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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO PREVENTIVA TRIBUTÁRIA COMO 
INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DOS CUSTOS TRIBUTÁRIOS DE UMA EMPRESA.

Em virtude da alta carga tributária 
que onera as empresas, é de 
suma importância que medidas 

preventivas passem a ser adotadas visando 
à redução da carga tributária como também 
a prevenção sobre possíveis passivos 
tributários ocultos.

Por: Eduardo Sales Barbosa 
Diretor de Planejamento Tributário

A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

Por: Dra. Lilian Luciana Ap. Sartori 
Maldonado - Advogada Tributarista

O empresário brasileiro encontra-
se sujeito, dentre outros 
tributos, ao recolhimento das 

contribuições ao PIS e a COFINS, que 
incidem sobre o seu faturamento ou 
receita, ou seja, o produto decorrente da 
venda de mercadorias ou serviços.

Todavia, o ICMS não é receita 
da empresa, pois não integra seu 
faturamento, visto que somente transita 
pelo seu patrimônio, pois o contribuinte 
é compelido a destacar o ICMS na Nota 
Fiscal para simples registro contábil. 
Assim, o ICMS não pode ser adicionado 
à base de cálculo do PIS e a COFINS.

Desta forma, o contribuinte ao efetuar o 
recolhimento das contribuições ao PIS 
e a COFINS, é forçado a incluir na sua 

base de cálculo os valores que recolhe 
de ICMS, mesmo ele não representando 
acréscimo ao seu patrimônio.

Esta questão já vem sendo aventada 
pelos contribuintes há muitos anos, 
diversas ações já foram propostas 
visando à exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, inclusive 
a Lopes & Castelo representa diversas 
empresas, que possuem decisões 
favoráveis de primeira e segunda 
instância.

O Supremo Tribunal Federal está 
apreciando a matéria, sendo certo que, 
dos onze ministros, seis já se dispuseram 
a favor dos contribuintes, votando pela 
exclusão do ICMS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS, todavia, o julgamento 
encontra-se interrompido, tendo em 
vista pedido de vista do Ministro 
Gilmar Mendes, contudo, há grande 
probabilidade de que esta celeuma seja 
decidida este ano. 

E neste sentido, importante destacar 
que se torna imprescindível que os 
contribuintes que ainda não ingressaram 
com medida judicial, o façam com 
a maior brevidade, para que possam 
ver garantido seu direito de não 
incluir o ICMS na base de cálculo das 
contribuições ao PIS e a COFINS bem 

como a compensação dos recolhimentos 
feitos a maior.

Ademais em recente decisão da 1ª 
Vara da Justiça Federal de Piracicaba/
SP, obtida para um cliente da Lopes & 
Castelo Sociedade de Advogados, uma 
empresa do ramo automobilístico que 
pleiteou em 03/2011 a exclusão de tais 
valores e, em 01/2012 foi proferida a 
sentença RECONHECENDO o direito 
líquido e certo da empresa de não incluir 
os valores relativos ao valor do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS, na base de cálculo 
do PIS e da COFINS, relativamente às 
prestações subsequentes, assim como 
RECONHECENDO, ainda, o direito 
da compensação dos valores recolhidos 
indevidamente, nos últimos cinco anos 
a contar da propositura da ação, com 
outros tributos federais.

Acrescente-se inclusive, que é 
necessário ingressar com a ação antes 
do julgamento final a ser proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal acerca 
da exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, visto 
que provavelmente haverá modulação 
de decisão, ou seja, somente aos 
contribuintes que já ingressaram com a 
ação na justiça poderão ter o benefício 
aplicado.

A gestão preventiva tributária deve 
consistir em uma análise detalhada de 
todo procedimento fiscal e tributário 
adotado pelos contribuintes, pois dessa 
forma, as empresas estarão resguardadas 
de qualquer autuação que possa ocorrer, 
mesmo porque deverá estar expresso 
todo o amparo legal utilizado no decorrer 
dos trabalhos.

Como instrumento de prevenção 
eficaz, deverão ser analisadas todas as 
obrigações principais e acessórias na 
qual sua empresa está obrigada, tais 
como:

DIPJ;

DCTF;

DACON;

Livro Registro de Entradas;

Livro Registro Apuração do IPI;

LALUR;

GIAS de ICMS;

Entre outras.

Por fim, o resultado final do trabalho 
deverá apresentar um panorama geral 
da situação tributária dos contribuintes 
e claro, possível alternativas e meios 
lícitos de redução de custos tributários, 
uma vez que toda a estrutura tributária 
será analisada, desde uma simples 
escrituração de nota fiscal até a obtenção 
de benefícios fiscais, se for o caso.

Dessa forma, a gestão preventiva 
tributária é uma ferramenta 
indispensável para todas as empresas, 
independentemente do porte ou 
segmento empresarial que atuam.
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A polêmica e controversa Lei 12.440/2011 instituiu a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT - 
expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar 

a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. Esta exigência passou a ser obrigatória a partir de 
04 de janeiro de 2012 e não será expedida quando em seu 
cadastro constar o descumprimento de sentença condenatória 
transitada em julgado, ou descumprimento de acordo judicial 
homologado, como também o inadimplemento de execução de 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no Ministério Público 
do Trabalho e Acordos na Comissão de Conciliação Prévia.

