGA, eram multados. Tal mudança de
entendimento é relevantíssima e traz mais segurança jurídica. Informa também sobre o
novo RECOF – SPED regime de enorme atualidade e que merece ser conhecido pelas
empresas, notadamente num momento em que a tendência para sobrevivência é
buscar as exportações.
O próximo artigo é escrito pelo nosso tributarista, Dr. Fábio Baptista, do Time da sócia
da HLL Advogados, da área Tributária, Dr. Elisângela Oliveira. Ele escreve sobre a
mudança do entendimento do STF sobre o IPI na importação realizada por pessoa
física. Antes, a Corte entendia não ser devido o tributo, agora mudou seu entendimento
e as importações serão oneradas pelo imposto.

A advogada do Time Aduaneiro, Dra. Maria Helena noticia a liminar obtida pela HLL
para afastar cobrança indevida de juros e multa na prorrogação da admissão
temporária e escreve, em seguida, sobre a nova IN 1.600/2015 que trouxe nova
regulamentação à admissão temporária. Matéria de grande relevância. Por derradeiro,
divulgamos algumas mudanças na legislação aduaneira. Já estamos preparando o
próximo Informativo ! Tenham uma boa leitura.
FERNANDO PIERI
Sócio da HLL Advogados e HLL Consultoria. Presidente da Comissão de Direito
Aduaneiro da OAB/MG
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FIQUE ATENTO!
HELENA PANTELIADES
Sócia da HLL Consultoria, Ex- AFRFB.

A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, que lançou a segunda fase do Programa Brasileiro
de Operador Econômico Autorizado (OEA) em 11 de dezembro de 2015, passou a
receber solicitações de certificação na Modalidade OEA - Conformidade a partir de 1º
de março.

Esta modalidade, que substitui o conhecido Linha Azul, ao contrário deste, tem como
foco a certificação de importadores que atuam em qualquer segmento econômico,
independente do volume de importações, desde que demonstrem o cumprimento
voluntário das obrigações tributárias e aduaneiras e que atendam os níveis de
conformidade e confiabilidade exigidos pelo Programa.
O OEA CONFORMIDADE possibilita 2 níveis de certificação. Para cada nível serão
exigidos critérios diferenciados, sendo o Nível 2 o mais exigente em relação aos
critérios exigidos, porém com direito a muito mais benefícios.
No caso de certificação para o nível 1, o importador deverá atender:
I – Aos requisitos de admissibilidade, que tornam o operador apto a participar do
processo de certificação no Programa OEA;
II – Aos critérios de elegibilidade, que indicam a confiabilidade do operador.
III – Aos critérios de conformidade em relação às obrigações tributárias e aduaneiras.
Já àqueles que desejarem usufruir o máximo de benefícios oferecidos pela RFB em
termos de facilitação e agilização em suas atividades de comércio exterior, devem
solicitar a certificação do OEA Conformidade Nível 2.
Neste caso, além da obrigatoriedade de atender as condições impostas para a
certificação do Nível 1 acima descritas, deverão contratar os serviços de auditoria de
Profissionais ou Instituições com qualificação técnica na área tributário-aduaneira ,
para que procedam a validação das suas operações no comércio exterior e elaborem o
Relatório Complementar de Validação de que trata o art. 14, inciso "I", alínea "c" e
o Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.598/15.
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Abaixo apresentamos um quadro comparativo dos benefícios concedidos para as
modalidades 1 e 2 do OEA C:

