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O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS 
BUSCAM FORTALECER SUAS 

RELAÇÕES COMERCIAIS

O 
Brasil e os Estados Unidos são as duas 
maiores economias e maiores democracias 
do Hemisfério Ocidental. Os Estados Unidos 
são detentores do título de maior economia 

do mundo, com um PIB nominal de 17,42 trilhões de 
dólares. Portanto, é evidente que ter esse país como 
parceiro comercial é de extrema importância para o 
desenvolvimento econômico internacional de um país. 
Atualmente, os Estados Unidos são o segundo maior 
parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a 
China.

No ranking da ONU/UNCTAD, em 2013 os 
Estados Unidos foram considerados o segundo principal 
mercado mundial, ocupando a primeira posição entre 
os países que mais importam e o segundo lugar entre 
os maiores exportadores.

Com base nos dados extraídos em janeiro de 
2015, o Brasil ocupa a nona posição no ranking das 
direções das exportações norte-americanas, o que 
significa dizer que somos excelentes compradores do 
mercado norte-americano, perdendo basicamente para 
o Canadá, o México e China, que se destacam como 
os maiores importadores de mercadorias dos Estados 
Unidos. 

Por outro lado, posicionamo-nos no 17º lugar 
quando se estabelecem os maiores fornecedores, o que 
significa que os Estados Unidos importam de mais de 

Dr. Josué dos Santos Ferreira
Fundador e Presidente Nacional do Instituto

De Estudos Legislativos Brasileiro - IDELB
Diretor de Relações Governamentais da

Lopes & Castelo Sociedade de Advogados

16 mercados internacionais antes do Brasil. Neste cenário, 
perdemos especialmente para os maiores parceiros dos 
Estados Unidos no mundo, que são a China, o Canadá e 
o México.

Entre 2010 e 2014, a relação comercial entre os 
dois países cresceu 33,8%, passando de 46,35 bilhões 
de dólares em 2010 para 62,03 bilhões de dólares em 
2014. Nesse mesmo período as exportações brasileiras 
cresceram 40%, enquanto as importações, 29,4%. A 
balança comercial possui saldo favorável aos Estados 
Unidos, tendo, portanto, registrado déficit ao Brasil no 
montante de 7,97 bilhões de dólares em 2014.

As exportações brasileiras com destino aos Estados 
Unidos são compostas de produtos manufaturados 
em sua maioria, tendo representado mais de 50% em 
2014, derivadas das vendas de máquinas mecânicas, 
aviões e combustíveis. Em seguida, surgem os produtos 
básicos, entre os quais o petróleo bruto e o café, e os 
semimanufaturados, entre eles o ferro, o aço e  as pastas 
de madeira.

As importações brasileiras também são basicamente 
compostas, em sua totalidade, de produtos manufaturados, 
com mais de 90% de representação em 2014, 
essencialmente pela compra de máquinas mecânicas 
e elétricas, óleo diesel, produtos químicos orgânicos e 
plásticos.
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O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS 
BUSCAM FORTALECER SUAS 

RELAÇÕES COMERCIAIS

42,9 bilhões em 2011. Em 2011, as exportações de 
bens dos Estados Unidos para o Brasil subiram 21% 
em relação a 2010. 

• Essas exportações foram feitas por meio de bens 
de indústrias de alta tecnologia, que produzem 
valor. Em 2011, os maiores bens de exportação dos 
Estados Unidos para o Brasil eram máquinas, no 
valor de 7,9 bilhões de dólares. Outras categorias de 
exportação superior incluem aeronaves e peças (5.4 
milhões de dólares), máquinas elétricas (4,6 bilhões 
de dólares) e plásticos (2,1 bilhões de dólares). 

• As exportações para o Brasil beneficiam empresas 
e empresários em todo o país. Em cada ano nos 
últimos dez anos, os exportadores em todos os 50 
Estados relataram exportações para o Brasil. Em 
2011, quase três quartos dos Estados dos Estados 
Unidos (36 no total) relataram bens de embarque de 
exportação acima de 100 milhões de dólares. 

