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Ninguém gosta de pagar além ou correr o risco de nada receber. Por isso, reações como
pedir a correção imediata do troco errado direto no caixa ou de colocar placas de “Não
vendo fiado” são comuns. Semelhante as ações cotidianas acima, a multa tributária existe a
fim de prevenir a repetição de condutas erradas e para equilibrar os efeitos dos pagamentos
atrasados ou fraudulentos.

Contudo, problemas podem acontecer e o principal está na cobrança abusiva, tão ilegal
quanto o motivo da multa. Neste artigo, nossos especialistas em Direito Tributário vão
esclarecer as principais dúvidas sobre o tema e como evitar chegar no estágio de pagar
multas. Confira abaixo!

Tipos de multas tributárias
São três os tipos de multa:

Multa Moratória
O termo moratória vem de mora, ou seja, atraso no pagamento do tributo sem uma
justificativa e tem por objetivo desestimular o pagamento do tributo fora do prazo. Conforme
a Receita Federal, ela nunca incide sobre as multas de lançamento de ofício e nem sobre
as multas por atraso na entrega de declarações. E quanto ao percentual de incidência, este
não pode ultrapassar 20% sobre o valor do tributo.

Multa Punitiva
A multa punitiva está associada a punição de atos ilícitos, tais como fraudes ou omissões de
receita. Ela possui caráter de sanção administrativa de sanção penal, a depender da
gravidade. Quanto ao percentual de incidência, este não pode ultrapassar 100% sobre o
valor do tributo.

Multa Isolada
A Multa Isolada é aplicada em caso de descumprimento de obrigação acessória. Estas
surgem após o pagamento do tributo, porém se não forem cumpridas acarretam no bônus
do débito.

Ao serem apuradas, as multas podem ser classificadas em agravadas ou qualificadas. A
primeira é semelhante as infrações graves e a segunda relacionadas ao dolo -
comportamento proposital do indivíduo infrator, por isso sancionados pelo Direito Tributário
e Penal.

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/multa-tributaria-abusiva-e-possivel-rever/
http://www31.receita.fazenda.gov.br/pirgateway/calcpfMulta_de_Mora.html#:~:text=A%20multa%20morat%C3%B3ria%20n%C3%A3o%20t%C3%AAm,recolhendo%20espontaneamente%20um%20d%C3%A9bito%20vencido.


Lembre-se que multa não é tributo
A diferença entre um e outro fica mais clara devido a limitação que o valor da multa pode
alcançar. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a multa não pode
ultrapassar o valor do tributo, considerado a contribuição principal. O principal argumento já
se encontra expresso no artigo 150 da Constituição Federal (CF):

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV – utilizar tributo com efeito de confisco.

O efeito de confisco quer dizer abusivo, pois atinge a atividade econômica ou o patrimônio
do contribuinte e até levar a falência da empresa. Por isso, compatível com a Lei Maior, o
Princípio do Não Confisco Tributário vem aliar-se aos Princípios da Razoabilidade,
Equidade e Proporcionalidade para impedir cobranças desproporcionais. Assim, ainda que
venha a ser cobrada, o contribuinte lesado pode acionar o judiciário para corrigí-la a luz da
lei.

Um exemplo da aplicação dos princípios constitucionais acima está o caso de uma empresa
goianiense, punida com multa punitiva de 120% sobre o tributo principal por seguir a
legislação estadual. O contribuinte levou o caso para o Tribunal de Justiça de Goiás a fim de
apontar a prática do fisco na aplicação da punição, bem como pedir para diminuir o valor
para 100%, conforme a Lei Maior. Mesmo após o pedido ter sido indeferido, os advogados
da empresa recorreram ao STF (Recurso Extraordinário 833.106), e lá foi reconhecida a
ilegalidade.

Esse caso revela que, apesar das leis menores, como a lei estadual acima, não determinar
nenhum limite para aplicação de multas tributárias, qualquer aplicação de multa diferente do
entendimento da Suprema Corte será analisado conforme o caso concreto. Tal alternativa
tem gerado precedentes para correção de outras situações de aplicações tributárias
injustas.

Seria mais fácil se as decisões alterassem toda legislação contrária a Constituição Federal,
mas enquanto isso não é feito, buscar o judiciário é a única opção.

Para a multa moratória cabe o mesmo entendimento, só muda o percentual máximo, que
não pode ultrapassar 20% sobre o valor do tributo. Com a mesma importância da primeira
situação, o STF também já julgou casos sobre multa por atraso cobrada além do permitido.

Tenha o auxílio de um escritório para avaliar os seus tributos e
auxiliar no planejamento

Para evitar chegar na multa e correr o risco de quitar uma quantia abusiva, capaz de falir o
seu negócio até que tudo se resolva, o planejamento tributário ganha muitos pontos em
prevenção.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_833106_GO_1418468190831.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1617214716&Signature=FuKWGHuEbVYR%2Bd5U9VZLnw60Gg0%3D


Sua principal finalidade está em diminuir a carga tributária, ou seja, pagar menos de modo
lícito sem usar da evasão fiscal. Isso é feito através de pesquisas sobre a gestão do seu
negócio a fim de promover a padronização do recolhimento de impostos, administração de
dados, reduzir erros de cálculo, análise do regime tributário e dentre outros.  Saiba que um
escritório de advocacia especialista em direito tributário pode te ajudar nesse papel.

Conclusão

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria tributária para clientes que buscam desde
apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Entre em contato conosco!

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/
https://www.linkedin.com/in/ana-clara-cordeiro-52b754208/
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Recuperação Tributária - Tudo o que você precisa
saber
<inserir imagem 1>

Postado em: araujoeadvogadosassociados

Em momentos de crise ou pouca lucratividade, nada melhor que a sorte de encontrar um
valor extra para equilibrar o caixa da empresa. A boa notícia fica ainda melhor ao saber da
possibilidade de recuperar uma boa quantia do seu empreendimento por direito, sem
precisar contar com o acaso.