BENEFÍCIO
O Centro OEA divulgará o nome do operador no sítio da RFB, após a
publicação do respectivo Ato Declaratório Executivo (ADE), caso o
OEA assim o solicite no Requerimento de Certificação, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa;
Fica permitida a utilização da logomarca do Programa Brasileiro de
OEA, conforme especificado na Portaria RFB nº 768, de 5 de junho
de 2015;
O Coordenador Nacional do Centro OEA designará um servidor
como ponto de contato para a comunicação entre a RFB e o OEA,
para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Programa Brasileiro
de OEA e a procedimentos aduaneiros;
O Centro OEA dará prioridade na análise do pedido de certificação
de operador que já tenha sido certificado em outra modalidade ou
nível do Programa Brasileiro de OEA;
Será facultado ao OEA usufruir dos benefícios e vantagens dos
Acordos de Reconhecimento Mútuo que a RFB venha a assinar com
as Aduanas de outros países;
O OEA poderá participar da formulação de propostas para alteração
da legislação e dos procedimentos aduaneiros que visem ao
aperfeiçoamento do Programa Brasileiro de OEA, por meio do
Fórum Consultivo, de que trata o art. 26;
As unidades de despacho aduaneiro da RFB dispensarão o OEA de
exigências formalizadas na habilitação a regimes aduaneiros
especiais ou aplicados em áreas especiais que já tenham sido
cumpridas no procedimento de certificação no Programa Brasileiro
de OEA;
Os OEA poderão participar de seminários e treinamentos
organizados conjuntamente com o Centro OEA;
Será dispensada a apresentação de garantia no trânsito aduaneiro
cujo beneficiário seja transportador OEA.

OEA
C
NIVEL 1
X

OEA
C
NIVEL 2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BENEFÍCIO
A consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, formulada nos
termos da Instrução Normativa RFB nº 1.464, de 8 de maio de 2014,
desde que atendidos os quesitos de que tratam os arts. 5º e 6º da
referida Instrução Normativa, terá solução proferida em até 40
(quarenta) dias, a contar da protocolização da consulta ou de seu
saneamento, quando necessário;
Será dispensada a apresentação de garantia para o importador OEA
na concessão do regime de admissão temporária para utilização
econômica.

OEA
C
NIVEL 1
X

OEA
C
NIVEL 2
X

X

X

A seleção para canais de conferência dos despachos de importação
do importador OEA terá seu percentual reduzido em relação aos
demais
A parametrização das declarações aduaneiras do importador OEA
será executada de forma imediata após o registro da Declaração de
Importação (DI);

X

A DI do importador OEA selecionada para conferência será
processada pelas unidades da RFB de forma prioritária, nos termos
de ato específico emitido pela Coana;

X

No modal marítimo, será permitido ao importador OEA registrar a
DI antes da chegada da carga ao território aduaneiro, com aplicação
de seleção parametrizada imediata;

X

X
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VOCÊ SABIA?

DANIELA LACERDA CHAVES
Advogada Aduaneira

VOCÊ SABIA...
...Que, em recente solução de consulta, a Coordenação–Geral de Tributação
(COSIT) da Receita Federal do Brasil, manifestou-se declarando que as alterações ou
retificações de informações no SISCARGA não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, nestes casos, a aplicação da multa prevista
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei 37/66?
Na esteira do que já vínhamos defendendo, consignou a COSIT que a legislação
que regulamenta a prestação de informações no SISCOMEX-CARGA não ampara a
aplicação da penalidade quando uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico precisar ser alterada ou retificada, no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior.
A Solução de Consulta Interna nº 2 – COSIT, publicada em 04 de fevereiro de
2016, tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e respalda o sujeito
passivo que as aplicar, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida,
excluindo, por falta de previsão legal, a citada penalização. A decisão é extremamente
favorável aos intervenientes que vinham sendo indiscriminadamente multados pelo
Fisco Federal em razão da retificação de dados no sistema.
VOCÊ SABIA...
...Que em 27/01/2016 foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1612, que
lançou uma nova modalidade de entreposto industrial, o Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração
Digital (Recof-Sped)?
O novo modelo é uma evolução do Recof e permite que a empresa beneficiária
importe ou adquira no mercado doméstico insumos para o seu processo produtivo,
industrialize os seus produtos finais e os exporte, sem realizar o pagamento de tributos
em quaisquer dessas etapas. Também é possível vender, sem a cobrança de multas ou
juros, parte da produção ou mesmo parte dos insumos importados no mercado
brasileiro, sendo necessário, neste caso, efetuar o recolhimento dos tributos devidos
após a concretização das vendas. Isto propicia um significativo adiamento do
pagamento dos tributos, o que alivia o fluxo de caixa das empresas.
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A principal vantagem do Recof-Sped em relação ao regime anterior está
relacionada à simplificação de procedimentos e redução do custo de implementação e
manutenção do regime. No Recof, era necessário que a empresa adquirisse, instalasse
e homologasse um sistema informatizado que efetuaria todo o controle do cumprimento
do regime, incorrendo em custos elevados. No Recof-Sped, basta que a empresa
realize os devidos registros nos seus livros contábeis digitais (Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped), o que não representa um custo adicional, visto que isso já
faz parte das suas obrigações normais.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
FÁBIO BAPTISTA
Advogado Tributarista
.
STF altera jurisprudência e julga pela incidência do IPI sobre
importação de veículos automotores para uso próprio de pessoa natural não
contribuinte do imposto