A Lei 12.440/2011 exige além do pagamento total da condenação 
ao reclamante, o cumprimento de todas as obrigações, 
inclusive as decorrentes de recolhimentos previdenciários, 
honorários advocatícios, custas, emolumentos e recolhimentos 
determinados em lei, entretanto na hipótese da execução com 
garantia em penhora, a empresa obterá certidão positiva com 
efeitos de negativa.

As empresas que são devedoras em processos em fase de 
execução trabalhista definitiva serão incluídas no BNDT – 
Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, sendo importante 
destacar que há uma diferença conceitual entre débito trabalhista 
e passivo trabalhista. 

Outro aspecto importante que adveio da Lei 12.440/2011 foi 
a necessidade de regularidade trabalhista para participar de 
licitações, pois de acordo com a respectiva lei, as empresas 
interessadas em participar das licitações e firmar contratos com 
o Poder Público estão obrigadas a apresentar, dentre o rol de 
documentos exigidos, a CNDT, que certificará a empresa em 
relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. 
A CNDT, apenas para efeitos de participação em licitações 
públicas, terá validade de 180 dias da data de sua emissão.

Portanto, a Lei 12.440 é uma medida de execução indireta, 
e analisando-a pela ótica do trabalhador, a lei é benéfica, 
pois, faltava na legislação trabalhista instrumentos de caráter 
sancionatório.

A CNDT  foi estatuída para combater a morosidade, a 
impunidade, a ineficiência e a falta de efetividade da Justiça 
do Trabalho. Este é o argumento mais comum dos defensores 
da CNDT, entretanto a lei em questão aplicar-se-á, apenas, as 
empresas devedoras e seus respectivos sócios, de modo que 
o efeito direto da inclusão no BNDT – Banco Nacional dos 
Devedores Trabalhistas será a impossibilidade da empresa 
participar de licitações.  

Em recente analise, foi apurado que até o dia 09 de fevereiro de 
2012, foram expedidas 897.416 certidões, entretanto 967.607 
empresas foram incluídas no Banco Nacional dos Devedores 
Trabalhistas. 

As empresas, com a vigência da Lei 12.440/2012, a partir de 
04 de janeiro, estão extremamente pressionadas a cumprirem 
as sentenças trabalhistas, sob pena de inclusão no BNDT e não 
participar de licitações, o que pode causar, em determinados 
casos, sérios prejuízos econômicos. 

A Confederação Nacional das Indústrias ingressou com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 4716 – requerendo, em 
caráter liminar, a suspensão e os efeitos da Lei e da Resolução 
do TST, alegando a inconstitucionalidade da lei.

Cabe salientar que, as empresas que se sentirem prejudicadas 
podem e devem ingressar com medida judicial alegando não 
só a inconstitucionalidade da lei, como também outros direitos 
explicitamente subtraídos pela nova lei.

As empresas inscritas no BNDT, ainda, serão inscritas 
no CADIN, mas vale ressaltar que o inadimplemento de 
obrigações trabalhistas não é requisito para inclusão nos termos 
da Lei 10.522/2002. Neste caso, as empresas poderão impetrar 
Mandado de Segurança objetivando a exclusão da inscrição no 
Cadin.

São argumentos plausíveis, mas a melhor solução para as 
empresas se livrarem dos malefícios da Lei 12.440/2011 
é investir na auditoria trabalhista e, por consequência, na 
prevenção de litígios, pois a CNDT demonstra o firme propósito 
de acelerar a efetividade da tutela jurisdicional trabalhista.

Não sabemos, ao certo, se o ADIN proposto pela Confederação 
Nacional das Indústrias terá êxito, mas, em princípio, a Lei 
12.440/2011 está longe de ser inconstitucional, pois criou 
para a parte hipossuficiente um instrumento poderoso para a 
efetivação da execução trabalhista, que está em consonância 
com o princípio protetor que caracteriza o processo trabalhista.

A CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS E SEUS 
PRINCIPAIS ASPECTOS

Por: Dr. Cesar Augusto Marques Ferreira
Advogado Trabalhista



A ANÁLISE CONTRATUAL COMO 
INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO 
DE LITÍGIOS 

Um contrato é um vínculo jurídico 
advindo do acordo de vontade 
entre duas partes, ora classificadas 

como sujeitos de direitos, a fim de criar, 
modificar ou extinguir direitos.

No contrato a ser firmado deve haver 
capacidade das partes, objeto lícito, 
possível e determinado ou determinável 
e forma prescrita ou não defesa em lei.

Toda relação existente entre duas partes 
deve ser realizada mediante a assinatura 
de um contrato, que deve dispor sobre 
a identificação das partes, todo o 
combinado verbalmente, incluindo data 
de início e término, valor, forma de 
pagamento, taxas de juros, sanções por 
atraso no pagamento ou descumprimento 
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Por: Dra. Ana Cláudia Bazzili Caliari Peixoto - Advogada Cível

A IMPORTÂNCIA DE UMA CONSULTORIA JURÍDICA 
PREVENTIVA NO MUNDO CORPORATIVO

de cláusulas contratuais, abrangência, 
condições para renovação, rescisão por 
ato voluntário ou por descumprimento 
de cláusulas. 

