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Novamente temos o imposto Estadual 
do ICMS, sendo protagonista e vilão 
no aumento da carga tributária das 

companhias brasileiras. 

Após o início da política de desoneração 
da folha de pagamento a partir de 2011, pela 
Medida Provisória nº 563, convertida na Lei 
nº 12.546/2011, boa parte dos setores da 
economia passaram a recolher 1% sobre a 
receita bruta, a título de contribuição patronal, 
em substituição aos 20% sobre a folha de 
salários.

De acordo com a referida mudança, 
temos novamente à baila das discussões 
tributárias, a violação ao conceito de 
faturamento das empresas, disposto no artigo 
195, I, “b”, da Constituição Federal, sendo que 
o Supremo Tribunal Federal, recentemente em sede de recurso 
extraordinário, decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do 
ICMS na base de cálculo da Cofins.

Ocorre que, após as mudanças estabelecidas pela 
Lei 12.546/2011, com a alteração dos recolhimentos das 
contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de salários 
para receita bruta das companhias, as mesmas passaram a 
recolher as suas contribuições previdenciárias com o incluso 
ICMS no cálculo por dentro.

Desta forma, temos novamente por analogia a discussão 
do PIS e Cofins, o flagrante explícito da inconstitucionalidade da 
inclusão do referido tributo Estadual, desde a vigência da lei, bem 
como a sujeição da competência de cada setor da economia, 
que passou a recolher suas contribuições previdenciárias sujeitas 
à desoneração da folha de pagamento em substituição a folha 
de salários.

Com a referida alteração, a Receita Federal do Brasil, 
publicou à época, uma orientação estabelecendo que a parcela 
do ICMS estivesse na nova Contribuição Patronal Sobre a Receita 
Bruta – CPRB. Infelizmente o Fisco ainda entende que o tributo 
Estadual integra o conceito de faturamento, gerando assim um 
grave aumento desta contribuição.

Por Dr. Raphael Alonso

A EXCLUSÃO DO ICMS 
DA BASE DE CÁLCULO 
DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. 
EMPRESAS SUJEITAS À 
DESONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO

Tratam-se de discussões similares 
àquela decidida inconstitucional pela inclusão 
do ICMS da base de cálculo da Cofins, bem 
como a CPRB, que da mesma forma possui 
o incluso imposto inserido no cálculo por 
dentro. Lembrando que, o ICMS não pode 
ser considerado como faturamento, essa 
anomalia resiste por parte do Fisco.

Desde a vigência da normativa, 
positivando a desoneração da folha de 
pagamento das companhias, os contribuintes 
mais uma vez ficaram sujeitos a um aumento 
considerável da sua carga tributária e, não 
pela incidência de 1% sobre a receita bruta 
de contribuição patronal, e sim por constar o 
ICMS em sua base de cálculo.

Destarte, a sujeição do ICMS na base 
de cálculo das Contribuições Patronais sobre a Receita Bruta, a 
mesma não poderá prosperar por não ser receita da empresa, 
sendo essa repassada aos Estados, possui como base de 
incidência tributária o preço da mercadoria, não poderá estar 
presente no cálculo por dentro da contribuição previdenciária. 

Diante de tal óbice mantido pela Receita Federal do 
Brasil, desde o início do plano político da desoneração da folha 
de pagamento até os dias atuais, as companhias passaram a 
se utilizar do judiciário para cumprimento do afastamento do 
ICMS da base de cálculo das contribuições previdenciárias e 
estão logrando êxito.

A economia pelo afastamento do imposto das 
contribuições previdenciárias poderá ser de 20% ou mais, 
dependendo das alíquotas distintas de ICMS dos produtos de 
cada setor da economia. Da mesma forma, o ISS poderá ser 
matéria de análise das companhias.

Cabe a cada contribuinte analisar este impacto em sua 
carga tributária, para se valer do seu direito ao ingresso de 
uma medida judicial cabível para exclusão da parcela do ICMS.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB
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Foram publicadas no Diário Oficial 
da União do dia 30/12/2014, 
as Medidas Provisórias nº 664 e 

nº 665, editadas pela Presidente da 
República com significativas mudanças 
na concessão de auxílio doença e pensão 
por morte, bem como abono salarial e 
seguro desemprego, dentre as alterações 
publicadas destacamos as seguintes:

A pensão por morte ficou 
condicionada ao período de carência 
de 24 meses de contribuições, salvo se 
o segurado esteja em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez.

No caso de acidente do trabalho 
e doença profissional, a concessão de 
pensão por morte será independente 
do tempo de carência, ou seja, de 
contribuição.

Só receberá a pensão o cônjuge, 
companheiro ou companheira casados ou 
em união estável há, pelo menos, 2 anos 
antes do óbito do segurado.

