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A DESONERAÇÃO DA  
FOLHA DE PAGAMENTO  
DAS EMPRESAS

Desde a publicação da Medida Provisória 
nº 540/2011, o Governo vem estudando 
a redução das contribuições patronais 

previdenciárias, e com a conversão da MP na 
Lei nº 12.546/2011, foi materializado o primeiro 
passo nesse sentido.

Por meio da Medida Provisória nº 
563/2012, foi ampliado o rol de empresas 
sujeitas ao novo regime, de modo que após a 
conversão da MP 563, que resultou na Lei n° 
12.715 de 17 de setembro de 2012, que por sua 
vez causou diversas dúvidas nos contribuintes, 
pelas diferenças existentes entre a primeira lei e a 
segunda recentemente publicada.

Para melhor elucidação desta 
importante matéria, mister se faz discorrer sobre 
alguns aspectos que mais geram dúvidas nos 
contribuintes, dos quais passaremos a expor 
superficialmente, dado a complexidade da 
questão e a necessidade de conhecer com riqueza 
de detalhes a atividade empresarial.

Um exemplo sobre possíveis 
questionamentos se dá no período de 01.12.2011 
à 31.12.2014, onde deverão ser observadas as 
seguintes regras:

a) Alíquota de 2% sobre o valor da receita 
bruta – para as empresas que prestam 
serviços de tecnologia da informação (TI), 
de tecnologia da informação e comunicação 
(TIC), call centers e as empresas do setor 
hoteleiro;

b) Alíquota de 1% sobre o valor da receita 
bruta – para as empresas que fabricam 
fluidos para freios hidráulicos, plásticos, 
vestuário e seus acessórios, peles, couros, 
sedas, lãs, tapetes e outros revestimentos 
para pisos, chapéus e artefatos de uso 
semelhante, máquinas e aparelhos, válvulas 
redutoras de pressão, dentre outros. A 
relação dos códigos abrangidos encontra-se 
no anexo único da Lei nº 12.715/2012.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

As Leis nº 12.546/2011 e n° 12.715/2012, 
ao instituírem a nova contribuição sobre a receita 
bruta operacional, afastam as contribuições 

previdenciárias patronais previstas nos incisos 
I e III do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, quais 
sejam:

a) Vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas 
a qualquer título, durante o mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores 
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas 
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste 
salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do 
empregador ou tomador de serviços, nos 
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa;

b) Vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas a 
qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados contribuintes individuais que lhe 
prestem serviços.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
NÃO ABRANGIDAS PELA 

SUBSTITUIÇÃO

Não foram substituídas as seguintes 
contribuições:

a) Para o financiamento do benefício previsto 
nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991 
(aposentadoria especial) e daqueles 
concedidos em razão do grau de incidência 
de incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), 
sobre o total das remunerações pagas 
ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores 
avulsos.

b) De quinze por cento sobre o valor bruto 
da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços, relativamente a serviços que 
lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho;

c) Destinadas para outras entidades (SENAI, 
SESI, SESC, INCRA, etc) conforme 
enquadramento da empresa no respectivo 
FPAS.

Por: Eduardo Sales Barbosa

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Para a determinação da receita bruta, com 

o advento do Artigo 55 da Lei n° 12.715/2012, a 
qual alterou o artigo 8° da Lei n° 12.546/2011, 
expomos o seguinte critério para determinação de 
receita bruta:

a) Aplica-se apenas em relação aos produtos 
industrializados pela empresa.

Entretanto, para a apuração da Receita 
Bruta, esta por sua vez deve ser considerada sem o 
ajuste do valor presente de que trata o inciso VIII 
do artigo 183 da Lei nº 6.404/1976, admitindo-se 
as seguintes exclusões da base de cálculo:

b) As vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos;

c) O Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, se incluído na receita bruta; e

d) O Imposto sobre Operações relativas 
a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transportes 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, quando cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador 
de serviços na condição de substituto 
tributário.

No texto da Lei n° 12.715/2012 consta 
apenas a expressão “vendas canceladas”, a qual 
nos parece ter sido empregada como sinônimo de 
“devolução de vendas”.

Posto isto, para determinação da 
Desoneração da Folha de Pagamento das 
empresas, é necessário uma análise detalhada de 
toda a operação fiscal que compõe o faturamento 
bruto do contribuinte, para assim poder determinar 
com toda a segurança qual a desoneração obtida 
pelos contribuintes.

Salientamos ainda que, existem diversos 
casos que ao invés de desonerar a folha de 
pagamento, ocorre o efeito inverso, ou seja, 
a carga tributária federal é demasiadamente 
onerada.

O ideal é efetuar a realização de um 
estudo estritamente técnico que irá demonstrar 
a real situação do contribuinte, bem como os 
procedimentos acessórios que deverão ser 
efetuados posteriormente.



