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As leis em razão da sua natureza de 
regras de conduta devem sempre 
seguir a evolução da sociedade 

na qual está inserida, atentando para as 
mudanças de paradigmas relacionados aos 
costumes e valores então vigentes. Diante 
dessa necessidade de “adequação” da 
norma às necessidades atuais da sociedade 
que despontou a chamada recente “Reforma 
Trabalhista”, que apresentou importantes 
inovações nas relações de emprego, 
permitindo uma maior flexibilidade para o 
contrato de trabalho.

Dentre as inovações trazidas pela 
Lei nº 13.467/2017 que alterou a CLT 
observamos a possibilidade de formalização 
do contrato de trabalho intermitente.

A seguir apresentaremos as 
principais características dessa modalidade 
de contrato de trabalho.

Previsto no art. 443 da CLT, essa 
modalidade de contrato de trabalho se 
caracteriza pela prestação de serviços 
subordinados não contínuos, alternando 
períodos de prestação de serviços com 
períodos de inatividade, independente da 
atividade econômica na qual a relação de 
trabalho esteja inserida, exceto para os 
aeronautas, regidos por lei própria. Para 
essa categoria de trabalhadores o contrato 
de trabalho intermitente já era aplicado 
antes da reforma trabalhista, tem em vista 
a peculiaridade do trabalho e as poucas 
possibilidades de definição de uma rotina 
ou jornada de trabalho pré-fixada.

Esse é o principal ponto do contrato 
de trabalho intermitente segundo a 
recente “Reforma Trabalhista”, ou seja, a 
flexibilidade da jornada de trabalho, com 
a prestação de serviço pelo colaborador de 
acordo com a demanda.

Importante destacar que o 
empregado cujo contrato seja regido pelo 
trabalho intermitente, poderá prestar 
serviços de qualquer natureza para outros 
empregadores, que exerçam ou não a 
mesma atividade econômica durante 
os períodos de inatividade, mantendo 
com esse outro empregador contrato 
de trabalho intermitente ou de qualquer 
outra modalidade, como o contrato por 
prazo indeterminado, o contrato com 
jornada parcial e o contrato temporário. 
Essa dupla prestação é possibilitada 
tendo em vista o período de inatividade, 
não se considera como tempo de serviço 
à disposição do empregador que nos 
períodos de inatividade o empregado não 
recebe salários, restando descaracterizado 
o contrato como intermitente caso haja 
remuneração por tempo à disposição 
no período de inatividade. O período de 
inatividade não se considera como tempo 
de serviço à disposição do empregador. 

O art. 452-A estabelece que o 
contrato de trabalho intermitente  deverá 
ser celebrado por escrito e registrado em 
carteira de trabalho, ainda que previsto em 
acordo ou convenção coletiva, e estabelece 
também  integrantes básicos deste contrato 
de trabalho, como identificação do valor da 
hora ou do dia de trabalho, que não poderá 
ser inferior ao valor horário ou diário do 
salário mínimo, as parcelas integrantes 
do pagamento imediato (remuneração, 
férias proporcionais com acréscimo de um 
terço, décimo terceiro salário proporcional, 
repouso semanal remunerado e adicionais 
legais), dentre outros dispositivos.

Ainda sobre o contrato de 
trabalho intermitente, faculta-se às partes 
convencionar no instrumento contratual 
os locais de prestação de serviços, os 
turnos para os quais o empregado será 
convocado para prestar serviços, as 
formas e instrumentos de convocação e de 
resposta para a prestação de serviços e o 
formato de reparação recíproca em caso 
de cancelamento de serviços previamente 
agendados.

O CONTRATO DE TRABALHO 
INTERMITENTE SEGUNDO A 

REFORMA TRABALHISTA
As convocações para o trabalho pelo 

empregador poderão ser feitas por qualquer 
meio de comunicação eficaz, informando 
qual será a jornada, com pelo menos 3 
dias corridos de antecedência, sendo que, 
recebida a convocação o empregado 
deverá responder ao chamado em até 24 
horas, sob pena de se presumir no silêncio 
a recusa. Destaque para o fato de que a 
recusa ao chamado não descaracteriza 
a subordinação presente no contrato de 
trabalho intermitente.

O contrato de trabalho intermitente 
será considerado rescindido acaso 
decorrido 1 ano sem qualquer convocação 
do empregado pelo empregador, contado a 
partir da celebração do contrato, da última 
convocação ou do último dia de prestação 
de serviços, o que for mais recente.

Em todas as rescisões do contrato 
intermitente, ressalvados nos casos previstos 
nos arts. 482 (justa causa) e 483 (rescisão 
indireta) da CLT, se darão pelos termos dos 
distrato, ou demissão negociada, no qual 
o trabalhador recebe por metade o aviso 
prévio  e a indenização do FGTS, mas acessa 
80% do seu saldo na conta vinculada do 
mesmo Fundo, recebendo na integralidade 
as demais verbas trabalhistas, que serão 
calculadas com base na média dos valores 
recebidos pelo empregado no curso do 
contrato de trabalho, considerados apenas 
os meses durante os quais o empregado 
tenha recebido parcelas remuneratórias, 
o aviso prévio no contrato de trabalho 
intermitente será sempre indenizado.