Recente julgamento do Supremo Tribunal Federal representou significativa
alteração da jurisprudência pátria a respeito da possibilidade de incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados sobre a importação de veículos automotores para uso
próprio de pessoa física não contribuinte do imposto.
Até o dia 03/02/2016, a jurisprudência dominante entendia que o imposto
não deveria incidir em tais casos, já que o consumidor final não teria como se creditar do
montante pago em operações subsequentes, o que violaria o princípio constitucional da
não cumulatividade. Também se afirmava que o fato gerador do referido tributo seria a
operação de natureza mercantil ou assemelhada, que não ocorreria na hipótese de
importação de veículo para uso próprio.
Ao julgar o Recurso Extraordinário n° 723.651, o Supremo Tribunal Federal
alterou seu posicionamento consolidado a respeito da matéria e passou a entender que a
cobrança do IPI nesses casos não afronta o princípio da não cumulatividade nem implica
bitributação. A cobrança do tributo, segundo o STF, preserva o princípio da isonomia, uma
vez que promove igualdade de condições tributárias entre o fabricante nacional, já sujeito
ao imposto em território nacional, e o fornecedor estrangeiro.
Segundo noticia o site do STF, referida decisão solucionará 358 processos
que estão atualmente sobrestados nos Tribunais Superiores. Ainda que não tenha havido
declaração de constitucionalidade com efeitos sobre todos os processos que tratam do
tema, a tendência é que os tribunais e os juízes de primeiro grau se adaptem,
gradualmente, ao novo posicionamento do STF, passando a admitir a incidência do IPI na
importação de veículos automotores para uso próprio, mesmo que efetuada por pessoa
natural não contribuinte do imposto.
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JURISPRUDÊNCIA ADUANEIRA
MARIA HELENA SANTOS SILVA
Advogada Aduaneira
Regime Especial de Admissão Temporária. Ilegalidade da Incidência de
juros moratórios e encargos como condição para a prorrogação de Admissão
Temporária deferida anteriormente a IN/SRF n°. 1.600/2015.
Recentemente, foi publicada decisão que deferiu o pedido liminar, em processo em
que o Escritório é patrono. Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa
beneficiária do Regime Especial de Admissão Temporária a fim de que a Fazenda
Nacional se abstenha de cobrar juros moratórios ou qualquer outro encargo como
condição para o deferimento do pedido de prorrogação ao referido regime.
Quando da análise do pedido de prorrogação neste regime, a Receita Federal do
Brasil determinou que, a empresa beneficiária, recolhesse os valores adicionais a título de
juros, supostamente incidentes sobre o valor dos tributos que, até aquela data,
encontravam-se suspensos, nos termos da IN/SRF n°. 1.600/2015. No entanto, restou
evidente que, a RFB agiu indevidamente, posto que, deixou de observar que, o fato
gerador, qual seja, a data do início do regime especial de admissão temporária se deu no
ano de 2011, momento em que, não havia previsão de juros de mora na prorrogação do
regime.
Diante do exposto, decidiu o MM. Juiz que, a Autoridade Coatora se abstenha de
cobrar juros moratórios ou qualquer outro encargo como condição para deferimento do
pedido de prorrogação do regime de admissão temporária para utilização econômica,
referente a determina DI (Declaração de Importação), visto que, não pode haver a
retroatividade de norma mais gravosa na espécie, devendo ser aplicada a legislação
vigente à época da concessão do regime.
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COMENTÁRIO TÉCNICO
MARIANA CLARET RODRIGUES
Advogada Aduaneira