Desde o dia 01 de Abril de 2011, a vigência 
do famigerado Protocolo ICMS/
CONFAZ nº 21, atordoa os empresários 

brasileiros, que dentre todos os tributos que 
recolhem, se vêem obrigados a recolher o ICMS 
a mais como forma de “apaziguamento” das 
chamadas “guerras fiscais” entre os estados 
federativos.

Temos mais uma vez o ICMS e suas 
robustas receitas como protagonista de entreveros, 
bem como, invenção de novos tributos para que 
se arrecade cada vez mais receitas neste país. 

O respectivo convênio assinado até 
então por 20 estados brasileiros, se vislumbra nas 
atividades mercantes das chamadas vendas não 
presenciais, àquelas que são realizadas através 
de comércio eletrônico, internet, telemarketing e 
showrooms, recolhendo 7% e 12% de ICMS aos 
estados signatários sobre o valor da mercadoria. 
Lembramos que o ICMS já é devidamente 
recolhido no estado de origem das mercadorias 
com as respectivas alíquotas internas e diferença 
das vendas entre os estados.

E-COMMERCE - Protocolo ICMS nº 21 e sua 
Inconstitucionalidade nas vendas não presenciais

Após assinatura do protocolo, as 
empresas se viram em uma situação de risco de 
seus produtos ficarem apreendidos nas barreiras 
estaduais dos estados signatários, que por essa 
coerção, as mercadorias somente seriam liberadas 
como novo recolhimento oriundo do Convênio 
ICMS nº 21.

Os Estados signatários deste convênio 
são: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito 
Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

Todavia, o PROTOCOLO nº. 21 do 
ICMS e suas sete cláusulas afrontam de forma 
absurda a Constituição Federal, no artigo 155, 
“rasgando” o modelo federativo e também 
“insultando” os Poderes da República, afetando 
os princípios constitucionais relacionados à 
atividade econômica e aos tributos, advindo 
deste convênio, criou-se deliberadamente uma 
nova forma de tributar neste país, poderes os 
quais, o respectivo órgão não tinha para criar e 
regulamentar nova espécie de tributação. 

Se não bastasse, em matéria de 
princípios constitucionais, atentou-se o princípio 
da legalidade tributária e a vedação à limitação 
ao tráfego de bens e também prejudicando 
os fundamentos da ordem econômica, pela 
inobservância dos princípios da livre concorrência 
e da defesa do consumidor, este último, como 
consumidor final na aquisição do bem, arcando 
com toda celeuma da carga tributária criada na 
majoração do valor do produto adquirido.  

Este protocolo é um meio coercitivo ao 
contribuinte para fins abusivos de arrecadação 

Por:  Dr. Raphael Alonso dos Santos Barbosa
de tributos. Os prejuízos alcançados às empresas 
acaba por dificultar cada vez mais as atividades 
comerciais do empresário, elevando o preço do 
seu produto para o consumidor final.   

Como defesa a este convênio e a 
apreensão de suas mercadorias, as empresas 
passaram a ingressar ao judiciário pleiteando 
a inconstitucionalidade deste protocolo, 
suspendendo o recolhimento do imposto a mais, 
bem como, a devida liberação da circulação 
de seus produtos nos estados signatários. Os 
resultados das enxurradas de ações estão sendo 
favoráveis aos contribuintes, permitindo o livre 
ingresso das mercadorias sem recolhimento do 
gravame.

Além do mais, espera-se os julgamentos 
das ADIs (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 
contra este protocolo. Até mesmo, muitos Estados 
signatários já desistiram da cobrança pelas 
derrotas judiciais e verificando que o mesmo não 
poderá prosperar da maneira a qual foi imposta 
aos contribuintes.

Nosso escritório, ao passo em que 
foi criado o Protocolo vem obtendo decisões 
favoráveis do Poder Judiciário, em liminares 
e decisões, suspendendo o recolhimento dos 
tributos e também suspendendo o bloqueio das 
mercadorias de seus clientes que efetuam as 
chamadas vendas e-commerce não presenciais. 

Por fim, salientamos que cabe ao 
contribuinte se utilizar do judiciário para poder se 
valer de seu direito, obstando práticas abusivas de 
órgãos que cada vez mais oneram o empresariado 
brasileiro.
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Como já sabemos a aquisição de precatórios 
para pagamento do ICMS no Estado 
de São Paulo é uma realidade que vem 

crescendo vertiginosamente nos últimos anos.

Diversos contribuintes do ICMS utilizam 
essa modalidade de pagamento de tributos como 
instrumento de planejamento e redução dos 
custos tributários, tendo em vista os deságios que 
são praticados por empresas que vendem esses 
precatórios.

Mas o que a principio parece uma 
grande vantagem financeira, pode acabar como 
um grande transtorno e claro, comprometer a 
atividade empresarial ao longo dos anos.