O auxílio-doença não poderá 
exceder a média aritmética simples dos 
últimos doze salários-de-contribuição, 
inclusive no caso de remuneração variável 
ou, se não alcançado o número de doze, a 
média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes.

AS ALTERAÇÕES NO SEGURO 
DESEMPREGO,  

AUXÍLIO DOENÇA E PENSÃO POR MORTE.
MODIFICAÇÕES NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

MEDIDA PROVISÓRIA 664 e 665 de 2014

No que diz respeito à aposentadoria 
por invalidez, caso a perícia médica 
conclua pela existência de incapacidade 
total ou definitiva para o labor, o benefício 
será devido a partir do 31º dia do 
afastamento da atividade ou a partir da 
data de entrada do requerimento, se entre 
o afastamento e a data de entrada do 
requerimento decorrerem mais de 45 dias.

Nos primeiros 30 dias de 
afastamento por invalidez caberá à 
empresa pagar ao segurado-empregado 
seu salário integral.

O benefício do auxílio doença será 
devido ao segurado que ficar incapacitado 
para o trabalho ou atividade habitual, 
desde que cumprido o seguinte período de 
carência:

a) Ao segurado empregado, a 
partir do trigésimo primeiro dia 
do afastamento da atividade 
ou a partir da data de entrada 
do requerimento, se entre o 
afastamento e a data de entrada do 
requerimento decorrerem mais de 
quarenta e cinco dias; e 

b) aos demais segurados, a partir 
do início da incapacidade ou da 
data de entrada do requerimento, 
se entre essas datas decorrerem 
mais de trinta dias. 

Assim, durante os 30 dias 
consecutivos ao do afastamento por 
acidente de trabalho ou doença de 
qualquer natureza, a empresa pagará ao 
empregado-segurado seu salário integral.

A empresa só poderá encaminhar o 
empregado-segurado à perícia médica do 
INSS quando a incapacidade ultrapassar 
30 dias, e ficará a cargo daquela o exame 
médico e o abono das faltas.

O benefício era de 91% do salário 
do segurado, limitado ao teto do INSS, 
agora tal benefício será limitado à média 
da soma dos 12 últimos salários de 
contribuição.

O seguro desemprego, dado aos 
empregados demitidos sem justa causa, 
onde o acordo varia com a faixa salarial, 
pago em até 05 parcelas, passou a 
contar com novos prazos de carência, 
tais quais: 18 meses na 1ª solicitação, 
12 meses na 2ª solicitação e 03 meses a 
partir da 3ª solicitação.

Abono salarial, mais conhecido 
como PIS, é o pagamento anual 
da quantia de 01 salário mínimo 
ao empregado que anteriormente 
trabalhasse por ao menos 01 mês ao 
ano com recebimento de até 02 salários 
mínimos. A mudança se deu em relação 
ao prazo de carência que passa a ser 
de 06 meses de trabalhos ininterruptos, 
com pagamento proporcional ao tempo 
trabalhado no ano.

Tais medidas foram aplicadas 
para garantir a segurança fiscal e fechar 
o cerco contra abusos e distorções 
na concessão do seguro-desemprego 
e outros benefícios, gerando uma 
economia de R$ 18 bilhões aos cofres 
públicos, segundo o Ministro do trabalho 
e Emprego, Manoel Dias.

As medidas entram em vigor 
imediatamente. Mas, para não perderem 
a validade, ainda precisam ser aprovadas 
pelo Congresso nos próximos 120 dias 
de sua publicação.

Por: Dra. Thais Ferreira Galatte Pourrat



O primeiro tipo é a C-CORPORATION, 
um tipo de empresa americana, que pode 
ser aberta por um ou mais acionistas, sendo 
eles residentes americanos ou estrangeiros. A 
empresa é interpretada como uma entidade 
separada dos sócios. As “C-Corporations” 
são gerenciadas por pessoas que podem ser 
distintas dos donos da empresa, portanto 
os impostos são remetidos pela empresa e 
são separados dos donos. Mesmo que o(s) 
sócio(s) e o gerente sejam a mesma pessoa.

Neste caso, para residentes, existe a 
possibilidade de taxação dupla já que a 
empresa é taxeada e os dividendos que são 
passados aos donos também estão sujeitos 
ao imposto de renda de cada dono. Quando 
o recebimento de dividendos, fica para giro 
de caixa da empresa, o indivíduo não tem 
acréscimo de renda, portanto não precisa 
fazer imposto de renda pessoa física. Esse é 
o cenário ideal quando os donos da empresa 
são estrangeiros, pois como um não-
residente, não gera obrigatoriedade fiscal 
com os Estados Unidos, apenas com seu país 
de origem. 