Por previsão expressa do art. 452-
H, o empregador efetuará o recolhimento 
das contribuições previdenciárias próprias e 
do empregado e o depósito do FGTS com 
base nos valores pagos no período mensal 
e fornecerá ao empregado comprovante do 
cumprimento dessas obrigações.

Como destacado no início do texto, 
essa modalidade de contrato de trabalho 
traz uma importante inovação, atendendo 
aos princípios da “Reforma Trabalhista” 
de flexibilização das relações de emprego, 
visando fomentar o mercado e trazer novas 
possibilidades de trabalho.

As empresas devem estar atentas 
para essas inovações nas relações de 
trabalho para adequar suas necessidades 
e promover estratégias de desenvolvimento, 
possibilitando uma maior competitividade e 
eficiência em seu ramo de atividade.
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A Lei Estadual nº 997/76, atualizada 
pela Lei nº 9.477/96, instituiu o 
sistema de prevenção e controle da 

poluição do meio ambiente no Estado de 
São Paulo, onde, a instalação, a construção 
ou a ampliação, bem como a operação 
ou funcionamento das fontes de poluição 
elencadas na lei, ficaram sujeitas à prévia 
autorização do órgão Estatal de controle 
da poluição, mediante expedição, quando 
o caso, de Licença Prévia (LAP), Licença 
Ambiental de Instalação (LAI) e/ou Licença 
Ambiental de Operação (LAO).

Após diversas outras alterações 
legislativas, sobreveio em dezembro de 2017 
o Decreto nº 62.973, revestido de ilegalidade 
e abusividade, dentre as quais destacamos 
a alteração da base de cálculo para a 
cobrança da taxa de expedição das licenças 
citadas, dentre outros preços exigidos para 
a expedição de licenças, assim, as alterações promovidas pelo 
Decreto modificaram consideravelmente o preço das Licenças, vez 
que alterou o conceito de “área da fonte poluidora”.

Embora não houvesse uma definição específica acerca 
desse conceito, por meio de regulamento estabelecido em 2002, 
a CETESB – órgão responsável pela expedição das licenças - 
adotava o conceito da redação original do Decreto nº 8.468/76, 
conforme constava em seu sítio eletrônico, usando como definição 
a “área construída do empreendimento poluidor”.

No entanto, em 29/12/2015 foi publicada a Decisão de 
Diretoria nº 315/2015/C, pela Diretoria Plena da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo, alterando o conceito para 
“área do terreno ocupado pelo empreendimento, acrescida das 
áreas construídas”, onerando demasiadamente as empresas 
empreendedoras, de forma ilegal, abusiva e desproporcional.

Após diversas decisões da Justiça terem derrubado a 
Decisão de Diretoria citada, vez que ilegal e inconstitucional, 
o Estado de São Paulo, em uma tentativa de burlar o sistema, 
publicou o Decreto nº 62.973/2017, no entanto, trazendo as 
mesas abusividades, em especial, a alteração do conceito de 
área da fonte poluidora, o que significou, em muitos casos, um 
aumento de 1.000% na cobrança das taxas.

Diante dessa situação, as empresas novamente começaram 
a provocar o judiciário para afastar as alterações trazidas pelo 
Decreto, obtendo decisões favoráveis, ainda que em sede de 
liminar, para suspender a aplicação do novo cálculo.

Acredita-se que o Judiciário irá derrubar em definitivo as 
abusividades trazidas pelo decreto, isso porque, dentre várias 
irregularidades, não houve justo motivo para a majoração 
das taxas na obtenção das licenças, configurando verdadeira 

A LOPES & CASTELO OBTÉM IMPORTANTE DECISÃO 
AFASTANDO O AUMENTO ABUSIVO DA TAXA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CETESB
Taxa de Licenciamento Ambiental 

Ilegalidade do Decreto nº 62.973/2017 - São Paulo

desproporcionalidade a cobrança da taxa 
tendo por base a área total do terreno ocupado 
pelas empresas.

Ademais, a desproporção é ainda 
maior, se considerarmos que em alguns 
casos, parte dos terrenos, são destinados à 
área de preservação ambiental ou, ainda, se 
considerarmos que algumas das empresas são 
integrantes do SIMPLES NACIONAL e, fazem 
jus a um tratamento diferenciado perante as 
outras empresas. 

Fale frisar que, no caso de empresas 
integrantes do SIMPLES NACIONAL, seguindo 
os novos parâmetros instituídos pelo Decreto 
nº 62.973/2017, haverá casos em que essas 
empresas poderão pagar um valor maior, que 
uma empresa do regime do Lucro Real ou 
Presumido.

Não bastasse isso, o novo regulamento, possui verdadeiro 
caráter confiscatório, além de ferir o princípio da legalidade, 
proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que o preço cobrado pela CETESB, para 
emissão de licenciamento ambiental, tem natureza jurídica de taxa 
e, considerando que taxa é espécie de tributo, a majoração somente 
poderia se dar através de lei e não por Decreto.