Primeiramente, é de suma importância 
avaliar a real necessidade da aquisição destes 
títulos, mesmo porque no Estado de São Paulo, 
a situação a cada dia que passa encontra-se mais 
complicada, diferentemente do cenário que 
tínhamos há um ano.

Atualmente essa prática de pagamento 
de tributos deve ser muito bem estudada, pois 
como sabemos diversas empresas vendem 
tais precatórios como sendo a “salvação” dos 
problemas tributários, mas não é bem assim, os 
transtornos para algumas empresas podem ser 
determinantes para o insucesso da operação.

Vale ressaltar que, antes da aquisição de 
precatórios para pagamento do ICMS/SP, alguns 
estudos devem ser realizados, pois diferentemente 
do que muitos escritórios alegam, NÃO são todas 
as empresas que podem utilizar essa modalidade 
para pagamento de seus tributos.

A UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS PARA 
PAGAMENTO DO ICMS/SP - VERDADES E MENTIRAS

O trabalho para ser satisfatório deve ser 
realizado de maneira séria e TODOS os riscos 
devem ser apresentados aos empresários, o que 
infelizmente hoje não acontece, portanto, são 
vendidas ilusões que, em 90% dos casos são de 
grande risco para os contribuintes.

Os problemas ocasionados por essa 
prática vão desde a negativa da emissão de 
CND até a Penhora On-Line das contas do 
contribuinte, por isso é de suma importância a 
transparência e principalmente, a real situação 
atual deste trabalho.

Ademais, apresentamos as respostas das 
dúvidas mais frequentes sobre esta modalidade 
de pagamento, das quais acreditamos ser de 
suma importância, visando assim que empresas 
e empresários não sofram problemas futuros 
ou caiam nas mãos de maus profissionais, que 
visem apenas a venda dos créditos, sem qualquer 
preocupação com a atividade empresarial e 
continuidade da empresa.

1 - Qualquer empresa pode utilizar-se de 
precatórios para pagamento do ICMS/SP?

R: NÃO, por mais que a lei tributária seja 
apenas uma, essa modalidade de pagamento 
de tributos deve ser estudada caso a caso, é 
necessário conhecer a estrutura tributária da 
empresa, realizar um trabalho de auditoria 
prévia no ICMS e principalmente, conhecer os 
clientes desta empresa, pois somente assim é 
que teremos o panorama da viabilidade ou não 
na aquisição de precatórios. Aquela história de 
que toda empresa pode comprar é conversa de 
vendedor, não deve ser levada em consideração, 
pois como uma pessoa pode saber se sua 
empresa pode ou não efetuar essas operações se 
nem conhece sua atividade, suas necessidades e 
seus clientes? 

2 - Minha empresa necessita de CND 
constantemente, posso comprar precatórios 
para pagamento do ICMS?

NÃO, uma das primeiras consequências da 
aquisição dos precatórios para pagamento do 
ICMS/SP será a recusa na emissão da Certidão 
Negativa de Débitos, isso ocorre pois após o 
término da fase administrativa do processo, 
a empresa terá seu nome inscrito no CADIN 
e consequentemente em Dívida Ativa, o que 
obsta a emissão da CND. Por meio de medidas 
judiciais, existe a POSSIBILIDADE de 
obtenção de um efeito suspensivo no suposto 
débito e dessa forma a CND é expedida, 
entretanto NINGUÉM PODE ASSEGURAR 
QUE CONSEGUIRÁ A EXPEDIÇÃO DE 
UMA CND, tendo em vista que depende do 

entendimento de um Magistrado e a maioria 
das decisões neste sentido vão de encontro às 
pretensões dos contribuintes, portanto a CND via 
de regra não é expedida, e poderá criar muitos 
problemas dependendo da atividade, por isso 
acreditamos ser de grande importância conhecer 
a fundo a sua atividade empresarial.

3 - Se os precatórios não forem aceitos o débito 
compensado irá para Execução Fiscal, e neste 
caso o crédito adquirido poderá ser oferecido à 
penhora para suspender a dívida?

SIM, poderá ser oferecido, mas existe uma 
distância muito grande em oferecer e ser aceito, 
infelizmente no Estado de São Paulo não existe 
um posicionamento pacífico sobre este tema, de 
modo que podemos dizer com toda a segurança 
que são poucos os casos em que o próprio 
precatório é aceito para suspender a exigibilidade 
da dívida.

4 - Quais os transtornos que minha empresa 
terá, caso não tenha sido efetuado um trabalho 
de forma planejada e cautelosa?

O primeiro problema será a negativa de emissão 
da CND, depois na fase de execução, o valor 
executado será o principal compensado acrescido 
de multa de 20%, Juros Selic e Honorários 
Advocatícios, dessa forma, além de oferecer o 
próprio precatório, o contribuinte deverá ainda 
complementar o valor a ser oferecido, para melhor 
visualizar essa situação, tomemos o exemplo de 
empresa que compensou R$ 100.000,00 com 
precatórios, além dos R$ 100.000,00 deverá ainda 
complementar o valor de aproximadamente R$ 
43.000,00 podendo adquirir novos precatórios ou 
com bens móveis ou imóveis de propriedade da 
empresa.