• As exportações de serviços dos Estados Unidos para 
o Brasil também têm aumentado. De 2002 a 2011, 
as exportações nortes americanas de serviços para 
o Brasil mais que triplicaram, aumentando de 5,1 
bilhões de dólares em 2002 para 19,9 bilhões de 
dólares em 2011. Em 2010, esses serviços incluíram 
serviços de telecomunicações no valor de 2,1 bilhões 
de dólares, e serviços técnicos, no total de 2,2 bilhões 
de dólares.

• Em 2011, 1,5 milhão de brasileiros visitou os Estados 
Unidos, um aumento de 26% em relação a 2010, 
e cerca de 400 mil visitaram em 2002. Em 2011, 
os brasileiros gastaram 6.8 milhões de dólares em 
bens relacionados a viagens e turismo nos Estados 
Unidos, um aumento de 148% em relação a 2009. 

Fortalecer os laços por meio do investimento
• Fluxos de investimento bilaterais entre o Brasil e os 

trabalhos de apoio dos Estados Unidos, estimulam 
as exportações e fortalecem o nosso relacionamento 
econômico global. No fim de 2010, o investimento 
total de capital brasileiro nos Estados Unidos ficou 
em 15,5 bilhões de dólares, estando entre as 
maiores fontes de investimento estrangeiro direto 
(IED) na América Latina.

• De acordo com estimativas preliminares divulgadas 
pelo Bureau of Economic Analysis dos Estados 
Unidos, as empresas brasileiras investiram cerca 
de 3,7 bilhões de dólares nos Estados Unidos em 
2011. Os principais setores de IED do Brasil para os 
Estados Unidos são o de energia – incluindo carvão, 
gás, petróleo e alternativas renováveis –, bem como 
o de fabricação de metais,  de plásticos, de têxteis e 
de materiais de construção. 

• Em 2009, as subsidiárias de empresas de capital 
brasileiro-americanos empregaram 39 mil 
trabalhadores americanos e contribuíram com 2,6 
bilhões de dólares para exportações de bens dos 
Estados Unidos. Como a economia do Brasil continua 

Atualmente, o Brasil e os Estados Unidos buscam 
uma reaproximação e maior abertura comercial. Novos 
acordos e investimentos estão na pauta dos líderes de 
ambos os governos. O maior desafio hoje é o de ampliar 
nossas exportações para o país norte-americano.

Parceria comercial fundamental 
• Bens de duas vias e serviços de comércio entre os 

Estados Unidos e o Brasil quase triplicaram na última 
década. Foram mais de US$ 100 bilhões em 2011. 
Nos últimos cinco anos, a exportação de bens e 
serviços dos Estados Unidos para o Brasil mais do 
que dobrou, passando de 26.6 milhões de dólares 
americanos em 2006 para 62.7 milhões de dólares 
em 2011. 

• Com 195 milhões de consumidores do mundo e 
renda per capita que deve crescer mais de 3% ao 
ano durante os próximos cinco anos, a demanda 
do Brasil para as importações de bens mais do 
que triplicou, passando de 47.2 milhões de dólares 
americanos em 2002 para 226,2 bilhões de dólares 
americanos em 2011. 

• Desde 2002, as exportações de bens dos Estados 
Unidos para o Brasil mais do que triplicaram, 
passando de 12.4 milhões de dólares em 2002 para 
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a crescer, haverá grande potencial para aumentar 
esses fluxos. Entre janeiro de 2003 e fevereiro de 
2012, 81 ofertas foram anunciadas com gastos de 
capital totais de 3.37 milhões de dólares, gerando 
cerca de 8.110 empregos nos Estados Unidos. 