Mas isto nem sempre ocorre, bem como 
na maioria das vezes, o contrato já vem 
pré-estipulado por uma das partes, sendo 
suas cláusulas imutáveis, como nos 
contratos de adesão e/ou de massa, que 
possuem cláusulas contratuais já prontas 
e previamente impressas, elaboradas por 
uma das partes contratantes e submetidas, 
ou melhor, impostas à aceitação da outra. 

Neste caso, a alternativa dada à outra 
parte é a de aceitar em bloco tais 
cláusulas, pois não há espaço para a 
discussão isolada de cada uma delas, 
deixando de lado a liberdade contratual. 
Mas, após a aceitação, iniciam-se os 
problemas para a parte que as aceitou, 
problemas estes advindos de cláusulas 
mal elaboradas, abusivas, ilegais, entre 
outras. 

Ocorre que, todo contrato deve ser 
pautado na segurança jurídica, visando 

sempre o equilíbrio social, uma vez que 
suas cláusulas criam lei entre as partes.

Todavia, as cláusulas posteriormente 
consideradas abusivas ou fraudulentas, 
ou que sejam excessivamente 
onerosas para uma das partes, podem 
ser invalidadas pelo judiciário, não 
necessitando que o contrato seja 100% 
(cem por cento) invalidado.

Assim, para evitar futuros transtornos, 
sempre que for estabelecer um negócio, 
faz-se necessário estabelecer um 
contrato, ler e analisar cuidadosamente 
todas as cláusulas nele dispostas.

Visando evitar problemas futuros, é 
de grande valia a contratação de um 
profissional especializado na área, 
para elaborar e/ou analisar contratos 
quando da aquisição de um produto e/
ou serviço.

Caso já tenha assinado um contrato sem 
a análise necessária, busque a ajuda de 
um profissional da área para verificar a 
possibilidade de rever suas cláusulas.

Ao comentarmos a importância 
fundamental do Advogado para 
uma empresa, há um bom tempo 

não se pode mais relacionar o seu papel 
tão somente aos processos, litígios e 
“problemas”, pois quem ainda possui 
este pensamento talvez ainda tenha 
dimensão do que se trata o DIREITO 
EMPRESARIAL.

O Direito Empresarial não se restringe 
apenas nas defesas em reclamações 
trabalhistas e execuções de títulos 
extrajudiciais.

Quando se menciona uma Consultoria, 
o contencioso massivo e as informações 
são passadas ao escritório para posterior 
solução, de modo que temos uma 
situação e atuação de um escritório 
somente após recebimento, pelo seu 
cliente, de uma “notificação” de um 
órgão administrativo ou judicial.

Entretanto, quando existe uma atuação 
preventiva de um escritório na parte 
consultiva, que entenda não somente 
a empresa, mas sim, o seu segmento 
empresarial, a atuação dos advogados 
perante a empresa torna-se mais próxima 
e benéfica para o empresário.

É de suma importância um estudo 
detalhado das legislações trabalhistas 
aplicadas aos seus funcionários, os 
sindicatos e associações de classes 
da categoria em matéria do Direto do 
Trabalho, jurisprudências favoráveis 
que lhes permite maior segurança 
jurídica, profissionais com experiências 
forenses, bem como, um alicerce para os 
Departamentos Pessoais e os Recursos 
Humanos dentro das empresas.

Em matéria tributária, é imprescindível 
o conhecimento do escritório para com o 
seu cliente pela sua totalidade da carga 
tributária, faz se necessário entender 
todas à legislação aplicada ao segmento 
da empresa, ou seja, é vital conhecer e 
acompanhar todas as alterações que 
implicitamente venham a modificar 
o seu dia-dia, dentre elas majoração 
de alíquotas, alternância de datas de 

recolhimento e benefícios fiscais criados 
pelos Governos Federal, Estadual e 
Municipal.

Ademais, outro aspecto que vem 
corroborar com uma consultoria de 
qualidade, está atrelado ao Planejamento 
Sucessório das Empresas, pois 
este não é mais “um bicho de sete 
cabeças”, algo complexo e impossível, 
é o amadurecimento do empresário, 
sua preocupação voltada a saúde e 
continuidade da empresa, de modo que a 
criação da Holding torna-se uma medida 
eficaz e necessária para o fortalecimento 
e a expansão da sociedade empresária.

Cada vez mais notamos que os 
empresários estão voltando suas atenções 
para profissionais que possam alavancar 
os seus negócios, seja uma mão de 
obra qualificada e comprometida com a 
empresa, mas também o seu advogado, 
sua assessoria e consultoria jurídica 
atualizada, que lhe de garantias legais 
para disputa com o mercado interno e 
que lhe permita obter o sucesso seguro 
tão desejado nos dias de hoje. 

Por: Dr. Raphael Alonso dos Santos Barbosa - Advogado