Os contribuintes vêm obtendo vitória na justiça ao 
questionar a abusiva cobrança, vale destacar liminar concedida pelo 
Desembargador Dr. Oswaldo Luiz Palu, da 1ª Câmara Reservada 
ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
suspendendo os efeitos do indigitado Decreto, valendo destacar da 
decisão proferida o trecho abaixo transcrito:

(...)Ademais, não se vislumbra que referido Decreto pudesse 
ampliar de maneira desproporcional a base de cálculo do valor a 
ser pago pelo interessado no licenciamento ambiental, dando nova 
definição da área integral de fonte de poluição, incluindo no preço 
das licenças área que não está necessariamente ocupada, fatos que 
denotam ser razoável, nesse momento processual, deferimento o da 
medida (...)

Os autos em que fora proferida a decisão supra, cuida de 
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança, impetrado 
pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos 
Siderúrgicos, em que o Desembargador concedeu liminar para 
suspender a cobrança nos moldes do Decreto, até decisão do mérito.

Assim, é importante que as empresas busquem amparo do 
judiciário para evitar o pagamento do Licenciamento Ambiental, nos 
moldes do Decreto nº62.973/2017, eis que eivado de ilegalidade e 
inconstitucionalidade.
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As contribuições ao Pis/Pasep e a 
Cofins apuradas no regime da não 
cumulatividade, há muito tempo 

aguardava um concreto posicionamento pelo 
judiciário.

A Receita Federal do Brasil, desde a 
edição das leis nº 10.637/03 e nº 10.833/04 
aplicada as instruções normativas 237/02 e 
404/04, como referencial para o conceito de 
insumo destas contribuições.

Ocorre que, tais atos normativos 
infraconstitucionais são expressamente 
aplicados ao IPI, trazendo para dentro deste 
tributo a conceituação de que insumo é tudo 
aquilo ligado diretamente ao fator produtivo, 
ou seja, para que fosse considerado insumo, 
é necessário que o produto adquirido (insumo) 
tenha tido contato e desgaste direto com o 
produto a ser industrializado e comercializado.

O contribuinte por sua vez, diante 
do entendimento extensivo exarado pela 
Receita Federal do Brasil, se viu acuado e 
demasiadamente onerado em detrimento a 
esta conceituação, ao meu ver equivocada da 
Receita Federal.

Diante disso, muitos foram os 
questionamentos e debates travados ao longo 
dos últimos 10 anos. 

A Receita Federal do Brasil, em muitos 
casos vinha glosando o direito do contribuinte 
a determinados créditos tributários, isto porque, 
a conceituação era muito mais interpretativa 
do que objetiva, ao passo que, as próprias leis 
de regência dos mencionados tributos pouco 
refletiam a interpretação extensiva aplicada 
pela Receita Federal.

O CARF – Conselho Administrativos 
de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério 
da Fazenda, passou a ser de certa forma um 
aliado do contribuinte, isto porque em diversos 
julgados, a interpretação aplicada pelo CARF 
era mais extensiva daquela aplicada pela 
Receita Federal.

O posicionamento do CARF trouxe 
como principal balizador da conceituação 
de insumo para o Pis/Pasep e Cofins os 
artigos 290 e 299 do RIR/99, ou seja, aplicou 
entendimento de que, não somente os insumos 
ligados à produção seriam considerados para 

fins de créditamento do Pis/Pasep e Cofins, 
como todos os demais custos essências à 
manutenção da atividade empresarial, o que 
de fato representou um grande avanço e veio 
com toda a certeza reparar o entendimento 
distorcido da Receita Federal.

O STJ por sua vez, passou a analisar o 
caso e, diversas foram as decisões favoráveis 
aos contribuintes no mesmo sentido já 
exarado pelo CARF, o que fez com que 
muitos contribuintes passassem a reduzir 
drasticamente os custos tributários provenientes 
destas duas contribuições.

Ainda nesse sentido, o STJ por meio 
do Recurso Especial nº 1.221.170/PR decidiu 
que insumo é tudo aquilo que for essencial ou 
relevante para o desenvolvimento da atividade 
econômica, não necessariamente estando 
ligado direto à produção, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO 
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. 
CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO 
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004 DA 
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E 
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. 
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO 
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA 
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO 
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE 
CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, 
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO 
ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E 
SEGUINTES DO CPC/2015).

1. Para efeito do creditamento relativo 
às contribuições denominadas PIS e COFINS, 
a definição restritiva da compreensão de 
insumo, proposta na IN 247/2002 e na 
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente 
desrespeita o comando contido no art. 3º, II 
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/03, que 
contem rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser 
aferido à luz dos critérios da essencialidade 
ou relevância, vale dizer, considerando-se 
a imprescindibilidade ou importância de 
determinado item – bem ou serviço – para 
o desenvolvimento da atividade econômica 
desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo 
da controvérsia parcialmente conhecido e, 
nesta extensão, parcialmente provido, para 
determinar o retorno dos autos à instância 
de origem, a fim de que se aprecie, em 
cotejo com o objeto social da empresa, a 
possibilidade de dedução dos créditos relativos 
a custo e despesas com: água, combustíveis e 
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, 
materiais de limpeza e equipamentos de 
proteção individual-EPI.