Admissão Temporária - Alterações e Inovações da IN RFB n°
1.600/2015

O regime de admissão temporária é um dos regimes especiais aduaneiros mais
conhecido e utilizado pelas empresas nacionais. Esse regime permite o ingresso de
bem estrangeiro no território nacional, por intermédio de contrato de arrendamento
operacional, empréstimo ou aluguel, podendo ser concedida a suspensão total ou
parcial dos tributos federais incidentes na operação, dependendo da finalidade da
importação.
Recentemente, a Instrução Normativa RFB n° 1.361/2013 que regulamentava a
matéria foi revogada pela IN RFB n° 1.600, de 14 de dezembro de 2015, a qual trouxe
algumas inovações. Dessa maneira, devemos nos atentar para algumas dessas
alterações, conforme trataremos abaixo.
De maneira geral, verificamos que a IN RFB n° 1.600/2015 trouxe alguns
aperfeiçoamentos de modo a tornar mais simplificado, em alguns casos, a análise e
concessão do regime, além de buscar especificar alguns conceitos antes não
delimitados. É de se observar a adoção da declaração simplificada como padrão para
a concessão de alguns dos regimes integralmente suspensivos, a delegação de
competência a SRRF para adotar, em determinadas hipóteses, e excepcionalmente,
procedimentos simplificados a determinado tipo de evento e a dispensa de tradução
juramentada e de registro em cartório dos documentos em língua estrangeira
apresentados para instrução do requerimento de concessão ou prorrogação dos
regimes de admissão e exportação temporária.
Além disso, foram modernizados os formulários e foram incluídos os
procedimentos para concessão de novo regime de admissão temporária para
utilização econômica, em decorrência de alteração no Regulamento Aduaneiro.
Outra alteração notável é que nessa nova regulamentação cada um dos
regimes está sendo tratado de forma separada, trazendo os procedimentos
específicos de cada modalidade.
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Outrossim, todos os procedimentos relacionados a viajantes contidos na IN
RFB nº 1361/2013, isto é, relativas ao tratamento aduaneiro dos bens trazidos por
viajantes não residentes no País, sujeitos à admissão temporária, e aos bens levados
ao exterior por viajantes residentes no País, sujeitos à exportação temporária,
migraram para nova instrução normativa que trata especificamente do tema, a IN RFB
nº 1602, de 15 de dezembro de 2015.
É importante destacarmos também alguns dos procedimentos e novidades
relacionadas a duas modalidades do regime muito utilizadas, a admissão temporária
com suspensão total e a admissão temporária para utilização econômica.
Admissão Temporária com Suspensão Total do Pagamento de Tributos
Essa modalidade do regime, como o próprio nome diz, permite que o bem
estrangeiro permaneça no território nacional, por determinado período, com a
suspensão total dos tributos federais incidentes na importação, quais sejam: imposto
de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS/Pasep-importação,
Cofins-importação, Cide-combustíveis e AFRMM.
A nova regulamentação, para algumas hipóteses, ampliou a abrangência dos
bens a que se aplica, mas mantendo, de modo geral, os casos permitidos
anteriormente.
No que se refere às condições de concessão e aplicação do regime, não há
grandes mudanças, isto é, a importação deve ser em caráter temporário, sem
cobertura cambial, os bens deve ser adequados à finalidade para a qual foram
importados, devendo ser utilizados somente para os fins previstos, dentro do prazo
determinado e devidamente identificados. Apenas em relação a essa identificação dos
bens, a IN n° 1.600/2015 traz uma novidade, descreve, para seus fins, no que
consiste a identificação (todas as características necessárias à sua classificação
fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros
atributos que, à vista do caso concreto, sejam essenciais para sua identificação no
momento da extinção do regime).
De acordo com a nova instrução normativa, o prazo do regime nessa modalidade
também sofreu alteração, agora há uma limitação máxima de cinco anos de vigência.
Em relação aos procedimentos gerais, como já dissemos, essa nova regulamentação
possibilita, como regra, o processamento do despacho aduaneiro com base em
Declaração Simplificada de Importação. Além disso, tendo em vista a implementação
da anexação e entrega de documentos em formato digital, a IN também dispõe sobre
a nova sistemática para apresentação do requerimento e documentos
instrutivos do regime, bem como para a solicitação de prorrogação e
extinção.
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Quanto aos documentos que devem acompanhar o requerimento de
