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As empresas pagam mensalmente 
tributos sobre as verbas 
trabalhistas, não obstante em 

casos de dispensa sem justa causa, a Lei 
Complementar nº 110/2001 criou nova 
fonte de custeio, pois além do pagamento 
de 40% (quarenta por cento) da multa do 
FGTS, as empresas passaram a pagar 
um adicional de 10% (dez por cento), 
totalizando 50% (cinquenta por cento) em 
relação ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS. 

Dessa forma, os empresários 
brasileiros que já cumprem com suas 
obrigações ao realizarem o pagamento 
dos salários, férias, 13º salário, 1/3 
sobre férias, aproximadamente 28,8% 
de encargos sobre a folha de salário, 
pagamento de 40% da multa do FGTS, que é destinada ao 
empregado, sendo depositada diretamente na própria conta 
do funcionário, encontra-se obrigado, ainda, ao recolhimento 
do adicional de 10%, que é uma contribuição social paga ao 
Governo Federal, desde Janeiro/2002, nos termos do artigo 1º 
da Lei Complementar n.º 110/2001:

Art. 1º Fica instituída contribuição social devida pelos 
empregadores em caso de despedida de empregado sem justa 
causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos 
os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, 
acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.  

O adicional de 10% do FGTS foi criado com o intuito de 
arrecadar fundos para que o Governo Federal pudesse arcar 
com as diferenças da correção monetária relativa às contas do 
FGTS, devida aos trabalhadores, em decorrência dos expurgos 

inflacionários ocorridos nos anos de 
1989 e 1990, esta foi a justificativa 
utilizada pelo Poder Executivo, quando da 
remessa ao Congresso do Projeto de Lei 
Complementar nº 110/2001 que institui 
referida contribuição. 

Assim temos que toda contribuição 
social somente pode ser criada para 
um escopo específico e ocorrendo o 
exaurimento da finalidade pela qual foi 
criada, não poder ser mantida, referido 
adicional de 10% não poderia ser 
preservado, ocorre que até o momento 
as empresas continuam arbitrariamente 
sendo compelidas ao seu recolhimento 
compulsório. 

Desta forma verifica-se que a 
finalidade utilizada na criação da referida 

contribuição não existe mais, pois os valores arrecadados com a 
contribuição estão tendo outro desígnio, ademais, as contas do 
FGTS já foram totalmente refeitas em razão dos mais de 15 anos 
de pagamento desta contribuição.

Importante destacar que se encontram pendentes de 
julgamento no Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nos 5.051/DF e 5.050/DF, em decorrência 
das flagrantes inconstitucionalidades existentes na manutenção 
da exigência da contribuição social de 10% sobre o FGTS.

De tal modo, as empresas possuem o direito de reaver, 
por meio de ação judicial, as contribuições sociais decorrentes 
do artigo 1º, da Lei Complementar n.º 110/2001 pagas 
indevidamente nos últimos cinco anos, devidamente atualizadas, 
em decorrência do exaurimento da finalidade pela qual foi 
criada.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ADICIONAL DE 10% DO FGTS

Por Lilian Luciana Aparecida Sartori Maldonado
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Um tema importante do direito 
do trabalho, muito pertinente ao 
desenvolvimento da gestão empresarial, 

voltou à tona no final deste mês de março: a 
questão da terceirização de mão de obra para 
o desempenho de atividade-fim das empresas.

Foi sancionada em 31/03/2017 a Lei 
nº 13.429/2017, que altera os dispositivos da 
Lei nº 6.019 de 03/01/1974 para autorizar 
o trabalho terceirizado também para as 
atividades-fim.

Com a entrada em vigor, essa nova 
lei passa a regular as relações de trabalho 
nas empresas de trabalho temporário, nas 
empresas de prestação de serviços e nas 
respectivas tomadoras de serviço.

O texto legal, no artigo 2º define o conceito de 
trabalho temporário:

Art. 2º Trabalho temporário é 
aquele prestado por pessoa física 
contratada por uma empresa de 
trabalho temporário que a coloca 
à disposição de uma empresa 
tomadora de serviços, para atender à 
necessidade de substituição transitória 
de pessoal permanente ou à demanda 
complementar de serviços.

Assim, de acordo com a lei, uma 
empresa pode optar pela contratação de 
serviços terceirizados para o desenvolvimento 
de sua atividade principal, isso sem contratar 
diretamente o trabalhador, que efetivamente 
será funcionário de uma empresa fornecedora 
exclusiva de mão-de-obra.