5 - Posso sofrer penhora de outros bens a 
critério da Fazenda Estadual?

SIM, não sendo aceitos os precatórios, a Fazenda 
Estadual poderá requerer a penhora de máquinas, 
equipamentos e imóveis do contribuinte, 
além do temido pedido de Penhora On-Line, 
que infelizmente, atualmente acontece com 
frequência.

6 - Estou interessado em adquirir precatórios 
para pagamento do ICMS/SP, o que devo fazer?

Primeiro é necessário procurar uma empresa 
idônea que faça a venda de tais créditos, como 
também um escritório responsável pela condução 
dos processos administrativos e judiciais. Fuja 
de pessoas que dizem que sua empresa pode 
comprar precatórios sem mesmo conhecer sua 
atividade, sua filosofia e principalmente, sua 
situação tributária e fiscal. Além disso, deve ser 

Por:  Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo



A INCONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE AS VERBAS NÃO SALARIAIS

A contribuição previdenciária patronal 
incidente sobre a folha de salários 
das Empresas encontra embasamento 

constitucional no art. 195 da Constituição Federal, 
que determina que a Seguridade Social será 
financiada por toda a sociedade, ou seja, pelo 
Poder Público, pelas empresas ou entidades a elas 
equiparadas e pelos trabalhadores, estes últimos 
por meio de contribuições compulsórias. 

Regulamentando tal dispositivo 
constitucional, foi editada a Lei nº 8.212 de 24 de 
julho de 1991. Mais especificamente, com relação 
a contribuição devida pelas empresas ou entidades 
equiparadas a estas, comumente conhecida como 
contribuição patronal, prevê o art. 22 da referida Lei 
que esta é devida no percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre as remunerações pagas ou creditadas 
a qualquer título aos segurados empregados que 
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o 
trabalho. 

Entretanto, a Receita Federal do Brasil, 
em sua fúria arrecadadora, vem exigindo o 
recolhimento desta contribuição patronal sobre toda 
e qualquer verba paga ou creditada aos funcionários 
das empresas, contrariando os dispositivos legal 
e constitucional acima mencionados, ou seja, 
sobre verbas não destinadas a retribuir o trabalho, 
tornando demasiadamente onerosa a atividade 

empresarial e desestimulando a contratação formal 
de novos funcionários, que traz como consequência 
o estímulo à automação industrial e o aumento do 
desemprego. São verbas de natureza indenizatórias 
e previdenciárias pagas aos trabalhadores como o 
aviso prévio indenizado, as férias indenizadas, o 
salário-maternidade, os adicionais de horas extras, 
noturno, de periculosidade e de insalubridade, os 15 
(quinze) primeiros dias de afastamento anteriores à 
concessão do auxílio-doença e acidentário, auxílio-
creche, adicional por tempo de serviço, entre outras.

No caso do aviso prévio indenizado, nos 15 
(quinze) primeiros dias de afastamento anteriores 
à concessão do auxílio-doença e acidentário e 
salário-maternidade, tratam-se de verbas pagas em 
situações em que não há retribuição pelo trabalho 
prestado, ou seja, nessas situações o trabalhador 
não está prestando serviços à empresa nem está a 
sua disposição, sendo inconstitucional a cobrança 
da contribuição patronal sobre tais verbas. Além 
disso, em relação ao aviso prévio indenizado e 
férias indenizadas, estes possuem, como o próprio 
nome sugere, nítido caráter indenizatório. Esse é 
o entendimento unânime dos juristas e já possui 
diversos julgados favoráveis nos Juizados de 1ª 
Instância, Tribunais Regionais Federais e Superior 
Tribunal de Justiça. Com relação ao salário-
maternidade, este é um benefício previdenciário 
pago pelo INSS. 

Quanto ao adicional por horas extras, este 
é  atribuído ao empregado pelas horas extras que 
trabalhar além da jornada normal. Esse acréscimo 
sobreposto à remuneração das horas normais, 
expressa-se através de um percentual. Desse modo, 
a remuneração de referidas horas é constituída 
pelo valor da hora normal acrescido do adicional 
de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor 
da hora normal, conforme expressa determinação 
constitucional. 

Importante salientar que o adicional não se 
confunde com o valor pago pela hora extraordinária 
trabalhada, sendo este um acréscimo indenizatório 
ao esforço despendido pelo trabalhador. Indeniza-
se o trabalhador, nesse caso, pelo fato deste se 

privar de suas horas de lazer e de convívio familiar 
por necessidades inerentes à atividade empresarial. 
Por esta mesma razão, é indenizatória a verba paga 
a título de adicional noturno, uma vez que trata-
se do acréscimo devido pelo trabalho prestado 
em período noturno diante das circunstâncias 
desfavoráveis que decorrem da atividade exercida 
nesses horários. 