Alguns exemplos de trabalho de apoio ao 
investimento brasileiro nos Estados Unidos 

• Em junho de 2011, a Braksem, empresa brasileira, 
anunciou planos para investir 4 bilhões de dólares 
para aumentar sua produção de plásticos na América 
do Norte. Esse investimento ajudará a Braksem a 
expandir suas três fábricas nos Estados Unidos para 
produzir 1 milhão de toneladas de polipropileno por 
ano. 

• Em junho de 2011, a Santana Têxtil anunciou planos 
para abrir uma nova tecelagem, com facilidade de 
armazenamento, em Edinburg, Texas. A primeira 

fase do projeto foi a de criar 300 novos postos de 
trabalho até dezembro de 2011, com expectativa de 
500 posições adicionais geradas após a conclusão 
da instalação. 

• Em maio de 2011, a Gerdau, empresa brasileira, 
anunciou planos para investir 347 milhões de 
dólares a fim de expandir a capacidade de produção 
de 400 mil toneladas de metal em suas fábricas em 
Michigan, Arkansas e Minnesota. A Gerdau também 
anunciou sua intenção de realizar estudos técnicos 
sobre a expansão de sua planta em Monroe, no 
Michigan, e a criação de uma nova fábrica na 
América do Norte. 

Exportar histórias de sucesso 
Por meio da Iniciativa Nacional de Exportação e do 
Serviço Comercial dos Estados Unidos, esse país está 
trabalhando para facilitar o trabalho de mais apoio 
à exportação para o Brasil. 
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Dr. Josué dos Santos Ferreira, 
Presidente do Instituto de Estudos 
Legislativos Brasileiro - IDELB, 
com o Secretário dos Estados 
Unidos, John Forbes Kerry, em 
Washington, DC

Algumas histórias de sucesso 
• Rosenbauer América, um fabricante de caminhão 

de bombeiro ganhou um contrato de 42 milhões 
de dólares para fornecer 80 carros de bombeiro 
à Infraero, autoridade aeroportuária do Brasil. 
O contrato foi assinado em agosto de 2011, e os 
caminhões serão fabricados em Minnesota. 

• Com sede na Flórida, o Oriental Shipbuilding 
Group ganhou um contrato de 241 milhões de 
dólares no ano passado para a construção de cinco 
embarcações para a empresa brasileira Boldini 
S/A. A Administração Marítima dos Estados Unidos 
forneceu garantia de empréstimo para o projeto. O 
negócio gerará 300 empregos na instalação naval 
em Panama City, na Flórida. 

• A Swanson Industries, baseada em West Virginia, 
uma empresa fabricante e de serviço de reparo de 
cilindros de curso longo utilizados na indústria de 
petróleo offshore, em outubro de 2010 entrou em 

acordo com empresa brasileira Superpesa, o que 
rendeu um contrato de serviço de reparação no valor 
de 1 milhão de dólares em vendas para  a Swanson. 

• Em março de 2012, a GE Energy fez uma venda 
de 30 milhões de dólares dos motores GE para dois 
parques eólicos no Estado brasileiro do Rio Grande 
do Norte.

Os Estados Unidos e o Brasil trabalham em uma 
agenda comum com ampla gama de questões globais, 
a qual inclui o crescimento econômico global, lidando 
também com questões como o narcotráfico e a segurança 
do cidadão, questões tão importantes para a região. 

As relações Brasil-Estados Unidos têm raízes em 
nossos valores democráticos e geografia comuns e na 
história social que compartilhamos. A condição do Brasil 
de democracia estável e pacífica, e de potência econômica 
em crescimento, sua experiência no combate à pobreza 
extrema e sua abundância em recursos naturais dão a ele 
influência regional e internacional. Buscamos trabalhar 
com os norte-americanos para alcançar uma democracia 
mais ampla, maior segurança e maior progresso 
econômico no Hemisfério-Sul e no mundo.