4. Sob o rito do art. 543-C do 
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do 
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: 
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista 
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 
e 404/2004, porquanto compromete a 
eficácia do sistema de não cumulatividade da 

A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACERCA DO CONCEITO DE INSUMO PARA O PIS/PASEP E COFINS E 
SEUS REFLEXOS FISCAIS PARA OS CONTRIBUINTES BRASILEIROS.

 Luis Alexandre Oliveira Castelo

contribuição ao PIS e da COFINS, tal como 
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; 
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz 
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou 
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou 
a importância de determinado item – bem ou 
serviço – para o desenvolvimento da atividade 
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Ora, a decisão do STJ de fato já 
era esperada, até mesmo pelos diversos 
julgados favoráveis obtidos naquela corte, 
até então, ainda de forma tímida, e um 
ponto de atenção deve ser observado, pois a 
decisão atrelou a essencialidade e relevância 
à imprescindibilidade ou importância do bem 
na atividade exercida, devendo ainda ser 
analisados os aspectos inerentes ao objeto 
social do contribuinte.

Particularmente, entendo que é neste 
sentido que mora o perigo, pois, após a decisão 
do STJ, proliferou-se no país inúmeras notícias 
que a partir daquela decisão o contribuinte 
poderia se creditar de praticamente tudo o 
que compõem seus custos, ao passo que, vem 
sendo demasiadamente divulgado, seja em 
redes sociais (Facebook, Linkedin, etc.) seja por 
meio de informativos enviados por mala direta, 
que a partir de agora as empresas poderiam 
se aproveitar de mais de 700 insumos em sua 
atividade.

Pela leitura da decisão do STJ, não 
restam dúvidas que o conceito de insumo 
para o Pis/Pasep e Cofins de fato sofreu um 
alargamento, mas quais as extensões desse 
alargamento? Como serão debatidos e 
comprovados os critérios técnicos que devem 
ser levados em consideração ao aplicarmos 
esse entendimento em casos concretos?

Explico, a decisão do STJ trouxe o critério 
da essencialidade e imprescindibilidade, mas o 
que é de fato essencial e imprescindível para a 
manutenção da atividade empresarial? O que 
distancia o termo utilidade da essencialidade? 
Ambos podem ser imprescindíveis? É certo 
que, a Receita Federal do Brasil fará o possível 
para reverter tal decisão, enquanto isso, haverá 
uma nova discussão acerca desta matéria, 
qual seja, a aplicação dos conceitos de 
utilidade e essencialidade, revestido ou não de 
imprescindibilidade do insumo, conceitos estes 
que entendo ser totalmente subjetivos, pois é 
fundamental analisar o caso concreto para 
dimensionar se determinado insumo além de 
ser essencial, é também imprescindível para a 
atividade exercida pelo contribuinte.

Portanto, é necessário termos esse 
ponto de atenção e, principalmente, agir 
de maneira criteriosa e com os pés no chão, 
tomando todas as precauções para que não se 
embarquem em aventuras tributárias. Aquilo 
que hoje pode parecer uma vantagem, amanhã 
pode se tornar um transtorno, e quem paga a 
conta de tudo isso, é de fato o contribuinte, não 
aquele profissional que prometeu levantar mais 
de 700 insumos com direito à eventual crédito.

Em matéria tributária não há 
espaço para aventuras, agir com cautela, 
preventivamente e de forma conservadora é a 
melhor alternativa neste momento.
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Com o advento da internet e evolução 
da tecnologia da informação, que 
passa a ser cada dia mais dinâmica, 

a população de modo geral vem utilizando 
esta praticidade como grande aliada e até 
muitas vezes indispensável para customizar 
e viabilizar suas atividades pela era digital.

Neste sentido, é possível nos dias 
atuais economizarmos o nosso tempo com 
maior versatilidade e qualidade, como 
por exemplo, nas compras de produtos e 
contratação de serviços via internet, cursos 
on-line, faculdades virtuais, dentre outras 
inúmeras opções que a modernidade 
coloca à nossa disposição.

Já no caso do setor empresarial 
esta abrangência é ainda maior, como 
nos casos dos contratos assinados de 
forma digital ou até mesmo as reuniões 
feitas via internet e propostas formalizadas 
por e-mail que, são fortes aliadas das 
empresas que cada dia mais se tornam 
arrojadas frente a seus clientes.

É certo que a internet trouxe uma 
revolução nos meios de comunicações, 
posto por exemplo que as cartas físicas 
perderam a sua importância que em 
grande maioria são direcionadas pelo 
meio eletrônico, a fim de facilitar e 
viabilizar as trocas de informações.