A recuperação tributária é uma alternativa de receber o excedente acumulado durante o
pagamento de impostos dos últimos 5 (cinco) anos devido a equívocos cometidos, mas nem
sempre propositais. Neste post, saiba como levantar esse montante. Confira abaixo!

https://www.canva.com/photos/MAEADfp4uC8-heap-of-american-money-cash-and-vintage-light-box/
https://www.canva.com/photos/MADyQ2L3cTI-top-view-of-people-at-the-meeting/
https://araujoeadvogadosassociados.com.br/recuperacao-tributaria-tudo-o-que-voce-precisa-saber/


O que é revisão tributária?
A revisão tributária é o primeiro passo para reaver tributos pagos além da conta ou de
menos, detectá-los promove a economia e evita dores de cabeça relacionadas as multas
tributárias.

Compreender a legislação tributária brasileira e suas variáveis requer técnica e atenção,
não raro, erros de cálculo, não se atentar aos benefícios fiscais e dentre outros fatores são
comuns de acontecer nos múltiplos empreendimentos brasileiros.

O procedimento de revisão consegue apurar até 5 anos atrás, isso porque passado esse
tempo, o débito prescreve. Podem ser encontrados:

● Tributos pagos em excesso - São valores excedentes, passíveis de recuperação
tributária;

● Tributos pagos a menos - Nesse caso, o contribuinte deverá corrigir a declaração
fiscal e pagar a diferença;

● Tributos pagos em dia e corretamente.

Como é feita a recuperação de tributos?
<inserir imagem 2>

Uma possível consequência da revisão é a recuperação de crédito tributário, responsável
por garantir o direito do contribuinte em ter a restituição de valores sobre tributos pagos
indevidamente. Tal procedimento por acontecer através da compensação, no qual o valor
será descontado nos impostos futuros, ou por meio da restituição do valor para a empresa.
São dois os caminhos: Via Administrativa ou Via Judicial.

Via Administrativa
Ideal para questões mais fáceis de resolver, como o preenchimento incorreto de códigos da
receita, informações de apuração, guias e pagamento duplicado.

Para isso, deve-se preencher o PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento e
Declaração de Compensação), para apuração do valor a ser recuperado pelo seu negócio
ou compensado em outros tributos.

Via Judicial
Qualquer pagamento indevido pode ser resolvido via judicial, contudo, recomenda-se em
questões mais complexas, tendo em vista a possibilidade da via administrativa ser mais
indicada para restituições simples.

https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/restituicao-e-compensacao/per-dcomp


No caso de créditos cuja restituição na via administrativa for indeferida (rejeitada), o
contribuinte pode usar a via judicial como carta na manga e pedir a anulação da primeira, a
fim de tentar buscar seus direitos judicialmente.

Já os créditos que versam sobre a discussão de legitimidade do tributo, somente podem ser
pleiteados judicialmente, pois serão analisados conforme as teses tributárias de
constitucionalidade e legalidade dos tributos. Se a cobrança for considerada ilegítima pela
Constituição Federal, o pagamento deverá ser devolvido ao contribuinte e com juros.
Algumas teses utilizadas são:

● Teses envolvendo bases de cálculo;

● Teses envolvendo alíquotas;

● Teses envolvendo inconstitucionalidade da tributação;

● Teses envolvendo ilegalidade da tributação.

Benefícios da recuperação tributária

Os benefícios na economia da empresa são notáveis, também pode significar a saída de
uma crise financeira, fomentar um fundo de caixa, também somados a promoção do
planejamento tributário para reduzir erros de cálculo, recolhimento de impostos na data
errada, erros na administração de dados e tudo que leva a prejuízos.

Outras vantagens estão na geração de capital a possibilitar investimentos, além da redução
de riscos em receber multas, comuns de acontecer no caso de atraso, omissões por
cálculos equivocados ou até mesmo descumprimento de obrigação acessória.
Link para artigo sobre multas

Quais tributos podem ser recuperados?

Podem ser recuperados tributos municipais, estaduais e federais. São eles:

● ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);
● ICMS – Contas de energia elétrica;
● ICMS - ST – Substituição Tributária;
● COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
● CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
● FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – multa dos 10% em demissões

sem justa causa;
● INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) sobre verbas indenizatórias – nos

casos de demissão sem justa causa;
● PIS (Programa de Integração Social);



● IOF (Imposto sobre Operações Financeiras);
● IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);
● IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica);
● ISS (Imposto sobre Serviço).

Preciso de assessoria para fazer o processo?
<inserir imagem 3>

Como já dito, o procedimento descrito necessita de conhecimento técnico e especializado,
isso porque será analisado o histórico financeiro dos últimos 5 anos, bem como o estudo da
legislação em constante atualização e classificação dos tributos a fim de encontrar erros.

O segundo passo será solicitar a retificação do que estiver incorreto direto nos órgãos
responsáveis. Feito isso, faltará agilizar a recuperação do crédito tributário.

Independente do tamanho do negócio, ou seja, se enquadrado em Lucro Real, Lucro
Presumido e Simples Nacional, é recomendável buscar esse tipo de assessoria.

Conclusão

Seja na prevenção ou na resolução de conflitos, conosco o sucesso do seu negócio é ainda
mais certo!

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria tributária para clientes que buscam desde
apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Vitória-ES, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP, mas atuamos em todo
o Brasil e oferecemos atendimento a distância. Afinal, nossa missão é defender os direitos
do trabalhador de onde ele estiver. Entre em contato conosco!

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/
https://www.linkedin.com/in/ana-clara-cordeiro-52b754208/
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