Já o outro tipo de empresa, o segundo 
caso, a S-CORPORATION, é bem 
parecido com a C-Corporation no que 
diz respeito ao limite de responsabilidade 
e fácil transferência, porém dois pontos 
são fundamentais: o governo americano 
não permite esse tipo de empresa para 
não resientes, apenas americanos tem a 
liberdade de optar por esse tipo de empresa; 
outro ponto é que os impostos são passados 
diretamente aos donos da empresa, chamado 
nos Estados Unidos de pass-trough, evitando 
a taxação dupla. Essa é uma vantagem única 
e exclusiva para residentes. Estrangeiros não 
podem abrir uma S-CORPORATION.

Por último, mas não menos importante, 
vem a LLC. A sociedade limitada é uma 
estrutura de negócios exclusiva, que 
combina a proteção de responsabilidade 
limitada de uma empresa com as vantagens 
operacionais de um negócio de parceria. 
Os proprietários de uma LLC são referidos 
como membros da empresa. A sociedade 
LLC tem uma identidade legal separada dos 
membros e gestores do negócio. Um dos 
principais benefícios da operação é também 
o imposto pass-through. Essa modalidade 
torna-se uma excelente opção de negócio 
para os brasileiros, uma vez que podem abrir 
esse tipo de empresa e usufruir desse regime 
tributário, principalmente para quem compra 
propriedade nos Estados Unidos. Esse ponto 
será abordado um pouco mais adiante, com 
mais detalhes.
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A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados, pensando sempre na 
inovação e na prestação de serviços 

jurídicos com a máxima eficiência, qualidade 
e comprometimento, fechou mais uma 
parceria de sucesso que resultará em ótimas 
oportunidades para seus clientes.

Desde Janeiro de 2015 contamos com a 
parceria Lopes & Castelo x America Expert, 
empresa americana com sede em Miami, 
especializada em consultoria de negócios nos 
Estados Unidos da América, presta diversos 
serviços a empresas brasileiras, e agora, 
com o apoio jurídico da Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados, os benefícios aos 
empresários brasileiros ou estrangeiros se 
multiplicam.

Como ponto de partida, importante 
levar ao conhecimento de todos nossos 
clientes e parceiros, alguns pontos de suma 
importância do mercado americano.

AS DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS ENTRE 
BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Muitos empresários e empreendedores 
brasileiros buscam o estado da Flórida, 
nos Estados Unidos, para morar ou investir. 
Por isso, a America Expert e a Lopes & 
Castelo Sociedade de Advogados ajudam 
o empresário, antes de qualquer coisa, a 
entender que o Brasil e os Estados Unidos 
são completamente diferentes em vários 
aspectos, principalmente na área Tributária. 
Muitas vezes pensamos que os produtos 
no Brasil são superfaturados, mas quando 
entendemos as cargas tributárias por trás de 
cada venda, entendemos que as margens 
de lucro não são tão altas e que talvez abrir 
uma empresa em outro país, pode ser muito 
vantajoso.  Portanto, devemos focar nesse 
ponto, mostrar para o leitor que ter um 
negócio nos Estados Unidos é rentável, tanto 
vendendo no EUA como exportando para o 
mundo.

A diferença entre imposto sobre 
faturamento (Brasil) x lucro líquido (EUA), se 
o leitor for tentar entender o sistema tributario 
americano comparando com o Brasil, ele não 
chegará a nenhum denomidador comum.  
O ponto inicial é entender que todas as 
empresas americanas são tributadas apenas 
sob o faturamento LÍQUIDO (ou seja, lucro 
menos as despesas). 

Para que o leitor possa começar a 
entender o sistema americano, vamos 
brevemente explicar os 3 principais tipos de 
empresas:

AS DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS 
ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Outro ponto muito importante é a 
diferença de carga tributária. No Brasil 
temos o Simples Nacional, o Lucro Presumido 
e o Lucro Real, com alíquotas que variam 
de acordo com o faturamento e opção do 
regime tributário, fazendo com que o custo 
tributário brasileiro seja um dos grandes 
entraves ao desenvolvimento econômico e 
empresarial.

Nos Estados Unidos é muito mais simples 
e transparente, as 3 empresas abordadas, 
conforme já mencionado, pagam seus 
impostos apenas sobre o lucro líquido e a 
alíquota é tipo cascata, variando conforme o 
montande do lucro. 

Nos Estados Unidos também é muito 
comum outro tipo de imposto, que os 
brasileiros não estão acostumados, o Sales 
Tax, que é o imposto sob o produto vendido. 
Em todo o comércio, exceto produtos de 
necessidade básica, o consumidor paga 
imposto separado. Ao comprar algo no 
mercado, contratar um serviço, ou mesmo 
comprar matéria prima para sua empresa, 
o consumidor final é o responsável por 
pagar esse imposto de venda. Cada Estado 
e Condado tem a sua alíquota. Na Flórida 
varia de 5,5% a 7%, conforme o condado. 
Em outros Estados como Nova Iorque, chega 
às vezes até 13%. 