Assim, verificamos que as 
possibilidades da tecnologia digital são 
inúmeras e os limites inimagináveis, o que 
acaba trazendo para o âmbito jurídico 
aspectos polêmicos e desafiadores, 
que devem ser enfrentados e ajustados 
de acordo com o crescimento e 

DA INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA 
PARA A FORMAÇÃO DOS CONTRATOS 

ELETRÔNICOS E SUA VALIDADE JURÍDICA 
desenvolvimento de nossa realidade 
interativa.

A via cibernética é um assunto 
relativamente novo para o mundo do direito 
e ainda está em vias de formação frente aos 
direitos corpóreos que sempre foram objeto 
de todas as diretrizes para a órbita jurídica.

Muito se critica o novo Código Civil 
de 2002 pela falta de previsão quanto a 
assuntos tidos como “novos” ou “modernos”, 
como nos casos de negócios via internet, 
sendo ainda tratados como contratos 
atípicos, sem previsão legal específica à luz 
do que consta no artigo 425 do C.C.

Podemos considerar que o direito 
digital consiste na evolução do próprio 
direito, abrangendo todos os princípios 
fundamentais e institutos que estão vigentes 
e são aplicados até hoje, repercutindo 
diretamente em todas as esferas com seu 
dinamismo e necessidade de autorregulação 
com uma base legal na prática dos costumes 
e na necessidade do uso da analogia para 
buscar uma melhor solução de conflito 
enquanto não se tem leis especiais que 
já estão em projeção perante o poder 
legislativo.

Importante mencionar que a falta de 
previsão específica não impede a aplicação 
das regras do atual Código Civil ou até 
mesmo o Código de Defesa do Consumidor 
aos contratos eletrônicos.

Oportuno mencionar que um dos 
projetos de reforma da lei consumerista 
visa regulamentar a contratação eletrônica 
através do Projeto de Lei 281/2012 com 
inclusão de um capítulo próprio relativo à 
contratação eletrônica.

Levando em consideração que 
contrato nada mais é que um ato jurídico 
bilateral, em regra formado entre “presentes” 
na qual pelo menos duas pessoas expressam 
declarações de vontades, cujo objetivo é a 
criação de direitos e deveres de conteúdo 
patrimonial, pautados nos princípios da boa-
fé e probidade, o fator mais importante para 
determinar a existência dos atos constitutivos 
deste instrumento são os elementos basilares 
de acordo com o artigo 104 do Código 
Civil, seja na capacidade do agente, na 
vontade livre sem vícios e na licitude do 
objeto do negócio, ou seja, pouco importa 
se sua solenidade será realizada de forma 
presencial ou através de agentes ausentes.

No mais, importante ressaltar 
que o artigo 428, I do Código Civil, trata 
da contratação por telefônico ou meio 

semelhante, o que confirma a validade 
e atribuição de todos efeitos jurídicos 
quanto à formação dos contratos digitais 
independentemente da existência de lei 
específica para tais casos.

Em suma, observamos que basta 
a comprovação do “aceite” da outra parte 
(declaração de vontade) para o negócio 
jurídico produza eficácia jurídica para todos 
de acordo com o artigo 434 do Código Civil 
de acordo com o princípio da conservação 
e função social dos contratos e pelo que 
consta no Enunciado nº 173 do Conselho 
da Justiça Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, aprovado na III Jornada de Direito 
Civil, pelo qual:

“Enunciado 173 CJF. A formação dos 
contratos realizados entre pessoas ausentes, 
por meio eletrônico, completa-se com a 
recepção da aceitação pelo proponente.”

A liberdade de contratar significa 
que, em princípio, o contrato não está preso 
a formalidades para a sua validade, isto é, 
não está submetido às condições de formas 
particulares, pois vigora o princípio do 
consensualismo, pelo qual se compreende 
que um simples acordo oral pode ser 
suficiente, exceto quando a lei exige forma 
específica, como por exemplo no caso 
de compra de imóvel acima do valor de 
R$ 30.000,00 que exige a elaboração de 
escritura pública.

Afigura-se totalmente inconcebível 
entender que os contratos digitais, que hoje 
possuem toda segurança jurídica através do 
mecanismo do certificado digital carecem 
de qualquer ineficácia jurídica, posto que a 
questão da aceitação da assinatura digital 
como manifestação de vontade válida, 
inclusive quando coletada de testemunhas, 
fiadores e avalistas é essencial para garantir 
que os contratos eletrônicos tenham pela 
eficácia como títulos executivos completos, 
senão vejamos:

“Processual civil. Agravo de 
instrumento. Execução de título extrajudicial. 
Exceção de pré-executividade. Contrato 
eletrônico. Assinatura digital. Validade. 
Inclusão do fiador após a citação do 
executado. Possibilidade. Artigo 264 do CPC 
(LGL\2015\1656). Inaplicabilidade.

Assim, concluímos que a liberdade 
contratual revolucionou os meios jurídicos, na 
história do direito, e continua revolucionando 
de acordo com suas evoluções diárias, como 
mecanismo capaz de assegurar celeridade e 
integridade a serviço da evolução humana a 
desburocratizar das relações negociais. 