Embora a subcontratação pareça um 
procedimento simples há grande divergência 
no meio jurídico acerca dessa possibilidade. 
Isso porque, essa modalidade de contratação 
envolve obrigações das empresas tomadoras 
do serviço com os direitos trabalhistas 
dos colaboradores que empreenderem as 
atividades, bem como, a tributação decorrente 
da contratação de funcionários.

TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO

Há muito a terceirização de mão de 
obra é praticada e admitida no direito brasileiro, 
contudo, somente para as contratações que 
envolvam atividades-meio, como por exemplo, 
a contratação de serviços terceirizados de 
portaria e limpeza. No entanto, não havia uma 
legislação específica que tratasse do tema até 
a sanção da Lei 13.429/2017, deixando ao 
encargo do Poder Judiciário, a resolução dos 
litígios trabalhistas que discutiram esse tipo de 
contratação.

Então, para dirimir os muitos questionamentos 
levados à apreciação do Poder Judiciário, o 
Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 
331 que dispõe:

Súmula nº 331 do TST

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova 
redação do item IV e inseridos os itens 
V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT 
divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I - A contratação de trabalhadores por 
empresa interposta é ilegal, formando-
se o vínculo diretamente com o 
tomador dos serviços, salvo no caso de 
trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, 
mediante empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da 
Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

III - Não forma vínculo de emprego com 
o tomador a contratação de serviços de 
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) 
e de conservação e limpeza, bem como 
a de serviços especializados ligados 
à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária 
do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que haja participado 
da relação processual e conste também 
do título executivo judicial.

V - Os entes integrantes da 
Administração Pública direta e indireta 
respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa 
no cumprimento das obrigações 
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização 
do cumprimento das obrigações 
contratuais e legais da prestadora de 
serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de 
mero inadimplemento das obrigações 
trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do 
tomador de serviços abrange todas 
as verbas decorrentes da condenação 
referentes ao período da prestação 
laboral.

Quanto às obrigações trabalhistas 
da empresa contratada para com os 
empregados, a nova lei não inova, mantendo 
a responsabilidade subsidiária da empresa 
contratante. Portanto, caso o empregado 
ingresse com uma reclamação trabalhista 
na Justiça do Trabalho, a empresa tomadora 
do serviço será incluída no polo passivo da 
ação e em caso de condenação responderá 
subsidiariamente pelos créditos provenientes, 
caso a empresa contratada não pague.

Vale destaque os seguintes pontos:

• É proibida a contratação de trabalho 
temporário para a substituição de 
trabalhadores em greve;

• É considerada demanda complementar 
aquela oriunda de fatores imprevisíveis 
ou, quando decorrente de fatores 
previsíveis, tenha natureza intermitente, 
periódica ou sazonal;

• O contrato celebrado pela empresa de 
trabalho temporário e a tomadora de 
serviços será por escrito.

• A contratante estenderá ao trabalhador 
da empresa de trabalho temporário 
o mesmo atendimento médico, 
ambulatorial e de refeição destinado 
aos seus empregados, existente nas 
dependências da contratante, ou local 
por ela designado;

Destaque também para o fato de 
que as contribuições previdenciárias dos 
empregados terceirizados seguirão a regra já 
determinada em lei. A empresa contratante 
recolhe 11% do salário dos funcionários e 
posteriormente ela desconta do valor a pagar 
à empresa de terceirização contratada.

A Lei 13.429/2017 apresenta 
considerável evolução na dinâmica das relações 
de emprego, com um importante estímulo no 
crescimento da economia, disponibilizando 
para as empresas uma alternativa para a 
gestão de seus negócios com a diminuição 
de encargos da folha salarial e até mesmo 
a possibilidade de variação na forma de 
contratação de serviços especializados para 
atender a sua demanda, obtendo ganhos em 
qualificação e gerenciamento de seus recursos 
humanos.

As empresas devem estar atentas para 
essa nova possibilidade, adequando suas 
gestões em relação ao proveito positivo dessa 
inovação e orientando suas práticas para 
obtenção de ganhos, sem implicar em riscos 
relativos às subcontratações para execução de 
sua atividade-fim e os direitos trabalhistas dos 
empregados terceirizados.

Por Clovis Tadeu Thomaz Junior



04 | Boletim Informativo

O julgamento favorável ao Contribuinte 
no caso da Exclusão do ICMS da Base 
de Cálculo do PIS e da COFINS, aguçou 

consideravelmente o desejo dos empresários 
em efetuar compensações tributárias utilizando 
tais créditos.