Essa transparência e simplicidade é o 
principal diferencial entre o Brasil e Estados 
Unidos, na hora de pagar imposto. O 
consumidor brasileiro nunca sabe quanto 
está pagando de imposto e cada item tem 
sua alíquota. Muitas vezes se paga mais de 
50% em impostos em um item sem ter acesso 
a essa informação.

A falta de informação acrescida da alta 
carga tributária embutida nos produtos e 
serviços brasileiros - cada produto tem uma 
alíquota que muda de Estado para Estado 

Sra. Simone Oliveira 
CEO America Expert
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pesam no custo do fabricante e provedor 
de serviço, encarecendo o produto para o 
consumidor final.

Há estudos que comprovam que, em 
alguns casos é mais vantajoso ter produção 
fabril em outros países e apenas exportar 
para Brasil. Isso porque, devido a todos os 
pontos já mencionados, o os preços dos 
produtos no Brasil são muito elevados e 
devido aos baixos custos de fabricação fora, 
consegue-se obter margens de lucro mais 
altas.

Ainda podemos destacar que nos Estados 
Unidos há algumas vantagens adicionais 
para o investidor. São elas:

Tax Exemption Certificate - Uma 
vantagem para muitas empresas, que é uma 
permissão que o Governo concede para 
aqueles que compram para revender. Nesses 
casos, se a empresa comprovar que ela 
não é a consumidora final do produto, mas 
que comprou para revender, ela não paga 
imposto sobre esses produtos. Conforme já 
abordado acima, quem paga o imposto de 
vendas é o consumidor final. 

Essa é mais uma das vantagens para o 
empresário nos Estados Unidos, pois quanto 
menor seu custo, maior será sua chance de 
alta rentabilidade.

Imposto de Importação e incentivos 
fiscais - O governo americano provê diversos 
incentivos para exportadores, com redução 
fiscal e com a isenção do imposto de venda. 
Os Estados Unidos tem interesse em fortalecer 
a economia interna, favorecendo a indústria, 
seja ela para consumo local ou exportação. 

Diferença entre carga tributária 
dos empregados - Outro ponto muito 
importante a ser considerado é o custo que 
as empresas têm com seus funcionários. Todo 
empresário brasileiro sabe a dor e delicia das 
leis trabalhistas brasileiras e como na grande 
maioria das vezes a justiça pende para a 
defesa do funcionário. As leis trabalhistas 
americanas são bem mais simples e menos 
“protecionistas” com os funcionários.

Enquanto no Brasil um empregado custo 
o dobro ou mais pro seu empregador, nos 
Estados Unidos, o custo é de cerca de apenas 
25% a mais. Claro que cada empresa tem a 
liberdade de prover os benefícios que bem 
desejar para seus funcionários e existe sim 
um bom senso comum entre as empresas 
locais, mas por lei, a empresa não é obrigada 
a pagar dias de férias, licensa maternidade 
para as mulheres, nem dias por afastamento 
médico. Não existe 13 salário, nem emendas 
de feriado. Isso tudo, são benefícios muito 
desejados pelos funcionários, mas que 
pesam no bolso do empregador. 

Resumindo, os benefícios imediatos em 
abrir uma empresa nos Estados Unidos que 
podemos destacar: baixo custo de abertura 
e manutenção da empresa, menor carga 
tributária e trabalhista, além dos fatores 
comerciais como melhor negociação com 
fornecedores locais (Preço e Prazo); acesso 
à tecnologia de ponta; acesso à mão-de-
obra qualificada; construção de crédito 
nos Estados Unidos; prestígio Internacional 

– atrai investimentos internacionais; 
possíveis parcerias com bancos e 
instituições (possibilidade de financiamentos 
internacionais) e um marketing forte e 
competitivo.

PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO

Outra dica interessante que a maioria 
dos brasileiros não sabe é que antes ou 
mesmo depois de investir, sobretudo no setor 
imobiliário, o proprietário mesmo sendo 
um estrangeiro tem obrigações tributárias. 
Muitas vezes esses investidores creem não 
ser necessário pagar impostos por não 
serem residentes. Por isso, a Lopes & 
Castelo e a America Expert, explicam que 
é fundamental estar em dia com o fisco tanto 
no Brasil, como nos Estados Unidos. 

Podemos apresentar duas situações 
diferentes para exemplificar um caso de 
investimento imobiliário. A primeira se aplica 
ao brasileiro que decidiu imigrar, mudar de 
país e que não tenha mais renda no Brasil. 
Ele deve se desligar tributariamente por 
meio da Declaração de Saída Definitiva do 
País (DSDP). Com essa declaração ele não 
necessitará prestar mais contas ao Fisco 
Brasileiro. Vale ressaltar que com isso não 
perde-se a cidadania brasileira, apenas 
ficará desobrigado de prestar contas ao fisco 
brasileiro.