Da mesma forma, os adicionais de 
insalubridade e periculosidade também possuem  
natureza indenizatória, tendo em vista tratarem-
se de um acréscimo decorrente da prestação 
de serviços do empregado em condições mais 
gravosas, comparada a taxa normal. Indeniza-se o 
funcionário por colocar em risco a própria saúde e 
integridade física. 

Embora hajam diversas outras verbas não 
salariais que não foram expressamente citadas no 
presente texto, o fato é que qualquer verba paga que 
não possua natureza salarial deverá ser excluída da 
incidência da contribuição previdenciária patronal, 
devendo ser realizada uma profunda análise 
técnica na folha salarial da empresa, identificando 
a natureza jurídica de cada uma das verbas pagas 
ou creditadas, a fim de se verificar possíveis 
pagamentos indevidos a título desta contribuição.

Assim, as Empresas que recolheram a 
contribuição patronal sobre estas verbas tem o 
direito liquido e certo de pleitear judicialmente a 
devolução dos valores indevidamente recolhidos 
nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação 
judicial, bem como para deixar de recolher a partir 
de eventual decisão judicial favorável suspendendo 
a cobrança.

Por fim, é importante mencionar que com 
relação a algumas verbas, como por exemplo o 
salário-família e férias indenizadas, a lei exclui 
expressamente da incidência da contribuição 
previdenciária patronal, sendo que, caso tenha 
havido recolhimento indevido sobre estas verbas, 
poderá ser realizado pedido administrativo de 
restituição destes créditos, não necessitando de 
ação judicial.

Por: Dr. José Ricardo Oliveira dos Anjos

estabelecido um planejamento concreto para a 
aquisição destes títulos, pois como já explanado, 
a aquisição sem planejamento pode colocar sua 
atividade em risco.

7 - Existem riscos nesta operação?

SIM, pois se não houvesse risco, o custo do 
trabalho seria superior a 92%, ou seja, o deságio 
seria de apenas 8% em média, e não 60% como é 
praticado atualmente.

8 - Quais os custos efetivos em toda a operação?

Essa é uma pergunta muito importante, pois 
existem custos adicionais que NUNCA são ditos 
aos empresários, e que no futuro podem ser um 
agravante, por isso batemos insistentemente 
na tecla de que a transparência deve ser o pilar 

fundamental de toda transação envolvendo os 
precatórios. Mas vamos lá, os custos inerentes 
a aquisição do título, incluindo o trabalho 
jurídico gira em torno de 34% à 40%, mais do 
que isto o risco do negócio não vale a pena para 
os empresários, dessa forma, não aconselhamos 
um trabalho destes com custos superiores a 
40%. Além destes percentuais, existem as custas 
judiciais que serão pagas no decorrer  do processo 
judicial, que podem chegar em até 3%. Por essa 
razão, mostra-se plenamente eficaz a necessidade 
de elaboração de um planejamento detalhado e 
com todas as variantes existentes.

Ademais, estas são as principais perguntas 
que norteiam este tipo de trabalho, e é muito 
importante que a direção das empresas tenha 

ciência de todos os aspectos positivos e negativos 
que envolvem a aquisição de precatórios para 
pagamento do ICMS/SP, tendo em vista que, os 
transtornos que podem ocorrer são grandes e a 
empresa deve ter conhecimento e estar preparada 
para todas as situações.

Por fim, salientamos que a Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados, por mais que atue 
nesta área, com muito comprometimento e 
cautela, aconselha que antes de efetuar qualquer 
trabalho deste tipo, procure se inteirar de todos os 
problemas que poderão ocorrer, para que vossa 
empresa não caia nas mãos de maus profissionais, 
que não tenham qualquer comprometimento com 
vossa empresa, com vossa história e com seus 
colaboradores, afinal, o barato pode sair caro.
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A regra geral na Justiça do Trabalho é que a 
prova das alegações incumbe à parte que 
as fizer, conforme estatuído pelo artigo 

818 da CLT. 

A demissão por justa causa atrai para 
o empregador o ônus da prova. O efeito prático 
desta inversão é que o preposto da empresa será 
ouvido antes do Reclamante em audiência. 

Desta forma, em qualquer situação que 
envolva a aplicação da justa causa, a empresa 
necessita de um conjunto probatório bastante 
robusto consubstanciado em provas documentais 
e testemunhais.