Andressa Morais Capassi Santos



Ao propor ou se defender de um 
pedido em juízo é comum que as 
partes desconheçam o ônus de 

provar documentalmente os fatos e direitos 
que fundamentam suas alegações na 
primeira oportunidade, o que pode ensejar 
morosidade processual, determinação para 
emenda do pedido, realização de audiências 
para colheita de depoimentos e expedição de 
carta para oitiva de testemunhas em outras 
comarcas, entre outras coisas, atrasando o 
provimento jurisdicional pretendido.

Em regra, os documentos devem 
acompanhar o pedido inicial ou a defesa, 
isto é, a primeira manifestação na primeira 
oportunidade de a parte se pronunciar nos 
autos, para provar a veracidade de suas 
alegações, sob pena de impedimento pelo 
decurso do prazo ou por falta dos requisitos 
legais.

O pedido inicial, sobretudo, 
deve ser acompanhado dos documentos 
indispensáveis à obtenção do provimento 
jurisdicional, os quais são imprescindíveis 
para o julgamento do mérito da causa. 
Tais documentos podem ser exigidos por lei 
ou aqueles que o autor mencionou como a 
prova do fundamento do seu pedido. 

Os documentos exigidos por lei para 
instrução do pedido inicial, são, em alguns 
exemplos: título de propriedade do imóvel 

ou compromisso registrado para as ações 
de despejo e ação reivindicatória; título 
executivo (cheque, duplicata, etc.) para a 
ação de execução; prova escrita sem efi cácia 
de título executivo (contrato, e-mail, cheque 
prescrito) para a ação monitória; certidão de 
casamento para a separação judicial.

Os documentos indispensáveis a que 
o autor se referir na petição inicial, como 
fundamento da sua pretensão, somente são 
aferíveis no caso concreto, mas é possível 
defi ni-los com alguns exemplos: o contrato 
para a ação de revisão, anulação ou de 
rescisão contratual; o termo de garantia 
contratual para a ação de obrigação de fazer 
(substituição do produto, reposição da peça 
ou conserto); comprovante de titularidade 
da caderneta de poupança para a ação 
de cobrança de atualização monetária 
dos planos Bresser e Verão; comprovante 
do pagamento indevido para a ação de 
repetição de indébito.

Ao verifi car que faltam os documentos 
indispensáveis, o juiz deve determinar 
ao autor que emende seu pedido, dando 
oportunidade para suprir a falha, sob pena 
de rejeição prévia, não se processando a 
pretensão.

Se o documento indispensável ao 
provimento jurisdicional estiver em posse da 
parte contrária ou de terceiro, o autor deverá 
requerer ao juiz que determine a exibição em 
juízo, indicando quais fatos pretende provar.

Ultrapassada a fase inicial do processo, 
incumbe ao autor ou ao réu instruir qualquer 
requerimento, inicial ou intermediário, com 
os documentos destinados a fazer prova de 
suas alegações. Os chamados documentos 
essenciais à prova do direito alegado, 
documentos que embasam a pretensão, que 
devem ser juntados no momento em que o 
requerimento é feito ao juiz.

A ausência dos documentos essenciais 
não enseja a rejeição prévia do pedido, 
mas caracteriza uma defi ciência probatória 
que poderá ser sanada excepcionalmente 
no curso do processo ou que poderá se 
desdobrar em uma rejeição do pedido na 
ocasião do julgamento ao fi nal.

Se, porém, os documentos oferecidos 
não forem sufi cientes para persuadir o juiz e 
ensejar o imediato julgamento dos pedidos, 
então, será dado início à fase probatória 

do processo, em que se oportunizará 
a realização de outros tipos de prova, 
por exemplo, depoimentos pessoais ou 
testemunhais, perícia, inspeção judicial, entre 
outros. O juiz também poderá determinar a 
produção de prova que entender cabível a 
fi m de formar o seu convencimento e realizar 
o julgamento.

Ainda assim, a legislação processual 
prevê excepcionalmente a possibilidade de 
apresentação de outros documentos, após 
a fase probatória, quando objetivarem 
demonstrar a ocorrência de fatos havidos 
depois daqueles inicialmente narrados ou 
para contestar os fatos articulados pela parte 
contrária. Também é admissível a inclusão 
posterior de documentos novos, isto é, que 
foram criados após a primeira manifestação 
e, ainda, de documentos velhos que somente 
forem conhecidos, acessíveis ou disponíveis 
depois, justifi cando-se o motivo de não tê-lo 
juntado antes e incumbindo ao juiz, em todos 
os casos, avaliar a conduta da parte, se de 
boa-fé.

Os tribunais de justiça relativizam 
essas exceções, admitindo a apresentação 
de prova documental, desde que não seja 
documento indispensável ao provimento 
jurisdicional e não haja pretensão de 
surpreender a parte contrária, com 
artimanhas e deslealdade processual, 
abrindo-se oportunidade para que a parte 
contrária se manifeste sobre o documento. 