The 46th Annual Washington Conference on 
the Americas – Advancing an Agenda for Growth: U.S. 
Secretary, of State John Kerry, on Regional Economic 
Opportunity

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, John 
Forbes Kerry participou da 46ª Conferência de Washington 
sobre as Américas, realizada em 3 de maio de 2016, 
no Departamento de Estado Americano. Ele abordou 
as mudanças que estão ocorrendo na América Latina 
atualmente e comentou a tendência anticorrupção que 
varre a região. “A corrupção como um todo rouba o futuro 
de um país”, disse ele. John Kerry também comentou as 
novas relações comerciais na região, entre as quais a 
Parceria Trans-pacífico. Sobre as alterações climáticas, o 
Secretário Kerry anunciou financiamento da USAID aos 
projetos de energias renováveis do Caribe e da América 
Central, acenando com o empenho dos Estados Unidos de 
gerar oportunidades econômicas na região.

O evento foi realizado em Washigton DC, pelo 
Departamento de Estado dos Estados Unidos em conjunto 
com a entidade Council of the Americas, e propôs uma 
agenda de crescimento para as Américas. A conferência 
contou com a participação do Secretário de Estado dos 
Estados Unidos John Kerry; do Presidente do Panamá, 
Juan Carlos Varela; do Secretário de Comércio dos 
Estados Unidos Penny Pritzker; do Subsecretário do Tesouro 
para Assuntos Internacionais dos Estados Unidos Sheets 
Nathan; da Secretária de Estado adjunta para Assuntos 
do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos Roberta 
Jacobson, e de outras autoridades.
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JANTAR DE 
COMEMORAÇÃO  
DOS 10 ANOS DA 
LOPES & CASTELO 

SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS

A A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados comemorou seus 10 
anos de fundação e nada melhor 
do que comemorar essa data com 

seus colaboradores, clientes e parceiros. O 
evento ocorreu no Club Homs, localizado 
na Avenida Paulista e contou com a 
presença dos profissionais dos escritório, 
clientes, parceiros e personalidades do 
meio político e jurídico, e o público presente 
acompanhou a cerimônia de homenagens 
e pode conhecer um pouco mais da Lopes 
& Castelo Sociedade de Advogados.

Como não poderia deixar de ser, 
foram homenageados alguns profissionais 
do escritório, pessoas que fazem parte 
da Lopes & Castelo a muitos anos, e que 
dedicam grande parte de seus dias em 
prol do crescimento e desenvolvimento do 
escritório. Ainda, como não poderia deixar 
de ser, alguns clientes também foram 
homenageados, pois são na realidade 
os grandes responsáveis pelo sucesso 
da Lopes & Castelo, e representam a 
qualidade dos serviços prestados.
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Convidados assistem ao vídeo institucional da  
Lopes & Castelo Sociedade de Advogados.

Dra. Sandra Regina Freire Lopes, fundadora da Lopes & Castelo  
em seu discurso de abertura.

Não poderíamos deixar de 
homenagear o ilustre Dr. Josué dos Santos 
Ferreira, Presidente Nacional do Instituto 
de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB 
e Diretor de Relações Governamentais 
da Lopes & Castelo, que contribui com 
o crescimento do escritório a cada ano e 
com toda certeza é um importante aliado 
de nossos clientes.

Encerrando o cerimonial, tivemos a 
honra de homenagear o Eminente Ministro 
Aposentado do Superior Tribunal de Justiça 
Dr. José Augusto Delgado, Coordenador 
Geral de Pareceres da Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados e de sua esposa, 
Sra. Maria José Costa Delgado.

Por fim, é importante frisar que, não 
apenas os homenageados, mas todos os 
demais profissionais, clientes e parceiros 
são de fundamental importância, por isso 
nosso agradecimento especial a todos que 
fazem da Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados uma banca de respeito, focada 
na dedicação, no comprometimento e na 
ética com a advocacia.

Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo, fundador da Lopes & Castelo  
discursando para os presentes.
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CERIMONIAL DE HOMENAGENS

Dr. Josué dos Santos Ferreira e Dra. Sandra Regina Freire Lopes

Srta. Anna Karina Biancardi da Sulplast Fibra de Vidro e Termoplástico 

recebendo a homenagem das mãos do Sr. Eduardo Sales Barbosa

Sr. Êlio Rebechi da Limer Cart Indústria e Comércio recebendo a 

homenagem das mãos da Dra. Marcela Natássya 

Sr. Gabriel Candi da Sunny Brinquedos recebendo a homenagem das 

mãos do Dr. Alexandre de Jesus

Sr. Luiz Henrique da Comarx Bombas e Equipamentos recebendo a 

homenagem das mãos da Dra. Renata Higa

Em comemoração dos 
seus 10 anos de atividade, 
alguns de nossos parceiros 
foram homenageados com 

o recebimento de uma 
placa comemorativa, um 
agradecimento especial 
aos que contribuíram e 

contribuem para que a Lopes 
& Castelo continue a se 

fortalecer no cenário jurídico 
e empresarial do País.



 Boletim Informativo | 09

CERIMONIAL DE HOMENAGENS

Sr. Valter Copriva da Fischer Indústria Mecânica recebendo a 

homenagem das mãos da Dra. Lilian Sartori

Sr. José Antonio da Dagan Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos 

recebendo a homenagem das mãos da Dra. Gizele Nunes

Sr. Sergio Eduardo da Polysack Indústria recebendo a homenagem das 

mãos da Dra. Maria Cristina

Sr. João Groth da Aços Groth recebendo a homenagem das mãos da 

Dra. Jacqueline Fortuna

Sr. Marcos Sganzerla da Luguez Indústria e Comércio de Espumas 

Técnicas recebendo a homenagem das mãos da Dra. Adriana Cordovil

Sra. Karla Alessandra da HV Comércio, Importação e Exportação 

recebendo a homenagem das mãos do Sr. Estevão Tabacchi

Sr. Ezequiel Penteado da ABC Group do Brasil recebendo a 

homenagem das mãos da Sra. Luciana Solito.
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HOMENAGEM 
ESPECIAL Dr. José Augusto Delgado e sua esposa 

Sra. Maria José Costa Delgado

Em uma noite de muitas 
homenagens e emoções, 
não poderíamos deixar de 
reconhecer o trabalho do 

ilustre Ministro Aposentado do 
Superior Tribunal de Justiça, Dr. José 
Augusto Delgado e de sua esposa 
Sra. Maria José Costa Delgado, que 
nos honraram com suas presenças e 
abrilhantaram ainda mais o evento.

Pessoa da mais pura 
simplicidade, Dr. José Delgado, 
natural de São José de Campestre, 
no Rio Grande do Norte, iniciou sua 
carreira de magistrado em 1965, 
como juiz de Direito na Comarca 
de São Paulo do Potengi (RN). Após 

Dra. Sandra Regina Freire 
Lopes observa a Sra. Maria 
José da Costa Delgado que 
lhe prestou uma emocionante 
homenagem
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Dr. José Augusto Delgado e sua esposa 
Sra. Maria José Costa Delgado

10 anos como magistrado estadual, 
recebeu indicação para o cargo de 
desembargador do TJ do Rio Grande 
do Norte. Passou em 1º lugar no 
concurso para juiz federal substituto. 
Já em 1989, foi promovido para o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
exercendo as funções de presidente, 
vice-presidente, corregedor, presidente 
da Turma e também de Comissões. No 
STJ, atuou como presidente da Turma, 
da Primeira Seção e da Comissão 
de Licitação. Integrou o Conselho de 
Administração e a Corte Especial.