Outro cenário se aplica aos brasileiros 
que continuam residentes no país, mas que 
compraram imóveis para rendimento nos 
Estados Unidos. Os bancos e financiadoras 
têm facilitado o financiamento de imóveis 
para estrangeiros e a compra de propriedade 
pode ser feitas por pessoa física ou pessoa 
jurídica.

Se o investidor brasileiro adquirir 
um imóvel através de pessoa física e for 
utilizá-lo para lazer e uso próprio, talvez 
já tenha ouvido falar que não é necessário 
abrir a empresa americana. Porém muitos 
desconhecem o imposto FIRPTA. O governo 
dos Estados Unidos criou a Lei do Imposto 
sobre o Investimento Estrangeiro em Bens 
Imobiliários (“Foreign Investment In Real 
Property Tax Act” ou “FIRPTA”) com o objetivo 
de estabelecer imposto de renda sobre os 
ganhos obtidos por pessoas estrangeiras 
provenientes da venda de suas propriedades 
nos Estados Unidos. 

Para garantir o recolhimento dos impostos 
americanos, o governo retém 10% do valor 
da compra no momento da venda. O valor 
fica retido até a declaração de imposto de 
renda do ano seguinte, quando o fisco tem 
a oportunidade de analisar se realmente há 
imposto devido ou não. Esse imposto pode 
atrasar a venda do imóvel, assim como 
acarretar na retenção de impostos que 
poderiam ser evitados, caso a propriedade 
seja adquirida através de uma LLC. 

Tem ainda aqueles que compram imóveis 
para investimento, recebendo aluguel. Para 
esses é ainda mais fundamental que essa 
propriedade seja registrada em nome de 
empresa, pois envolve ganho de dinheiro 
com certa periodicidade. 

Ainda falando de impostos, ter o imóvel 
como uma entidade jurídica, uma série de 

despesas provenientes do imóvel podem 
ser contabilizada em nome da empresa, 
assim acumulando prejuízo e evitando, na 
grande maioria dos casos, o pagamento de 
muitos impostos. Se uma pessoa física tem 
rendimentos, ela tem que declarar e pagar 
imposto, sem muita justificativa de deduções. 

Vale destacar que ter o imóvel em nome 
de uma empresa é extremamente benéfico 
em caso de quem loca seu imóvel e quer 
evitar prejuízos maiores em caso de um 
processo civil. Quando terceiros passam 
temporada no seu imóvel, o proprietário está 
sujeito a que o locatário ou algum prestador 
de serviço venha a sofrer danos ou acidentes 
dentro do imóvel. Nesse caso, se a vítima 
decidir processar o dono da propriedad e 
se o imóvel for é o único ativo da empresa, 
o mesmo estará protegido por lei, da venda 
como pagamento de indenização. 

Há ainda a opção de abrir uma empresa 
offshore, localizado em países conhecidos 
como paraíso fiscal, que garantem sigilo 
e uma camada extra de proteção contra 
possíveis processos contra o dono da 
propriedade.  Há ainda outras vantagens 
em ter uma Offshore como dona da 
propriedade americana, como planejamento 
tributário a blindagem patrimonial, porém 
recomendamos que o caso seja analisado 
por um advogado especialista no assunto, 
para avaliar as particularidades de cada 
caso.

Por todos os motivos acima, 
recomendamos a todos brasileiros que 
comprarem imóveis nos Estados Unidos, 
que contem com a ajuda e conhecimento de 
profissionais especializados. 

Ainda nas questões de proteção 
patrimonial, a empresa americana também 
pode ser utilizada para ingressar no quadro 
societário das empresas brasileiras, nessas 
situações temos a figura da Pessoa Jurídica 
Domiciliada no Exterior, que poderá passar 
a ser detentora do patrimônio empresarial 
ou dos sócios brasileiros. Entretanto, este 
é um ponto que deve ser analisado caso a 
caso, por isso a necessidade de contar com 
profissionais especializados nos mercados 
americano e brasileiro.

Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo 
Sócio Fundador da Lopes & Castelo 



Dr. Josué dos Santos Ferreira
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A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados dentre suas áreas 
de atuação, mantém uma área 

destinada exclusivamente ao Direito 
Político e às Relações Governamentais, 
que abrange em especial o monitoramento 
personalizado dos atos do Poder Executivo 
e Legislativo que possam influenciar nos 
assuntos de nossos clientes.

Além disso, atuamos com estudos de 
impactos legislativos, análises de risco 
que compreende no acompanhamento 
de processos legislativos, consultoria 
efetiva a empresas públicas, privadas e de 
economia mista, bem como assessoria à 
agentes públicos e membros dos poderes 
Executivo e Legislativo.