Contudo, é altamente recomendável 
a produção da prova documental no início 
do processo, com o pedido inicial ou a 
defesa para garantir a duração razoável do 
processo, minimizar a morosidade própria 
do Judiciário, facilitar a concessão de tutela 
provisória (liminar) e obter julgamento 
antecipado.

Enfi m, verifi ca-se que a prova 
documental, em regra, deve ser apresentada 
na primeira manifestação, apesar de a 
legislação processual e os tribunais não 
serem rigorosos e concederem outras 
oportunidades. De todo modo, somente 
apresentando-se os documentos na primeira 
oportunidade é que se garante um provimento 
jurisdicional mais célere, suplantando os 
percalços próprios dos Sistemas Processual e 
Judiciário.
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APRESENTAÇÃO DE PROVA 

DOCUMENTAL

Josiene Bento da Silva Macedo
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A Lei n.º 13.606/2018, incluiu os 
artigos 20-B e 20-C à Lei n.º 10.522/2002, 
para autorizar a averbação pré-executória, 
ou seja, o bloqueio de bens dos contribuintes 
com débitos inscritos em dívida ativa antes da 
Execução Fiscal, sem que tenha uma decisão 
judicial que autorize tal procedimento.

Art. 20-B. Inscrito o crédito em 
dívida ativa da União, o devedor 
será notifi cado para, em até cinco 
dias, efetuar o pagamento do 
valor atualizado monetariamente, 
acrescido de juros, multa e demais 
encargos nela indicados  (Incluído 
pela Lei nº 13.606, de 2018)

§ 1o  A notifi cação será expedida 
por via eletrônica ou postal para 
o endereço do devedor e será 
considerada entregue depois de 
decorridos quinze dias da respectiva 
expedição.  (Incluído pela Lei nº 
13.606, de 2018)

§ 2o  Presume-se válida a notifi cação expedida para o endereço 
informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública.   
(Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)

§ 3o  Não pago o débito no prazo fi xado no caput deste artigo, 
a Fazenda Pública poderá:   (Incluído pela Lei nº 13.606, de 
2018)

I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que 
operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores 
e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e   (Incluído 
pela Lei nº 13.606, de 2018)

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida 
ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto 
ou penhora, tornando-os indisponíveis.  (Incluído pela Lei nº 
13.606, de 2018)

Art. 20-C.  A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá 
condicionar o ajuizamento de execuções fi scais à verifi cação 
de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos 
devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação 
integral ou parcial dos débitos a serem executados. 

Dessa forma, a partir de Junho/2018, nos termos da Portaria 
PGFN n.º 33, os contribuintes, pessoa física ou jurídica, que tiverem 
débitos inscritos em dívida ativa, receberão notifi cação para no prazo 
de 5 (cinco) dias escolher entre pagar ou parcelar, ou em até 10 (dez) 
dias para apresentar Pedido de Revisão de Dívida Inscrita (PRDI) ou 
optar por indicar bem em garantia. 

Assim caso o contribuinte não 
adote nenhuma das alternativas existentes 
poderão fi car sujeitos ao: protesto; inscrição 
no CADIN;  bloqueio de bens, na chamada 
“averbação dos bens nos órgãos de 
registro”; representação à Secretaria da 
Receita Federal para aplicação de multa; 
encaminhamento as Agências Reguladoras 
para que seja revogada a autorização para 
o exercício da atividade; encaminhamento de 
representação aos bancos públicos para fi ns 
de não liberação de créditos decorrentes de 
recursos públicos; entre outros.

Após a averbação do bloqueio de 
bens, os contribuintes serão intimados e 
poderão impugnar o bloqueio no prazo de 
10 (dez) dias.

Neste sentido os bens bloqueados 
fi caram indisponíveis até a Execução Fiscal, 
oportunidade que o juiz, caso entenda 
necessário, poderá liberar o bloqueio. 

Ademais, após a efetivação do bloqueio de bens, a Procuradoria 
da Fazenda Nacional terá o prazo de 30 (trinta) dias para ingresso da 
ação de Execução Fiscal, sob pena do bem ser liberado.

De tal modo, o procedimento a ser adotado pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional viola diversos princípios constitucionais, como 
da segurança jurídica, devido processo legal, contraditório, da 
legalidade, direito de propriedade e da isonomia, bem como os 
dispositivos do Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal, 
visto que já existe procedimento próprio regulamentando a cobrança 
judicial dos tributos.

Devemos ressaltar também que a alteração no procedimento 
de garantia para a cobrança do crédito tributário somente poderia 
ocorrer através de Lei Complementar, visto que o artigo 146, da 
Constituição Federal limitou a lei complementar estabelecer normas 
gerais em matéria tributária, e a lei n.º 13.606/2018 é uma lei 
ordinária.

Importante destacar que se encontram pendentes de 
julgamento no Supremo Tribunal Federal duas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade n.º 5.881/DF e 5.886/DF, em decorrência das 
fl agrantes inconstitucionalidades existentes na lei n.º 13.606/2018.