Integrou, também, o Conselho 
da Justiça Federal por dois anos. Ainda 
no Judiciário, atuou nas funções de 
ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 
no período de 2004/2008, de 
corregedor-geral eleitoral e de diretor 
da Escola Judiciária Eleitoral. Após 13 
anos no STJ, proferiu quase 120 mil 
decisões. Dr. José Augusto Delgado, 
como também sua esposa, deram 
um exemplo de amizade e confiança, 
surpreenderam a todos os presentes 
com lindas palavras e posaram para 
fotos com todos os profissionais do 
escritório. Foi uma honra contar com 
suas presenças.
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OBRIGADO!
AOS PROFISSIONAIS QUE 
FAZEM ISSO POSSÍVEL

E não poderíamos esquecer de agradecer e prestar 
homenagem a todas as pessoas que foram 
imprescindíveis nesta trajetória. Completamos 10 
anos com muita dedicação e comprometimento 

no exercício da Advocacia, contando com excelentes 

profissionais, que fazem da Lopes & Castelo um sucesso.

 Estamos certos que, todos os profissionais 

permitiram a Lopes & Castelo alcançar a sua longevidade 

com excelentes resultados, proporcionando aos seus 

clientes a segurança e o sucesso almejado.

 Destacamos e dividimos este sucesso, com todos 

que fazem parte da Lopes & Castelo Sociedade de 

Advogados, aos profissionais que fazem isso possível! 

Nosso muito obrigado e parabéns a todos!
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Homenagem a Dr. Raphael Alonso dos S. Barbosa 

Homenagem a Willian Lopes Romero

Homenagem a Dra. Lilian Luciana A. Sartori Maldonado

Homenagem a Sr. Eduardo Sales BarbosaHomenagem a Dra. Renata M. Rezende Higa

CERIMONIAL DE HOMENAGENS DA LOPES & CASTELO
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A situação econômica vivenciada 
no Brasil vem ocasionando muita 
preocupação, para empresários, 

empregados e a toda população, visto que 
estamos em uma época de estagnação, 
com pouco crescimento da economia, 
não obstante, o Fisco Federal e Estadual 
continua buscando mecanismos que 
permitam aumentar sua arrecadação, 
mesmo que isso signifique a bancarrota 
das empresas, que sabedoras das suas 
obrigações tributárias, muitas vezes têm 
que optar entre efetuar o pagamento de 
seus tributos, ou pagar funcionários e 
fornecedores, para tentar alavancar e se 
manter no mercado.

Desta forma, existindo a 
inadimplência no pagamento de tributos, o 
Fisco dispõe de metodologia própria para 
a cobrança de seus créditos tributários que 
se encontram inscritos em Dívida Ativa que 
é a Execução Fiscal, procedimento este 
regulamentado pela Lei de Execução Fiscal - 
LEF nº 6.830/80, cumpre lembrar também 
que o débito inscrito em dívida ativa 
impede a expedição de Certidão Negativa 
de Débitos, instrumento indispensável 
para comprovar a regularidade fiscal nas 
mais distintas situações, ou seja, o Fisco já 
possui meios de exigir que os contribuintes 
se mantenham na regularidade fiscal.  

No entanto, o Protesto de 
Dívida Ativa, amplamente utilizado de 
forma abusiva pelo Fisco encontra-se 
regulamentado pela Lei n.º 12.767/2012, 
ao acrescentar o parágrafo único, ao 
artigo 1º da Lei n.º 9.492/97:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene 
pelo qual se prova a inadimplência 
e o descumprimento de obrigação 
originada em títulos e outros 
documentos de dívida.

Parágrafo único.  Incluem-se entre os 
títulos sujeitos a protesto as certidões 
de dívida ativa da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e 
das respectivas autarquias e fundações 
públicas.

Com efeito, o objetivo de um 
protesto é constituir a inadimplência e o 
descumprimento da obrigação, necessário 
nas negociações entre particulares, 
não na relação Fisco-Contribuinte, que 
conforme dito anteriormente possui os 
meios legais e próprios para cobrança do 
inadimplemento tributário.