Posto isto, é com grande satisfação 
que apresentamos o Dr. Josué dos 
Santos Ferreira, na qualidade de Diretor 
de Assuntos Políticos e de Relações 
Governamentais da Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados, e com toda a 
certeza é mais uma peça fundamental na 
obtenção de uma advocacia de resultados 
aos nossos clientes. 

Dr. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA

Autor da Obra Acadêmica e Literária

•	Os	Meandros	do	Congresso	Nacional

•	Como	 interagir	 e	 participar	 das	
atividades legislativas brasileiras

Autor da Proposta de criação da 
Disciplina

•	Direito	Parlamentar	junto	a	Comissão	
de Legislação Participativa – CLP 
do Senado Federal e do Conselho 
Nacional de Educação – Ministério da 

Educação do Brasil, a ser implantada 
em todas as Faculdades de Direito do 
país.

Associações / Entidades

Fundador do Instituto de Estudos 
Legislativos Brasileiro – IDELB

Escritor e Membro da União Brasileira 
de Escritores

Jornalista e Membro da Associação 
Brasileira dos Jornalistas

Editor e Jornalista Responsável do 
Jornal Notícias do Congresso Nacional

Formação Acadêmica

Nascido em 1969 na Cidade de Natal 
– Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 
Administrador de Empresas com ênfase 
em Finanças Corporativas pela University 
of California Berkeley - EUA. Cursou, no 
Brasil, o Programa de Direção Estratégica e 
Planejamento Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo. Residiu na 
Suíça na cidade de Genebra, onde cursou 
Francês pela Universidade de Genebra 
e participou dos Seminários: “Saúde, 
Educação e Moradia nos Países do 3º 
Mundo” e “Ciências Políticas”, promovido 
pela Organização das Nações Unidas – 
ONU. Residiu também na Inglaterra na 
cidade de Londres, onde cursou Inglês 
nas Escolas: Central London College e 
Hammersmith and West London College. 
Participou do Seminário “Ecologia no Brasil 
sobre a Floresta Amazônica”, promovido 
pela BBC 1 e Rede Globo. 

Carreira Profissional - Cargos Privados 
e Federais Exercidos

Ex-Diretor-Adjunto do Departamento 
de Comércio Exterior para Assuntos ligados 
ao Mercosul, da Câmara de Comércio, 
Indústria e Turismo Peruano-Brasileira, 
Ex-Membro e Ex-Delegado Ambiental do 
Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, 
Ex-Representante da Revista AJUFE - 
Associação dos Juízes Federais do Brasil 
- Poder Judiciário Federal, e Ex-Assessor 
Parlamentar do Senado Federal do Brasil, 
inserido nas Comissões Permanentes de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
de Assuntos Econômicos, de Assuntos 
Sociais, de Educação, de Serviços de 
Infra-Estrutura, de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e de Fiscalização e Controle. 

RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS

Carreira Política

Nas eleições gerais de 1998, concorreu 
ao cargo de Deputado Federal, sendo 
eleito Suplente de Deputado Federal pelo 
PPB - Partido Progressista Brasileiro do 
Estado do Rio Grande do Norte, fazendo 
parte integrante da 51ª Legislatura do 
Congresso Nacional – (1999 a 2003). 
Também nas eleições gerais de 2002, 
concorreu ao cargo de Deputado Federal, 
sendo eleito Suplente de Deputado Federal 
pelo PL - Partido Liberal do Estado de São 
Paulo, fazendo parte integrante da 52ª 
Legislatura do Congresso Nacional – 
(2003 a 2007). 