Desta forma, os contribuintes devem buscar o judiciário para 
evitar que ocorra a averbação pré-executória, visando obstar as 
medidas de restrição patrimonial embasadas no novo procedimento a 
ser adotado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, tendo em vista 
as fl agrantes inconstitucionalidades e ilegalidades existentes.

DO BLOQUEIO DE VALORES DE DÉBITOS 
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

SEM DECISÃO JUDICIAL

Lilian Luciana Aparecida Sartori Maldonado
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Diferenças entre o
PRODEPE e o PROIND 

de Pernambuco

Com o intuito de fomentar ainda mais 
o desenvolvimento da atividade 
industrial em Pernambuco, o 

governo do estado instituiu em julho do 
ano passado o Programa de Estímulo 
à Indústria do Estado de Pernambuco 
(PROIND), por meio do Decreto nº. 
44.766/2017, objetivando a concessão 
de crédito presumido de ICMS, nos 
percentuais que variam entre 75% a 
95% de acordo com a localização do 
estabelecimento, com fruição até 30 de 
junho de 2032. 

Para os integrantes dos 
agrupamentos industriais siderúrgicos, 
de produção de laminados de alumínio 
a quente e de fabricação de vidros 
planos, o percentual do crédito presumido 
corresponderá a 95%, independentemente 
de sua localização.

 Na realidade, trata-se de uma 
nova edição do PRODEPE, consolidado pela Lei nº. 11.675/99, 
só que com um formato diferenciado, mais enxuto e voltado 
exclusivamente a indústrias.

Para se ter uma ideia, no PRODEPE o benefício é concedido 
após análise de projeto e, para uma determinada linha de produtos 
da empresa, enquanto que no PROIND não há necessidade de 
apresentação de projeto. A empresa faz adesão ao programa, 
comprova sua regularidade fi scal e, após uma análise mais célere, 
será concedido o benefício à empresa como um todo, assim, 
podemos afi rmar que o PROIND é menos burocrático, possuindo um 
sistema de adesão mais simplifi cado que o PRODEPE.

   Outro diferencial é que no PROIND, caso seja apurada 
alguma irregularidade pela empresa no descumprimento das suas 
obrigações acessórias, como falta de entrega de documentos, a 
penalidade aplicada será a redução de 10% do crédito presumido. 
Em contrapartida, no caso do PRODEPE, existindo qualquer 
irregularidade, a empresa automaticamente perde o benefício. Esta 
é a maior vantagem do PROIND.

 Apesar do governo estadual ter a pretensão de manter o 
PRODEPE, as empresas que estão nele têm a opção de migrar para 
o PROIND, trazendo inclusive o mesmo percentual do benefício do 
crédito presumido do PRODEPE, caso a alíquota do PROIND seja 
menor. Merece atenção apenas para o fato de que essa mudança 
tem caráter defi nitivo, ou seja, a empresa não poderá voltar para o 
PRODEPE. 

Dessa forma, a Portaria SF n.º 193, de 27/09/2017, 
regulamenta e estabelece os procedimentos para utilização do 
PROIND, ressaltando que as empresas que desejam ingressar no 
programa, inclusive em substituição ao PRODEPE, devem preencher 
os requisitos previstos em seu artigo 1º.

Assim como no PRODEPE, o PROIND 
também exige que a empresa permaneça com 
sua regularidade fi scal, no cumprimento das 
obrigações tributárias, principal ou acessória. 
Possui taxa de administração de 2% (dois por 
cento) sobre o valor do benefício utilizado, nos 
termos do artigo 6º, I do Decreto 44.766/2017.

Ressalte-se ainda que o PROIND manteve 
a obrigatoriedade de contribuição ao Fundo de 
Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos mesmos termos em 
que foi instituída para o PRODEPE. Um ponto que 
merece atenção é a possibilidade de discussão 
judicial sobre a inconstitucionalidade da Lei que 
criou o FEEF, pois entendemos que a criação de 
Fundo cabe somente à Lei Complementar, bem 
como é proibida a vinculação de receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo poucas 
exceções, conforme determina a Constituição 
Federal.

Para facilitar, um breve resumo com as diferenças básicas 
entre ambos:

QUADRO COMPARATIVO

PRODEPE PROIND

Abrange também atividades 
portuárias e centrais de 

distribuição
Exclusivo para indústrias

Processo mais burocrático Processo simplifi cado

Exclusão do benefício em caso 
de ser apurada irregularidade

Redução de 10% do crédito 
presumido em caso de 

irregularidade

Concedido ao produto Concedido à empresa

Prazo de fruição variável de 
acordo com o enquadramento 
do empreendimento, podendo 

ser prorrogado por igual 
período.

Prazo de fruição de até 15 anos.

Por fi m, vale salientar que as exposições aqui apresentadas 
não suprem uma análise aprofundada e voltada especifi camente para 
o ramo de negócio do interessado na obtenção desses benefícios, 
tendo em vista que apenas destacamos os pontos principais e 
diferenciais do PROIND em relação ao PRODEPE.

Marcela Natássya Nunes Viana