É certo que, a decisão representará 
uma importante redução tributária, e os 
créditos do passado irão, sem sombra de 
dúvidas, alavancar o crescimento empresarial, 
gerar milhares de novos empregos e fomentar 
o aquecimento da economia, isso porque esses 
valores se converterão em novos investimentos 
nas empresas.

O direito ao crédito daquilo que foi 
pago de forma indevida, é de fato a injeção de 
ânimo que as empresas necessitavam, foi a luz 
no fim do túnel em meio a tantas adversidades 
enfrentadas pelos empresários, e terá grande 
impacto positivo nas empresas brasileiras.

Ademais, constatamos que o tema, por 
mais antigo que seja - vem sendo julgado a 
mais de 20 anos - ainda causa muitas dúvidas, 
dentre elas a que nos deixa mais apreensivos, 
se existe ou não a possibilidade de realizar 
compensações tributárias imediatamente, isto 
porque, empresários, após julgamento do STF, 
estão sendo constantemente abordados por 
alguns profissionais na tentativa de iniciarem 
os procedimentos de compensação.

Diante disso, resolvemos explanar 
como mais profundidade sobre este tema, 
respondendo alguns questionamentos, senão 
vejamos:
1 - Minha empresa não possui ação 
judicial, ainda posso ingressar com a ação 
neste sentido?
Resposta: Sim. A decisão do Supremo Tribunal 
Federal não modulou os efeitos, portanto a 
principio é sim possível ingressar com a ação, 
o que de fato aconselhamos que seja feito em 
caráter de urgência.
2 - Qual o período de apuração que pode 
ser incluído no processo?
Resposta: De acordo com o artigo 168 do 
Código Tributário Nacional, o período de 
apuração compreenderá os últimos 5 anos, 
ficando resguardado também os lançamentos 
futuros.
3 - Com a decisão do STF, no sentido de que 
o ICMS não compõe a base de cálculo do 
PIS e da COFINS, é possível parametrizar 
meu sistema para que não ocorra mais 
essa incidência nas operações futuras da 
empresa?
Resposta: Não. Diante do atual cenário, 
aconselhamos aguardar os próximos 
desdobramentos para parametrizar qualquer 
sistema, entretanto existe a possibilidade 
de efetuar o depósito em juízo da parte 
controversa, evitando assim que, no futuro, 
seja necessária a compensação tributária, 
bastando apenas levantar esses depósitos em 
favor do Contribuinte.

4 - O crédito tributário apurado, pode ser 
utilizado neste momento?
Resposta: Não, pois tomando uma linha 
mais conservadora, é necessário aguardar 
o trânsito em julgado da decisão do STF, isto 
porque a União ainda pode opor embargos 
declaratórios para tentar modular os efeitos 
dessa decisão.
5 - Se a minha empresa optar em utilizar 
o crédito neste momento, o que pode 
ocorrer?
Resposta: A utilização do crédito no estágio 
em que se encontra, pode gerar ao contribuinte 
o indeferimento das compensações realizadas 
e o consequente auto de infração. Todavia, 
o contribuinte deve analisar os motivos pelos 
quais pretende efetuar essas compensações, 
isto porque, em síntese, para alguns casos 
específicos a compensação pode ser uma 
alternativa, mas infelizmente com certo grau 
de risco, em detrimento a isso, a avaliação de 
risco deve ser uma prerrogativa do empresário, 
e alguns aspectos técnicos e financeiros são 
de grande relevância para essa tomada de 
decisão.
6 - O que é a modulação dos efeitos da 
decisão, e o que poderá ocorrer daqui pra 
frente?
Resposta: A modulação de efeitos compreende 
na possibilidade de alterar o efeito de nulidade 
nas declarações de inconstitucionalidade, 
podendo restringir determinados efeitos e 
porque não dizer restringir direitos, no caso 
em tela, o direito dos contribuintes. O STF 
pode restringir tais direitos decidindo que a 
declaração de inconstitucionalidade produza 
efeitos a partir do seu trânsito em julgado (efeitos 
prospectivos) ou de outro momento que venha 
a ser fixado (modulação temporal), podendo 
esta forma ser para o passado (retroativa) ou 
para o futuro. Importante mencionar que, para 
ocorrer a modulação dos efeitos da decisão, 
é necessário 2/3 dos membros do STF, mas 
vale ressaltar que, em 100% desses casos em 
matéria tributária, o Supremo Tribunal Federal 
NUNCA ADMITIU A MODULAÇÃO dos efeitos 
ex nunc, conforme o quadro-resumo:

Caso
Declaração de 

Inconstitucionalidade
Modulação de Efeitos Valor Envolvido

Empréstimo 
Compulsório 
sobre Veículos

Sim Não CR$ 39,8 bi (US$ 3.6 bi)

FINSOCIAL Sim Não R$ 37,95 bi

Progressividade 
do IPTU

Sim Não X

ICMS 
Importação PF

Sim Não X

Ampliação da 
BC do PIS e da 
COFINS

Sim Não R$ 29 bi

FUNRURAL Sim Não R$ 11 bi

Em tempo, caso ocorra a modulação, 
esta poderá trazer os seguintes efeitos: (i) 
ter direito ao crédito passado apenas as 
empresas que já ingressaram com ação 
judicial (ii) ter direito ao crédito, apenas 
dos últimos 5 anos contados da data 
do julgamento e para empresas que já 
ingressaram com a ação e (iii) efeitos futuros 
a partir de 01/2018 sendo desprezado tudo 
o que foi pago indevidamente no passado 
(pedido da União). O item (iii) é praticamente 
nulo de se ocorrer, nós apostamos mais na 
possibilidade descrita no item (ii), entretanto 
sem descartar a possibilidade de não ocorrer 
nenhuma modulação.

Outrossim, entendemos ser de 
fundamental importância o ingresso de 
medida judicial visando a preservação dos 
direitos dos contribuintes. O montante do 
crédito e a sua forma de recuperação é um 
tema para discutirmos após a publicação do 
acórdão e eventual oposição de embargos 
pela União, o que se pode antecipar 
entretanto, é a soma dos valores que serão 
recuperados em cada uma das modalidades 
descritas acima, isto para que os contribuintes 
possam provisionar e se programar quanto a 
eventual utilização futura.

Por fim, esperamos que as 
informações aqui contidas possam auxiliar 
no entendimento mais amplo da matéria, 
entretanto nos colocamos a inteira disposição 
para maiores esclarecimentos que se façam 
necessários.

A DECISÃO DO STF E OS PRÓXIMOS 
PASSOS DA EXCLUSÃO DO ICMS DA 

BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

Por Luis Alexandre Oliveira Castelo
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O Relatório “Justiça em Números”, 
levantamento elaborado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em 2015, 

aponta que os processos de cobrança ou 
execução representam cerca de 50% dos 
processos pendentes. 

Diante desse quadro, o novo Código 
de Processo Civil traz consigo alterações 
que favorecem a efetividade nas ações de 
recuperação de crédito, oportunizando aos 
credores um novo rol de instrumentos, os 
quais visam cercar o devedor inadimplente e, 
consequentemente, satisfazer o crédito.

Dentre os temas mais inovadores, 
elencamos aqueles que, a nosso ver, merecem 
destaque:

- Possibilidade de citação por 
correios no processo de execução (Art. 
247) - Finalmente, resta consolidada por 
lei a possibilidade de citação pelo correio 
no processo de execução, visando gerar 
celeridade, sobretudo quando o executado se 
encontra em comarca diversa ao processo, 
dispensando em muitas oportunidades, a 
expedição de carta precatória.

- Novos critérios de impenhorabilidade (Art. 833) - Em 
geral, estão mantidas as regras do Código anterior. Contudo, há 
sensíveis mudanças que dinamizam a satisfação do crédito, como por 
exemplo, o afastamento da impenhorabilidade relativa aos rendimentos 
superiores a cinquenta salários mínimos mensais.

Trata-se de uma relevante inovação do novo sistema 
processual, pois no Código anterior, era notório o exagero quanto à 
impenhorabilidade de bens.

Não se mostra lógico o fato de um executado que aufere 
remuneração expressiva em relação aos padrões médios nacionais, 
não possa ter parte de sua renda objeto de penhora, no intuito de quitar 
dívidas sob a tutela do judiciário.

- Bloqueio online via Bacenjud (Art. 854) - O instituto em 
análise foi objeto de grandes mudanças, as quais tendem favorecer o 
credor. 

Desde a vigência do novo Código, a penhora online das contas 
bancárias do executado será realizada sem ciência prévia deste, de 
modo que o bloqueio deverá ser praticado sem o alarde processual 
que, outrora, permitia que o devedor evitasse o bloqueio de suas 
contas, resgatando antecipadamente a quantia constante nas contas, 
frustrando a recuperação do crédito.