Mais grave é o fato de que o Protesto 
da Dívida Ativa faz com que as empresas 
fiquem sem crédito no mercado, pois com 
a restrição os bancos passam a retirar, 
diminuir o capital de giro, financiamentos 
e isso automaticamente produz um efeito 
em cascata, pois os clientes e fornecedores 
paralisam qualquer negociação, piorando 
ainda mais a situação das empresas que 
estão labutando para se reerguer e se 
manter no mercado.

Cumpre salientar que o Protesto 
da Certidão de Dívida Ativa contraria um 
dos princípios fundamentais existentes no 
ordenamento jurídico, previsto no artigo 
805, do Novo Código de Processo Civil, 
segundo o qual na execução deve-se 

adotar a forma menos gravosa ao devedor, 
assim, torna-se incabível a manutenção 
do protesto, que tem efeito de coagir o 
contribuinte ao pagamento do tributo.

Podemos ressaltar que na esfera 
Estadual, o Fisco Paulista está protestando 
títulos que carecem de liquidez, visto que 
sobre as Certidões de Dívida Ativa estão 
sendo aplicados juros acima do patamar 
legal, que é a Taxa Selic, na medida que os 
juros são aplicados diariamente, conforme 
Lei n.º 13.918/2009, e o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
reconheceu sua inconstitucionalidade. 

Desta forma, as empresas 
estão buscando o judiciário visando o 
cancelamento dos Protestos de Certidão 
de Dívida Ativa, demonstrando a 
ilegalidade e abusividade desta medida, 
recentemente ingressamos com medidas 
requerendo a sustação dos protestos, e os 
juízes da 02ª Vara da Fazenda Pública de 
Guarulhos e da Vara da Fazenda Pública 
de Rio Claro, determinaram a retirada dos 
protestos sob o argumento de que sobre o 
suposto crédito tributário havia ocorrido a 
incidência de juros superiores a Taxa SELIC, 
bem como de que havia perigo de dano se 
mantida a restrição que poderia prejudicar 
as  relações comerciais e negociais da 
empresa, denegrindo sua imagem perante 
clientes e público em geral.

Assim, verificamos que apesar 
de existir norma legal autorizando o 
Protesto de Dívida Ativa, o judiciário 
ainda não pacificou o assunto, o que 
será definido pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI n.º 5135) que 
visa à declaração de inconstitucionalidade 
do já citado § único, do artigo 1º da Lei 
n.º 9.492/97, contudo, compete a cada 
contribuinte buscar o judiciário visando 
a suspensão ou o cancelamento dos 
protestos.

Por: Dra. Lilian Luciana Aparecida Sartori Maldonado

O PROTESTO DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA
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Diante da crise econômica que se 
instalou no cotidiano das transações 
comercias consumadas em nossa 

sociedade, o instituto civil da onerosidade 
excessiva dos contratos e a possibilidade 
de sua revisão ou resolução, traduzem-se 
na esperança para se alçar um equilíbrio 
financeiro e, também, um alívio jurídico na 
esfera empresarial, hoje.

Nesta seara, trataremos, sem 
a pretensão de exaurir o tema, dos 
fundamentos e requisitos legais que 
importam na revisão ou rescisão dos 
contratos de execução continuada.

Pois bem, incialmente, atentamos 
que a questão do inadimplemento 
contratual está ligada a critérios que 
comumente denotam o desiquilíbrio 
existente entre a prestação e 
contraprestação das partes envolvidas.

Neste sentido, temos como causas 
do desiquilíbrio a onerosidade excessiva; 
a alteração da base do negócio jurídico 
e o instituo da lesão contratual, os quais 
passaremos a expor.

A onerosidade excessiva, ou 
Teoria da Imprevisão como é tratada 
em âmbito jurídico, se constata quando 
acontecimentos supervenientes, 
extraordinários e imprevisíveis alteram 
a situação fática do devedor, refletindo 
de forma acentuada sobre a prestação/
obrigação devida, tornando-a 
extremamente onerosa para a parte a ela 
comprometida, ao mesmo tempo em que 
há benefício exagerado para a outra.