Para aclararmos a questão, é 
preponderante informar os motivos 
caracterizadores da justa causa preceituados no 
artigo 482 da CLT:

a) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau 
procedimento;

c) negociação habitual por conta própria 
ou alheia sem permissão do empregador, 
e quando constituir ato de concorrência 
à empresa para a qual trabalha o 
empregado, ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, 
passada em julgado, caso não tenha 
havido suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas 
funções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;

h) ato de indisciplina ou de insubordinação;

i) abandono de emprego;

j) ato lesivo da honra ou da boa fama 
praticado no serviço contra qualquer 
pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas 
condições, salvo em caso de legítima 

COMO APLICAR CORRETAMENTE 
A JUSTA CAUSA

defesa, própria ou de outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama 
ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, 
salvo em caso de legítima defesa, própria 
ou de outrem;

l) prática constante de jogos de azar.

O item “f” do artigo 482 da CLT, 
atualmente, não é mais motivo que enseja 
a aplicação da justa causa, tendo em vista 
que a embriaguez é considerada doença pela 
jurisprudência pátria. 

Cumpre esclarecer, ainda, que é 
necessário determinar qual a falta disciplinar 
cometida e em qual alínea do artigo 482 da CLT 
está tipificada a conduta do empregado. O rol 
do artigo 482 é taxativo e não exemplificativo. 
Desta forma, na ocorrência de outros atos não 
tipificados no respectivo artigo 482, não há que 
se falar em justa causa.

A CLT preceitua que a demissão por 
justa causa deve ser precedida por advertências 
e suspensões para demonstrar que o processo 
disciplinar observa uma gradação de intensidade. 

A justa causa não pode ser aplicada 
na primeira falta, pois é necessário conceder 
ao empregado à oportunidade de se readequar 
às condutas normais do ambiente de trabalho, 
desde que, é claro, essa falta não tenha natureza 
extremamente grave. 

O empregador, também, não pode demitir 
o funcionário por justa causa, após a aplicação de 
uma advertência simples. O mais correto seria, 
na manutenção do comportamento inadequado, 
aplicar uma suspensão para, posteriormente, 
aplicar a justa causa e, por consequência, 
obedecer à gradação de intensidade descrita na 
CLT. 

Isso não significa dizer que a justa causa 
não pode ser aplicada de imediato, mas, neste 
caso, a falta cometida pelo empregado tem que 

ser extremamente grave como, por exemplo, uma 
agressão ao superior hierárquico ou dormir no 
posto de trabalho em se tratando de um vigilante. 

É importante destacar, ainda, que a 
aplicação da justa causa requer imediatidade, 
ou seja, a empresa tem que aplicar a punição 
imediatamente após o conhecimento do fato. Se o 
fizer, posteriormente, estará configurado o perdão 
tácito da falta praticada. 

Portanto, é requisito indispensável ao 
reconhecimento da dispensa por justa causa a 
imediatidade entre a falta cometida e a punição 
imposta. 

Apenas para exemplificarmos a 
questão, podemos utilizar um caso recente 
de alta repercussão na mídia, que teve como 
protagonistas um famoso jogador de futebol e 
um grande clube do Brasil. Este jogador faltou 
a mais de 60 sessões de fisioterapia. O clube não 
lhe aplicou nenhuma medida punitiva. Depois 
de uma série de situações que desgastaram a 
relação, o clube rescindiu o contrato do atleta 
aplicando-lhe a justa causa. O atleta ingressou na 
Justiça do Trabalho e as partes se compuseram 
amigavelmente. E a pergunta que fica é a seguinte:

Por que o clube fez o acordo após 
anunciar aos 4 cantos a dispensa por justa causa? 

Porque o clube não fez a lição de casa e 
não aplicou as advertências de forma imediata e, 
por consequência, se configurou o perdão tácito. 
O acordo, neste caso, foi a solução menos onerosa 
encontrada pelo clube. 

Por derradeiro, é importante esclarecer 
que na aplicação da justa causa, o empregado 
terá direito na rescisão contratual ao recebimento 
de saldo salarial e salário família, se tiver menos 
de 1 (um) ano. Se tiver mais de 1 (um) ano de 
serviço terá direito a receber o salário mensal, 
férias proporcionais, inclusive as vencidas e 
salário família. 

Por: Dr. Cesar Augusto Marques Ferreira
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DA USUCAPIÃO URBANA  
FAMILIAR - BREVE REFLEXÃO

Atualmente o ordenamento jurídico 
discute a inserção de nova modalidade 
de usucapião, qual seja, a usucapião 

especial urbana familiar, também conhecida 
como usucapião social, advinda da Lei nº 12.424, 
de 16 de junho de 2011, que introduziu o artigo 
1.240-A no Código Civil Brasileiro, cuja a 
redação é a seguinte:

“Art.1.240-A – Aquele que exercer, por 
2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, 
posse direta, com exclusividade, sobre imóvel 
urbano até 250m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados), cuja propriedade divida com ex-
cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não 
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º – O direito previsto no caput não 
será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 
uma vez”. 