- Preço vil em hasta pública (Art. 891, parágrafo único) 
- Mais uma sensível modificação do novo Diploma Processual, 
pois estabelece critérios objetivos para o denominado preço vil, 
diferentemente do antigo Código. 

O novo Código conceitua o preço vil como aquele menor 
do que o valor fixado pelo juiz e constante do edital, ou em caso de 
omissão, o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação do bem. 

O referido parâmetro pulveriza discussões processuais sobre o 
tema, otimizando a duração do processo.

- Melhores condições para a arrematação em leilão (Art. 
895) - No que tange ao leilão, o novo Código de Processo Civil facilitou 
a aquisição do bem nesta modalidade, através do parcelamento, 
reduzindo o valor mínimo à vista de 30% (trinta por cento) para 25% 

(vinte cinco por cento), bem como viabilizando o 
parcelamento do saldo remanescente em até 30 
(trinta) meses, desde que garantido por caução 
idônea ou, em se tratando de imóvel, através da 
hipoteca do próprio bem arrematado.

Tal avanço suprime um dos maiores 
obstáculos à recuperação de crédito através do 
leilão, pois com a flexibilização das condições de 
pagamento, certamente aumentará o número 
de arrematadores em potencial.

  - Protesto de sentença judicial (Art. 
517) - Na mesma toada, a nova lei processual 
estabelece que transitada em julgada a decisão 
com condenação ao pagamento de quantia, tal 
decisão poderá ser levada a protesto, desde que 
o devedor, intimado para pagamento em 15 
(quinze) dias, não o faça.

O protesto será cancelado, apenas 
com o pagamento do débito e das despesas do 
protesto pelo devedor.

- Inclusão judicial do nome do 
executado em cadastros de inadimplentes 
(artigo 782, § 3º) - Em prol da efetividade da 

execução, o legislador incluiu mais um meio de desmotivar o executado 
ao não pagamento do débito, qual seja a negativação da cobrança 
judicial diretamente, inibindo assim, qualquer alegação de ilegalidade 
nessa na mencionada restrição. Estamos diante de uma excelente 
inovação. Uma vez garantida ou extinta a execução, ou efetuado o 
pagamento, deverá ser cancelada a inscrição.

 - Penhora de quotas ou ações de sócios (art. 861) - No 
novo Código de Processo Civil, o juiz poderá, após penhoradas as 
quotas ou ações do executado, determinar à sociedade que apresente 
balanço especial, ofereça as quotas ou ações aos demais sócios e, em 
caso de ausência de interessados, proceda à sua liquidação. 

No mesmo sentido, em caso de excessiva onerosidade, o 
credor continuará por recorrer ao tradicional leilão judicial das quotas 
ou ações, ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores de 
bolsa de valores.

- Penhora sobre o faturamento de empresa (art. 866) - 
Neste ponto, a nova legislação apenas endossa o entendimento que já 
predomina no STJ. Importante ressaltar que, a penhora do faturamento 
da empresa é modalidade excepcional, devendo ser estabelecido um 
limite percentual pelo juiz, evitando  o comprometimento da atividade 
empresarial.

 - Penhora de veículo: Com a vigência do novo Código, é 
possível promover a penhora de veículo por simples termo nos autos, com 
anotação da restrição através do sistema eletrônico Renajud, tornando 
dispensável a diligência do Oficial de Justiça para a formalização da 
penhora.

Após análise pormenorizada, nota-se que o novo Código de 
Processo Civil evolui sobremaneira o processo de execução de títulos 
extrajudiciais e a fase de cumprimento de sentença.

Portanto, os novos instrumentos, se devidamente adequados 
ao caso concreto, se mostram de grande relevância à busca da tutela 
satisfativa.

Com o passar do tempo, as mudanças no bojo das ações 
de recuperação de crédito irão conferir maior segurança jurídica 
e celeridade aos processos desta natureza, questões urgentes às 
necessidades atuais do mercado, diante do momento turbulento que 
atravessa a economia do país.