Esta vantagem auferida pela 
parte então beneficiada, não precisa 
necessariamente ser de ordem pecuniária; 

O PROTESTO DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA AS POSSIBILIDADES LEGAIS 

DA REVISÃO CONTRATUAL

Por Dra. Renata Flávia M. Rezende Higa

podendo ser entendida com qualquer 
vantagem extrema. Contudo, é ônus 
do devedor, para a propositura de uma 
ação judicial, provar a vantagem obtida 
e a desvantagem sofrida decorrentes do 
contrato firmado.

Outra situação que possibilita a 
revisão dos contratos é a modificação da 
base do negócio jurídico, que, em termos 
gerais, ocorre na seguinte situação: um 
contrato é celebrado dentro de uma 
determinada situação fática para ambas 
as partes. Sendo assim, se esta situação 
que ensejou o contrato se modifica de 
forma extrema ou irretratável, sem que 
para isso nenhuma das partes tenha 
contribuído, a base inicial desta relação 
desvaneceu-se, dando azo à sua rescisão 
ou revisão judicial.

Desta feita, a ação judicial objetiva 
readaptar a intenção dos contratantes, de 
modo que o contrato corresponda ao que 
as partes teriam desejado caso pudessem 
antever os acontecimentos infringentes.

Por fim, passamos à lesão, 
como causa de revisão contratual, 
a qual se configura quando, sobre 
premente necessidade ou por 
inexperiência, a pessoa, física ou 
jurídica, se compromete à obrigação 
manifestamente desproporcional ao valor 
da contraprestação promovida e ou à sua 
possibilidade financeira.

A lesão somente poderá ser 
apreciada de acordo com os valores 
vigentes ao tempo da celebração do 
negócio; pois esta desproporção deve ser 
observada no momento da contratação.

Nestes casos, cumpre ressaltar 
que a necessidade e ou inexperiência da 
parte lesada não precisam ser conhecidas 
da parte beneficiada, sendo, então, 
dispensada a comprovação de dolo ou da 
má-fé. O que de fato caracteriza a lesão 
é a consciência que uma parte tem de 

que está firmando um contrato do qual 
auferirá um lucro anormal.

Pois bem, diante de tudo que fora 
sustentado, temos que as possibilidades de 
revisão ou rescisão contratual apontadas 
têm como fundamento a relativização 
do princípio obrigatório dos contratos e 
sua intangibilidade, em prol da máxima 
igualdade entre as partes.

A interpretação dos contatos sob 
esta ótica social proíbe abusos resultantes 
do excesso de liberdade e do mau uso 
desta, e prima pela justiça e segurança nos 
negócios jurídicos.

Ademais, os contratos devem, 
também, se pautar pela boa-fé objetiva, 
violada no momento em que uma das 
partes tem ciência de que a outra está 
em situação de desvantagem injustificada 
ou quando toma conhecimento do 
desiquilíbrio e se mantem inerte ao 
fato, nada fazendo para restabelecer o 
equilíbrio contratual devido e a proibição 
do enriquecimento sem causa, que se 
informa numa vantagem manifestamente 
desproporcional por um das partes, num 
verdadeiro enriquecimento injusto em 
detrimento do outro.

Por fim, cumpre ressaltar que, 
se acionada judicialmente, a parte 
beneficiada vir a apresentar uma proposta 
para rever o contrato, o mesmo não 
poderá ser rescindido, cabendo apenas a 
sua revisão, a menos que tenha ocorrido a 
quebra do contrato.

Pelo exposto, temos que a 
socialização dos contratos vai de encontro 
aos anseios pelo equilíbrio financeiro de 
empresas e pessoas físicas, ainda mais 
hoje, considerando o cenário de crise que 
vivemos, uma vez que possibilita a sua 
reorganização de suas finanças, por meio 
das vias legais, devolvendo dignidade, 
justiça e igualdade substancial que devem 
permear as relações contratuais.
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