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Os ministros da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) terão que renovar o julgamento em que decidirão se a Kia

Motors deve assumir uma dívida tributária de cerca de R$ 2 bilhões da Asia Motors do Brasil. Isso significa que a análise do

caso - pendente de desfecho desde abril de 2015 - recomeçará do zero: haverá novas defesas na tribuna dos advogados das

partes e novos votos dos ministros. A previsão é de que o processo seja incluído na pauta no mês de fevereiro.

Essa renovação, definida ontem, deve-se ao fato de ter havido um empate de votos. Dois dos julgadores, o relator, Og

Fernandes, e o ministro Mauro Campbell, entenderam que não poderia haver o redirecionamento da dívida. Outros dois, os

ministros Herman Benjamin e Assusete Magalhães, divergiram.

Caberia ao ministro Francisco Falcão proferir o voto de desempate. Mas como ele não participou do início do julgamento, em

abril de 2015, quando foi feita a defesa por parte dos advogados, não poderia se posicionar agora sobre o caso (REsp nº

1428953).

“Nós vamos, então, voltar a debater o tema”, afirmou o ministro Herman Benjamin, que ocupa a presidência da 2ª Turma. “Eu

inclusive vou apresentar de novo o meu voto. Cada um de nós vai”, enfatizou.

Os cerca de R$ 2 bilhões são cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em razão do descumprimento da

contrapartida firmada pela Asia Motors do Brasil para usufruir de benefícios fiscais que foram concedidos pela União nos

anos 90.

A companhia, por um período de dois anos, pagou menos IPI na importação de veículos. Como contrapartida, deveria ter

construído uma fábrica em Camaçari, na Bahia, o que não ocorreu. A PGFN trata o caso como “um dos maiores calotes que o

erário sofreu”.

Houve a dissolução da empresa e a Fazenda entendeu que poderia haver o redirecionamento da cobrança à Kia Motors. Isso

por considerar que era a sócia majoritária da Asia Motors na época dos fatos.

Quando o julgamento teve início, em 2015, somente o relator, ministro Og Fernandes, havia proferido voto. Ele entendeu que

não poderia haver o redirecionamento da execução e votou pela devolução dos autos para o Tribunal Regional Federal (TRF)

da 1ª Região para que fossem indicados os administradores e diretores da Asia Motors do Brasil na época da dissolução da

empresa.

O julgamento havia sido interrompido, na ocasião, por um pedido de vista do ministro Herman Benjamin. Ele só colocou o

caso novamente em pauta, para ser julgado na 2ª Turma, em fevereiro do ano passado - três anos depois. O ministro divergiu

do relator.

Para Benjamin, o tribunal federal, que havia negado a possibilidade de redirecionamento da cobrança, deveria julgar

novamente o caso. Existiriam, acrescentou, questões “relevantíssimas” que não foram adequadamente apreciadas pelo

tribunal de origem. Uma delas seria a dissolução irregular da Asia Motors do Brasil.

Ainda em fevereiro de 2018, o ministro Mauro Campbell proferiu o seu voto, acompanhando o relator, e fechando o placar

parcial de dois a um. Como ficaram faltando só dois votos, havia a expectativa de encerramento do julgamento na sessão de

ontem - retomada com o voto-vista da ministra Assusete Magalhães. Como ela acompanhou a divergência, formou-se o

empate de dois votos para cada lado.