Por Atila Rocha Pereira

AS INOVAÇÕES DO NOVO CPC NO 
TOCANTE À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO



No recente julgado nº  570.706 do 
STF, no qual se discutiu a exclusão 
do ICMS da base de cálculo do 

PIS/PASEP e da COFINS na revenda de 
mercadorias no território nacional, foi 
aventada pelo Ministro Gilmar Mendes 
a tese do dever fundamental de pagar 
tributos como um dos argumentos a fim 
de promover a validade da inclusão na 
base de cálculo e a consequente validade 
da tributação. No presente artigo pretendo 
explanar sinteticamente a tese e como sua 
aplicação pode ser possível no sentido 
oposto ao tratado pelo Supremo.

O autor clássico que analisa o 
dever fundamental de pagar tributos 
é o português Casalta Nabais no seu 
livro “O Dever Fundamental de pagar 
Impostos”. Característica essencial da 
maioria dos Estados Modernos é a de 
que grande parte das suas necessidades 
financeiras são essencialmente cobertas 
por tributos advindos do patrimônio 
dos contribuintes. 1Ou seja, os Estados 

Modernos são necessariamente Estados 
Fiscais cujas necessidades materiais são 
cobertas através do dinheiro obtido dos 
contribuintes, que são administrados e 
aplicados por tais Estados. Desta maneira, 
a ideia de tributação, de acordo com o 
autor, não pode ser encarada apenas 
como poder do Estado, e nem como 
mero sacrifício dos contribuintes, visto que 
aparece como essencial para a existência 
do Estado Democrático de Direito, o qual, 
além de proteger as liberdades, deve atuar 
positivamente para garantir a efetividade 
dos direitos sociais. Por conseguinte, a 
tributação passa a ser indispensável para 
a vida em comum de todos os membros 
da comunidade

Desta perspectiva, pode-se afirmar 
que o dever de pagar tributos constitui 
um dever fundamental, com todas as 
consequências que tal qualificação 
implica, pois a opção por um Estado 
Fiscal pressupõe que os custos financeiros 
serão repartidos entre todos os cidadãos 
fiscalmente capazes (os destinatários) e na 
medida da sua capacidade contributiva. 
Para Nabais, este é seguramente um dos 
preços mais baratos a serem pagos a fim 
de possibilitar a manutenção da liberdade 
de todos e da sociedade civilizada. 2Um 
problema que emerge deste caráter 
assumido pelo Estado Fiscal diz respeito 
a sua dimensão. Quanto maior o Estado, 
maior será a carga tributária exigida aos 
contribuintes. O pano de fundo para a 
discussão do dever fundamental de pagar 

tributos passa pela redefinição do papel 
e das funções do Estado; sociedades que 
querem que o Estado “faça mais” estão 
elas próprias agigantando os Estados em 
função de seus interesses, o que resultará 
uma elevada carga tributária.

Quando escrevi acerca dessa 
tese durante finalização do curso de 
Direito da Escola de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas (EDESP) encarei o tema da 
seguinte forma: se realmente existe um 
dever fundamental de pagar tributos, tal 
princípio faz surgir ao Estado um dever 
fundamental de aplicar aquilo que foi 
arrecadado em benefício dos cidadãos. 
Analisei o caso das Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 
cuja característica essencial, incorporada 
na Constituição Federal de 1988 no artigo 
149 3, foi sua destinação específica como 
instrumento de atuação e razão essencial 
de existir do tributo. Nas contribuições a 
ideia formadora não é mais a ideia de 
causa, baseada em eventos passados, 
mas sim a ideia de finalidades, objetivos 
e resultados a serem alcançados pelas 
contribuições o que se encontra numa 
dimensão futura e não no passado. 4 

Especificamente no caso da 
contribuição ao Fundo de Universalização 
do Acesso às Telecomunicações (FUST) 
foi constatado durante aquele estudo que 
os valores arrecadados via contribuição 
eram majoritariamente utilizados para 
composição do superávit primário da 
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DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR 
TRIBUTOS E A EXCLUSÃO DO ICMS DA 
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS NA 

REVENDA DE MERCADORIAS

1TORRES, Ricardo Lobo. A Idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de Janeiro, Renovar, 1991, pág. 97. 
2NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 2004, pp 186. 
3Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo (grifo nosso)
4GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: uma figura ‘sui generis’. São Paulo. Dialética, 2000, pág 38. 
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União e não no fim específico estabelecido 
em lei. Diante do contexto absurdo e, diante 
do dever fundamental do contribuinte que 
estava sendo desrespeitado, foi discutido 
no estudo quais meios jurídicos seriam 
possíveis para impedir o seguimento da 
cobrança e quais poderiam obrigar o 
Estado em efetivamente “gastar” os valores 
na finalidade prevista em lei para aquela 
contribuição.