Condecorações e Títulos Honoríficos

Título de Membro Honorário da O.P.B. 
– Ordem dos Parlamentares do Brasil; 
Diploma de Honra ao Mérito “I CLASTAM” 
– Primeiro Congresso Ibero-Americano de 
Segurança Transnacional para Assuntos 
do Mercosul - “Reconhecimento por sua 
luta e importante contribuição, à causa 
da Segurança Transnacional do Mercosul” 
das Entidades de Classe da Polícia Federal 
do Brasil; Diploma Honorífico “Deputado 
Ulysses Guimarães” – “Democracia através 
do Parlamentar Brasileiro” da O.P.B. – 
Ordem dos Parlamentares do Brasil; Troféu 
Brasil – “Deputado Ulysses Guimarães” 
– “O Senhor Diretas” da O.P.B. – Ordem 
dos Parlamentares do Brasil; Medalha de 
Ouro “Deputado Ulysses Guimarães” – 
“Valorização da Democracia no Brasil” 
da O.P.B. – Ordem dos Parlamentares 
do Brasil; Medalha de Prata “Deputado 
Ulysses Guimarães” - “Valorização do 
Parlamento Nacional” da O.P.B. - Ordem 
dos Parlamentares do Brasil; Troféu 
Vitória Alada – Símbolo Internacional 
de Qualidade - “TOP OF QUALITY” – 
2002/2003 em reconhecimento da Obra 
Literária Acadêmica, Social, Cultural, 
Política e Educacional “Os Meandros do 
Congresso Nacional” – Como Interagir 
e Participar das Atividades Legislativas 
Brasileiras, congratulada pela O.P.B. – 
Ordem dos Parlamentares do Brasil; Placa 
de Bronze comemorativa do Conselho 
do Projeto Cultural e Institucional Brasil 
500 anos, Conferência “Ações e Soluções 
Tributárias”, da ABEEJ - Agência Brasileira 
de Eventos e Estudos Jurídicos; Placa de 
Aço comemorativa do Conselho do Projeto 
Cultural e Institucional Brasil 500 anos, 
Conferência “Como Vencer nas Eleições” - 
Direito, Ética e Marketing Político Eleitoral e 
Conselheiro da Academia Brasileira de Arte, 
Cultura e História – ABACH, Comendador 
da Ordem do Mérito Empreendedor 
Presidente Juscelino Kubitschek e o Título de 
Cidadão Honorário de Brasília, concedido 
pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 



A Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 02/10/2014, 
com a alteração da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.821, 

de 17/10/2014, preceitua que a prova da regularidade fiscal 
perante a Fazenda Nacional, será através da Certidão Unificada, 
referente a todos os Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, inclusive sobre as contribuições previdenciárias e de 
terceiros.

Assim, a partir de 03/11/2014, não foi mais possível a 
expedição de certidão específica, quais sejam, Certidão Conjunta 
PGFN/RFB e Certidão Previdenciária, visto que a Secretaria da 
Receita Federal passou a expedir uma única certidão abrangendo 
a regularidade fiscal da empresa.

As certidões podem ser Certidão Negativa de Débito – 
CND ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa 
– CPD-EN, a diferença entre elas é que a CND caracteriza-
se pela não existência de pendências relativas a débitos, a 
dados cadastrais e à apresentação de declarações, ou seja, o 
contribuinte está plenamente regular perante o fisco, já para 
a CPD-EN, o contribuinte possui débitos com a exigibilidade 
suspensa, nos termos do artigo 151, do Código Tributário 
Nacional, isso significa que o débito, pode estar parcelado, foi 
objeto de depósito judicial, ou mesmo existe decisão liminar 
proferida em mandado de segurança, ou está sendo discutido 
administrativamente, entre outros.

O pedido da certidão deverá ser feito pela internet, no 
sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil www.receita.
fazenda.gov.br ou da Procuradoria da Fazenda Nacional www.
pgfn.fazenda.gov.br, e sua emissão será imediata.

A UNIFICAÇÃO DAS 
CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
FISCAL FEDERAL

Contudo, na impossibilidade de emissão pela Internet, 
quando verifica-se a existência de pendência na situação fiscal, 
o pedido de certidão deve ser feito pessoalmente nas Unidades 
da Secretaria da Receita Federal, do domicilio tributário do 
contribuinte, sendo o prazo de 10 dias para sua emissão ou 
resposta negativa a sua emissão, após o protocolo do pedido.

Neste sentido, importante salientar que a certidão emitida 
para a pessoa jurídica, é válida para a matriz e suas filiais e, terá 
validade de 180 (cento e oitenta dias).

Porém, não rara as vezes, mesmo o Contribuinte cumprindo 
regularmente suas obrigações tributárias não consegue a 
expedição da respectiva certidão, pois surgem pendências na 
sua situação fiscal, como débitos que deveriam estar com sua 
exigibilidade suspensa e, por algum motivo, aparecem como 
pendência, débitos quitados, mas que ainda não foi dado baixa 
pela própria Receita Federal do Brasil, entre outros.

Observa-se também que em muitos casos a CND ou CPD-
EN não é expedida porque a Receita Federal do Brasil entende 
que o Contribuinte não cumpriu integralmente com seu ônus de 
comprovar sua regularidade fiscal, sendo necessário o ingresso 
de medidas judiciais, como Mandado de Segurança, para que o 
Judiciário determine a expedição da certidão.

De tal modo, sabendo da necessidade e da importância 
que são as CND ou CPD-EN para o contribuinte, que 
constantemente precisa comprovar sua regularidade perante as 
instituições financeiras, participar de licitações, de financiamentos 
no FINAME e BNDES, nosso escritório se coloca à disposição 
para maiores esclarecimentos e auxílio no que for necessário
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Atualmente, em qualquer compra 
ou contratação de serviços que 
realizamos, temos a percepção 

de que somos consumidores, e esta 
consciência nos leva a buscar pelos direitos 
que desta condição possuímos. Contudo, 
quem são as partes que compõem esta 
relação consumerista? 