Sistematicamente, o referido dispositivo 
prevê que aquele que pretende usucapir o imóvel 
adquirirá a propriedade exclusiva do bem imóvel, 
quando o outro consorte abandona o lar, desde 
que preenchidos os seguintes requisitos: posse 
direta, mansa e pacífica, exclusiva, ininterrupta 
pelo período de dois anos, imóvel urbano, de até 
250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
que seja utilizado para fins de moradia, não 
podendo esta pessoa ser proprietária de outro 
imóvel urbano ou rural. Por fim, salienta-se 
que este direito, previsto no caput, não será 
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez.

Definida a usucapião familiar e expostos 
seus requisitos, passamos a tecer algumas 
considerações sobre sua incidência.

Primordialmente, atentamos ao fato 
de que a Lei 12.424/11 originou-se do direito à 
moradia, previsto no artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988, de índole inteiramente social, 
direcionada a regulamentar o Programa Minha 
Casa Minha Vida, visando garantir direito à 
moradia à população de baixa renda.

Este dispositivo exige os mesmos 
requisitos para a concessão da usucapião 
urbana ou pro moradia, previstos no art. 183 
da Constituição, contudo, prazo é mais exíguo 

que aqueles de qualquer outra modalidade de 
usucapião: apenas dois anos.

Assim, é de concluir-se que este instituto 
não abarca a usucapião pro labore, de modo que 
os imóveis rurais estão fora da medida pretendida.

No que tange à questão da propriedade 
do imóvel, esta deve ser do casal, que advém 
do casamento ou da união estável, alcançando 
relacionamentos abrangidos pela lei, inclusive 
relações homoafetivas.

Destacamos que tal dispositivo não 
é inédito na ordem jurídica brasileira, haja 
vista a possibilidade de usucapião por um dos 
condôminos em desfavor dos demais, desde que 
ocorrendo intervenção na posse, o que pode ser 
invocado por um dos parceiros (cônjuges ou 
companheiros) em desfavor do outro, quando do 
divórcio.

Outro requisito da usucapião familiar 
é a questão do abandono do imóvel por um dos 
parceiros. Neste ponto, o dispositivo, ora sob 
análise, embora seja uma normativa do Direito 
Real, vem influir diretamente na seara do direito 
de família quando se trata de sociedades conjugais 
em crise. Senão vejamos. 

A inovação neste instituto é a exigência 
de requisitos que vinculam o término do 
matrimônio do possuidor.

Sendo assim, sobre aquele cônjuge 
que deixa a casa recai a pecha de culpado; um 
contrassenso no direito atual em virtude da 
Emenda Constitucional 66/10 que aboliu a 
questão de culpa dos litígios familiares.

Ademais, para a concessão da usucapião 
não se considera se o abandono de fato 
caracterizou culpa, ou se evadir-se foi legítimo ou 
até mesmo urgente. Até mesmo o regime de bens 
escolhido pelo casal é irrelevante, o que expõe 
o instituto do casamento à séria insegurança 
jurídica. 

É patente que, ao elaborar a norma, o 
legislador não exigiu demonstração de boa-fé ou 
posse justa. 

E não há que se aprofundar nas questões 
constitucionais para verificarmos que a aplicação 

do novo artigo viola o Princípio da Igualdade, 
conforme artigo 5º, I, e artigo 226, §5º da 
Constituição Federal, já que um dos parceiros 
estaria sendo mais beneficiado, gerando a 
desigualdade patrimonial entre ambos.

Outro ponto relevante é o prazo exíguo de 
dois anos para a concessão da usucapião familiar, 
para o qual a jurisprudência tem considerado, 
para início da contagem do prazo, a separação de 
fato, desde que caracterizado o abandono.

Na contramão do direito social, percebe-
se que o separado tem mais vantagens que aquele 
que vive com sua família, mas tem que aguardar 
o prazo de cinco anos para ter direito à usucapião 
perante terceiros. 

E mais, este prazo tão curto acaba por 
favorecer as separações impedindo que os casais 
reavaliem seus sentimentos, o que, sobremaneira, 
ofende a dignidade e liberdade dos envolvidos 
que poderiam dispor de mais tempo antes de 
decidirem-se por enveredar pelo processo de 
divisão dos bens. 

Criticamos ainda a questão do 
procedimento processual, que ocorre nos moldes 
anteriores em ação autônoma, apresentando 
as mesmas dificuldades e burocracias 
procedimentais, mas que poderá ocorrer na 
própria ação de separação, no momento da 
partilha dos bens do casal, o que dificulta a 
aplicação e conhecimento do instituto. 

Esta modalidade de usucapião não 
permite defesa muito eficaz tendo em vista a 
natureza de proprietário do usucapiente, apenas 
permitindo, a priori, a arguição de flâmulo da 
posse, ou seja, que apenas tolerou a presença do 
outro no imóvel, e os atos de mera tolerância não 
significam posse o que impediria a verificação 
desta usucapião.