A discussão novamente se põe em 
evidência com o caso das contribuições 
do PIS/PASEP (Programa de Integração 
Social) e da COFINS (Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social). 
Instituídas respectivamente pela Lei 
Complementar nº 7/1970 e pela Lei 
Complementar nº 70/1991 os referidos 
tributos passaram por várias mudanças 
nos últimos anos, desde mudanças 
no regime da incidência até inúmeras 
alterações de alíquotas. Por exemplo, em 
1970 a alíquota inicial da contribuição 
para o PIS era de 0,15% e, desde 2002, 
a alíquota pode chegar a 1,65% para o 
regime não cumulativo. Na COFINS, por 
vez, a alíquota inicial era de 2%, majorada 
desde 3% desde 1998. E o viés parece ser 
de mais elevações nas alíquotas. 

Imediatamente após a conclusão 
do Recurso Extraordinário nº 559.937/RS, 
o qual julgou inconstitucional a incidência 
do ICMS na base de cálculo do PIS e 
da COFINS no caso de importação de 
mercadoria, o governo à época elevou 
a alíquota da COFINS/importação para 
“não prejudicar a produção doméstica”5. 

Na verdade, a elevação se deu por 
conta da frustração de expectativa da 
receita dessas contribuições, haja vista a 
declaração de inconstitucionalidade da 
base de cálculo majorada pela inclusão 
do ICMS. Da mesma forma, durante 
o julgamento do RE 570.706 pelo STF 
técnicos do Ministério da Fazenda e da 
Procuradoria Geral da Fazenda alertavam 
que caso o STF julgasse desfavoravelmente 
à União haveria aumento de alíquotas de 
ambas contribuições6. 

Nesse contexto pode-se discutir a 
tese do dever fundamental de pagar tributos 
sobre outra perspectiva. Em primeiro lugar 
cabem revisões e estudos profundos se 
efetivamente as contribuições do PIS/
PASEP e da COFINS estão tendo o fim 
constitucionalmente previsto, ou se, assim 
como no caso do FUST, as contribuições 
possam estar entrando tão somente 
no resultado de superávit primário da 
União. Parece-me extremamente estranho 
a forma como vêm sendo tratadas as 
seguidas elevações de alíquotas ocorridas 
nos últimos anos, sendo que, de acordo 
com a própria Controladoria Geral da 
União quase metade dos cotistas do fundo 
PIS/PASEP desconhecem que tem direito 
ao benefício7, ou seja, nunca retiraram 
valores a que têm direito. Se não há 
destinação específica e se a norma não 
está tendo seu fim constitucionalmente 
previsto não há, em hipótese alguma, 
dever fundamental de pagá-la. 

Em segundo lugar, parece-me 
que a discussão do dever fundamental 

de pagar tributos fica esvaziada quando 
discutimos uma base de cálculo de “tributo 
sobre tributo”, ou seja, se o ICMS integra 
efetivamente a receita bruta de uma 
empresa, a fim de tornar válida a sua 
incidência na base do PIS e da COFINS. 
Todo o conceito de dever fundamental 
de pagar tributos foi formulado levando 
obviamente a capacidade contributiva 
de cidadãos e empresas. Se não há 
capacidade contributiva não há que se falar 
em dever. Se o contribuinte já é obrigado a 
pagar o ICMS correspondente a circulação 
de mercadorias não fica razoável fazer 
incidir esse mesmo imposto na base de 
cálculo de outro tributo que não possui 
vínculo algum com o ICMS. Em linhas 
gerais, isso acaba por ferir a capacidade 
contributiva das empresas, não podendo 
se falar em dever fundamental de pagar 
a referida contribuição com essa base de 
cálculo.

Em geral, a tese do dever 
fundamental de pagar tributos gera 
“preconceitos” pois pode ser entendida 
como um argumento para o “vale-tudo” 
fiscal. Sinteticamente, porém, procurei 
abordar o conceito do dever fundamental 
de pagar tributos como uma efetiva 
ferramenta de proteção ao contribuinte 
e não como uma simples ferramenta 
legitimadora de arrecadação do Estado. 
Quem sabe, analisando mais a fundo 
a tese e entendendo a relação entre 
pagamento de tributos e a necessidade 
de um fim para a arrecadação podemos 
avançar numa agenda de debate mais 
pró-contribuinte.