Analisaremos, aqui, em breve 
palavras, alguns aspectos da proteção 
ao consumidor para saber o limite deste 
respaldo legal.

Primeiramente devemos salientar 
que a relação de consumo é constituída 
por 2 elementos distintos e necessários e 
que, na falta de um deles, a relação fica 
prejudicada e não mais será acolhida pelo 
Direito do Consumidor, sendo eles:

•	Consumidor:	 De	 acordo	 com	 a	
definição legal trazida pelo artigo 2º 
do Código de Defesa do Consumidor, 
este é toda pessoa física ou jurídica 
que adquire produtos ou serviços, 
como destinatário final. Entende-se 
por destinatário final aquele que usa 
o produto ou serviço para seu próprio 
uso, não sendo este objeto de revenda 
ou ainda prestação de serviço, e; 

•	Fornecedor:	 Conforme	 conceito	 do	
artigo 3º, do CDC, é toda pessoa 
física, jurídica, pública ou privada, 
que desenvolve junto ao mercado de 
consumo atividade econômica.

Desta feita, passamos, então, aos 
requisitos intrínsecos que tornam de fato as 
pessoas físicas ou jurídicas consumidoras. 

Para que alguém seja considerado 
consumidor é necessário que, além de 
ser destinatário final do produto ou do 
serviço, este também seja vulnerável e 
hipossuficiente comparado ao contratado 
ou vendedor.

A vulnerabilidade implica no 
conhecimento incipiente ou, em alguns 
casos falhos, do consumidor sobre os 
meandros legais que envolvem uma 
relação de consumo, que lhe confere 
um estado de desvantagem perante o 
fornecedor e ou o prestador de serviço. Daí 
a necessidade de que exista uma proteção 
legal aos consumidores, evitando assim 
que o mesmo seja lesado e que tenha 
condições de exigir que seus direitos sejam 
respeitados.

Já a hipossuficiência é a falta 
de recursos financeiros por parte do 
consumidor, pois na grande maioria das 
relações de consumo, este é o elo mais 
fraco, não se podendo comparar o poder 
econômico de um fornecedor com o dele.

Ademais, os consumidores contam 
com uma ferramenta facilitadora de 
defesa e proteção a seu favor, a utilização 
do instituto da inversão do ônus da prova. 
Tal instituto prevê que o litigante assuma 
o risco de perder a causa se não provar 
os fatos alegados dos quais depende 
a existência do direito que pretende 
resguardar, ou seja, no caso da inversão 
da prova, o fornecedor ou prestador do 
serviço questionado deverá comprovar 
que não deu causa aos danos sofridos 
pelo consumidor.

Observamos, ainda, que não 
podemos confundir a vulnerabilidade com 
a hipossuficiência, pois a primeira sempre 
existirá nas relações de consumo, tratando-
se de traço universal, enquanto que a 
segunda será de caráter particular, a ser 
analisado caso a caso como demonstrado.

Discorrido, em síntese, os requisitos 
para se configurar um consumidor, 
relevamos uma questão interessante 
nesta seara: as pessoas jurídicas como 
consumidoras.

Tal proteção consumerista, 
destinadas às pessoas jurídicas se dá em 
razão da Teoria Maximalista ou Teoria 
Objetiva, que coloca como consumidor 
toda a pessoa que adquire ou utiliza 
serviços na condição de destinatário 
final, não importando se o seu uso será 
próprio ou como parte de um processo 
de produção para posterior venda; não 
importando se haverá ou não aferição de 
lucro, ficando apenas excetuado o repasse 
ou a reutilização do produto adquirido ou 
do serviço contratado.

Esta teoria vem sendo aplicada 
pelos Tribunais Superiores, pois abrange, 
de forma máxima, a proteção trazida 
pelo Código de Defesa do Consumidor, 
conforme verificamos das seguintes 
súmulas editadas pelo Superior Tribunal 
de Justiça:

Súmula 297: “O CDC é aplicável 
às instituições financeiras”

Súmula 321: “O CDC é aplicável 
à relação jurídica sobre entidades de 
previdência privada e seus participantes:

Súmula 469: “Aplica-se o CDC aos 
contratos de plano de saúde”.

Concluímos dessa forma que, para 
a devida aplicação do direito consumerista, 
se deve definir a condição das partes 
como sendo consumidores e fornecedores, 
ressaltando a plena capacidade de 
pessoas jurídicas configurarem como 
consumidoras e, assim, desfrutarem de 
todas as proteções legais que o Código de 
Defesa do Consumidor lhes confere.

AS PARTES QUE COMPÕEM A 
RELAÇÃO DE CONSUMO.

Por: Dra. Ana Carolina Nunes