concessão, a IN RFB n° 1.600/2015 incluiu dois novos documentos dentre aqueles já
eram exigíveis: conhecimento e romaneio de carga.
Conforme já era previsto anteriormente, o pedido de prorrogação do regime
deve ser realizado antes do termo final de vigência, mas, agora, a norma prevê a
possibilidade de conhecimento do pedido de prorrogação feito fora do prazo,
quando se tratar de caso fortuito ou força maior, desde que não constatada a
negligência do interessado. Junto ao pedido de prorrogação deve ser apresentado
novamente o contrato que ampare a operação, com o novo prazo acordado e o Termo
de Responsabilidade, caso aquele que havia sido apresentado anteriormente esteja
vencido. Se estiver faltando algum dos documentos necessários para o pedido de
prorrogação, o beneficiário do regime deverá ser intimado a sanear o processo em até
dois dias úteis.
A possibilidade de alterar a finalidade de utilização do bem também esta
prevista na IN n° 1.600/2015, de modo que, em regra, não é necessário o registro de
nova Declaração de Importação, mas apenas a juntada de requerimento solicitando a
mudança de enquadramento. Todavia, o regime vigente deverá ser extinto e uma
nova DI deverá ser registrada quando a mudança de finalidade for para a Admissão
Temporária para Utilização Econômica.
Outra possibilidade que também está mantida nessa nova regulamentação é a
substituição do beneficiário do regime, sendo apenas necessário apresentar
requerimento firmado pelo beneficiário original e o novo, com autorização expressa do
exportador quanto a essa substituição. Nesse caso, apesar do novo beneficiário ser, a
partir da alteração, o responsável pelo cumprimento do regime, a substituição não
implica reinício da contagem do prazo de permanência do bem no país.
No que tange à extinção do regime, não há mudança quanto às formas
previstas. Quanto ao procedimento, como agora para alguns casos é permitido
realizar o despacho aduaneiro com base em DSI, para a reexportação também há
previsão de processamento por meio de DSE.
Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica
Essa modalidade, diferente da suspensão total, em regra, permite o ingresso de
bem estrangeiro com o pagamento proporcional dos tributos ao tempo em que
permanecerá no país. Ela apenas se aplica a dois casos: para prestação de serviços
a terceiros e para a produção de outros bens destinados à venda.
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Nessa modalidade, as alterações de regulamentação mais evidentes é a
previsão de prazo máximo de vigência de 100 meses, a apresentação junto ao
requerimento de solicitação do regime, quando houver, do contrato de prestação de
serviço firmado entre o importador e o terceiro tomador do serviço no Brasil e o
acréscimo de juros moratórios no cálculo dos tributos devidos quando da prorrogação
do regime.
Essa modalidade também permite a alteração do beneficiário do regime, sendo
ainda aproveitados os tributos que já tenham sido recolhidos pelo beneficiário original.
Outra novidade é a possibilidade de concessão de nova admissão, após o
prazo máximo de vigência de 100 meses, sem que haja a saída física dos bens do
país. Portanto, será possível iniciar um novo regime para os mesmos bens sem que
eles tenham que ser efetivamente exportados.
Essas são, portanto, algumas das alterações e novidades mais evidentes na
nova regulamentação dessas duas modalidades. Como já ressaltamos, a Instrução
Normativa buscou simplificar alguns procedimentos e definir melhor alguns conceitos
que já eram utilizados.
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ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1621, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016 Altera a Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de dezembro de 2007, que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1624, DE 01 DE MARÇO DE 2016 - Altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.598, de 9 de dezembro de 2015, que dispõe
sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1625, DE 04 DE MARÇO DE 2016 - Altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.073, de 1º de outubro de 2010, que dispõe
sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação e do Despacho
Aduaneiro de Importação e de Exportação de Remessas Expressas, e a
Instrução Normativa SRF nº 96, de 4 de agosto de 1999, que dispõe sobre a
aplicação do regime de tributação simplificada – RTS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1627, DE 11 DE MARÇO DE 2016 - Dispõe
sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária.
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TRIBUTÁRIO
DRA. ELISÂNGELA OLIVEIRA
Advogada Tributarista, sócia da HLL Advogados