5 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/governo-sobe-iof-sobre-credito-tributos-na-importacao-e-combustiveis.html, acessado em 03.04.2017 às 17:58
6 http://g1.globo.com/economia/blog/joao-borges/post/fazenda-tem-saida-para-compensar-decisao-do-stf-sobre-pis-cofins.html acessado em 04.04.2017 às 12:35
7 http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/02/mais-de-15-milhoes-de-trabalhadores-desconhecem-creditos-que-possuem-no-fundo-pis-pasep acessado em 03.04.2017 às 18:08
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O direito real é o chamado direito das coisas, destinado a 
regular os direitos de propriedade, dos bens corpóreos 
e incorpóreos, bem como das formas pelas quais esse 

direito pode ser transmitido, conforme previsão legal no artigo 
1.225 do Código Civil.

Nada mais é do que a relação jurídica em virtude da 
titularidade de determinado bem móvel ou imóvel, podendo 
retirar de modo exclusivo e contra todos as utilidades que ele é 
capaz de produzir. Os efeitos da propriedade são: usar, gozar, 
dispor e reaver de quem quer que injustamente o possua.

A vinculação do indivíduo ao direito real transmitirá 
obrigações à medida em que se torna proprietário ou titular 
de determinado bem, essa obrigação é classificada como 
“obrigação propter rem”. 

Podemos definir a obrigação propter rem como sendo 
aquela em que o proprietário ou possuidor do bem se torna 
concomitante devedor de uma determinada prestação em razão 
de sua vinculação ao bem.

Nesta obrigação, a prestação não depende da vontade 
do devedor, mas sim da condição de ser o titular do direito real, 
como por exemplo: na compra de um apartamento (principal), se 
adquire a obrigação de pagar o condomínio (acessório).

A obrigação tributária real é propter 
rem, por isso débitos incidentes 
sobre o bem imóvel ou móvel será 

transmitida para o novo adquirente.

Todavia, a aquisição de imóvel 
através de hasta pública dispensa o 
pagamento dos tributos que recaem sobre 
o imóvel anteriores à adjudicação, de modo 
que, eventuais débitos ficam quitados com 
o pagamento da arrematação do bem, 
ou seja, o pagamento realizado para a 
aquisição do bem substitui a quitação dos 
débitos tributários anteriores.

Sendo o crédito tributário 
assegurado pelo preço da arrematação, 
ainda que o valor alcançado na venda 
judicial não seja suficiente para cobrir 

Esta obrigação não é pessoal, ou seja, pouco importa 
quem será o devedor, qualquer pessoa que assuma a posição 
de proprietário ou possuidor do bem, automaticamente será 
responsável pela obrigação acessória, ou seja, a “obrigação 
propter rem” sempre acompanhará o bem, sendo irrelevante 
quem será o titular da obrigação.

Não há uma definição pacifica entre os juristas quanto a 
natureza jurídica da “obrigação propter rem”, pois sua relação se 
aproxima tanto do direito real como do direito pessoal.

Entendemos que a “obrigação propter rem” tem natureza 
acessória mista, pois nasce de um direito obrigacional e por 
consequência gera o direito real ao sujeito, impondo-se ao seu 
titular o dever de cumprir uma obrigação acessória de dar, fazer 
ou não fazer determinado ato.

Salientamos que, se este negócio jurídico (principal) não 
for registrado ou feito a tradição no caso de bens moveis não 
existirá o direito real (acessório), e sim apenas o direito pessoal.

Entretanto, ao analisar as características das obrigações 
reais utilizadas no nosso sistema jurídico, verificamos que no 
parágrafo único, do artigo 130 do Código Tributário Nacional, 
existe uma situação em que não ocorrerá a obrigação proter rem, 
ou seja, a obrigação acessória (prestação) não acompanhará o 
principal (bem).

DA EXCEÇÃO A OBRIGAÇÃO PROPTER REM

DA DÍVIDA DE CARÁTER PROPTER REM

Por Andressa Morais Capassi Santos

o débito fiscal, não ficará o arrematante 
responsável por eventual saldo devedor.

No caso, o Supremo Tribunal 
Federal através da decisão do recurso 
extraordinário nº 721364, pacificou 
entendimento de que não há “obrigação 
propter rem” nos casos de aquisição de 
bem decorrentes de hasta pública.

Ante o exposto, resta cabalmente 
comprovado que o arrematante fica 
dispensado do pagamento dos tributos 
que recaem sobre o imóvel ou móvel 
anteriores à adjudicação, uma vez que o 
preço depositado responde pelos impostos 
e taxas devidos.