NOTÍCIAS TRIBUTÁRIAS

Algumas novidades na seara tributária revelam-se de especial interesse
aos contribuintes. Dentre elas, destacamos duas: A primeira diz respeito a nova
legislação que prevê a possibilidade de dação em pagamento, ou seja, quitação
de débito tributário federal por meio de transferência de propriedade de bem
imóvel. A segunda, refere-se ao recente julgado do STJ que ratifica a
impossibilidade de penhora nas execuções fiscais de único bem de família.
Imóveis como pagamento de tributos
A possibilidade de se transferir a propriedade de um imóvel como forma
de quitar um débito tributário já era prevista pelo Código Tributário Nacional –
CTN – desde 2001. Apenas recentemente, contudo, tal expediente foi
regulamentado por meio de Lei Ordinária. De fato, a Lei n° 13.259/16, publicada
em 17/03/2016, dispõe que a dação em pagamento em imóveis será precedida
de avaliação judicial do bem ou bens ofertados, segundo critérios de mercado, e
deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se pretende liquidar,
assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de
eventual diferença entre os valores da dívida e o valor do bem ou bens
ofertados em dação.
A via da dação em pagamento é especialmente atrativa diante das
condições atuais do mercado imobiliário, que vem dando sinais de
desaquecimento. Há vantagens também em relação a um leilão em sede de
Execução Fiscal, por exemplo, em que o valor obtido seria, muito
provavelmente, inferior ao valor de mercado do bem. A expectativa é de que a
Receita Federal edite Instrução Normativa por meio da qual serão especificados
os critérios de aceitação dos imóveis.
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NOTÍCIAS TRIBUTÁRIAS

Penhora de bem de família em Execução Fiscal
Recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ –
reafirmou a proteção constitucional e legal conferida ao bem de família (art. 6°
da CR/88 e 1° da Lei n° 8.009/90). O Ministro Villas Bôas Cueva, nos autos do
Recurso Especial n° 1.271.277/MG, esclareceu que a penhora em Execução
Fiscal pode recair sobre os direitos hereditários deixados pelo autor da herança,
desde que não seja afetado o único bem de família. Nos termos do julgado, o
direito do Fisco de satisfazer o crédito tributário não pode se sobrepor ao direito
de moradia da família do falecido. No caso específico dos autos, o imóvel era
utilizado há muitos anos como única moradia da família.
É conveniente ressaltar, contudo, que a jurisprudência do STJ registra
precedentes por meio dos quais entende não ser absoluta a proteção conferida
ao bem de família, incumbindo ao devedor a comprovação de que o imóvel é
indispensável para o exercício do direito constitucional à moradia (AgRg no
AREsp 312207/PR; AgRg no AREsp 434746/AL). A própria Lei n° 8.009/90,
exclui da impenhorabilidade, por meio de seu art. 2° os veículos de transporte,
as obras de arte e os adornos suntuosos que eventualmente guarneçam os
imóveis impenhoráveis.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
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