Finalizando o presente artigo, esperamos 
ter suscitado questões a serem refletidas jurídica 
e socialmente, pois esta nova modalidade da 
usucapião, apesar de ser inovadora, certamente 
causará dúvidas na medida em que juristas 
passarem a concedê-la, principalmente por incidir 
no direito de família, agora que poderão ter efeito 
patrimonial grave sobre o réu condenado.

Por: Dra. Renata Higa



A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados atua em São José do Rio 
Preto e região, há mais de dois anos, de 

modo que ao longo desse período conquistou a 
confiança de muitos clientes e amigos.

Por ser um pólo de grande importância 
para a economia paulista, a sociedade de 
advogados decidiu inaugurar sua mais nova filial 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, onde irá 
atender todos seus clientes da região, prestando 
um serviço de qualidade e comprometimento.

A filial conta com profissionais de 
primeira linha, além de ter todo o corpo jurídico 
instalado na Matriz em São Paulo a sua inteira 
disposição, do qual pode se considerar como 
um dos mais respeitáveis do Brasil, diante das 
conquistas realizadas aos seus clientes, não 
apenas no Brasil, mas também no exterior.

O Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo, 
sócio fundador da Lopes & Castelo, fala sobre a 
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inauguração de mais uma filial, “a abertura desta 
filial, é um marco para a Lopes & Castelo, iremos 
agregar conhecimento, comprometimento e muita 
dedicação para as empresas desta região, fomos 
acolhidos no passado por grandes empresas que 
continuam conosco até hoje, e a abertura desta 
filial é o mínimo que poderíamos fazer para a 
região”.

Com atuação em todos os ramos do 
direito empresarial, a Lopes & Castelo agrega 
conhecimento e transparência em suas operações, 
sempre agindo de maneira correta com todos 
os seus clientes e amigos, tendo como missão 
a prestação de serviços jurídicos à empresas 
e empresários em todo o território nacional 
e também no exterior, mantendo o foco na 
excelência dos serviços prestados, transformando 
conflitos em soluções, impunidade em justiça e 
preservando acima de tudo a moral e a ética da 
advocacia.

A Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados e todos os seus Advogados, Auditores, 
Consultores, Colaboradores e Estagiários, 
agradecem a confiança depositada em nossa 
atuação e nos sentimos honrados em fazer parte 
desta cidade, agora de forma definitiva.

Aproveitamos a oportunidade e convidamos a 
todos a nos fazer uma visita e conhecer nossas 
instalações no endereço abaixo:

Rua Minas Gerais, nº 433 – Vila Bom Jesus  
CEP: 15014-210 – São José do Rio Preto/SP 
Telefone: (017) 3222.1343 
Site: www.lcc.adv.br 
E-mail: filialriopreto@lcc.adv.br

A todos, nosso muito obrigado.
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A sociedade empresária não é apenas uma 
organização para exploração da atividade 
 econômica, pois além disso, possui 

uma importante função social, que por meio de 
sua atividade economia, seja industrializando 
ou comercializando bens, faz gerar serviços e 
empregos. 

Devido a esta função social, é preciso 
proteger a empresa para que continue exercendo 
sua atividade, bem como seus sócios.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E PROTEÇÃO PATRIMONIAL - ASPECTOS 
PREVENTIVOS QUE GARANTEM A ATIVIDADE EMPRESARIAL
Por: Dr. Daniel Park

Hodiernamente, os empresários têm a 
necessidade de ficarem atentos a diversos fatores 
que afetam o mundo dos negócios. Para garantir 
a sua permanência entre seus concorrentes, 
precisam de suportes técnicos ágeis e dinâmicos 
para acompanhar a rápida mudança do “humor” 
do mercado.  

Qualquer ato ou fato inesperado pode 
causar impactos irreversíveis a ponto de inviabilizar 
a permanência da atividade econômica, resultando 
em falência ou “fechamento” das empresas. 

Empresas brasileiras, em especial, vêm 
lutando contra a concorrência dos produtos 
importados, falta de investimento na infraestrutura 
nacional, lides trabalhistas e ainda uma política 
tributária complexa e deficiente, que além de 
onerar os custos empresariais, inviabiliza uma 
prática competitiva no mercado em que atua.

Para termos uma ideia desta luta, uma 
recente notícia publicada pela Folha de São Paulo, 
em 27.08.12, compartilhou a dificuldade dos 
empresários no confronto da “guerra fiscal” com 
mais de 20 mudanças diárias na regra do ICMS 
(imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços) nos Estados Federativos, sem contar 

as controvérsias da então chamada “Substituição 
Tributária”. 

Além destes fatores externos, temos 
também os internos, como o obstáculo em eleger 
o sucessor da empresa capaz de dar continuidade 
a atividade empresarial, conflitos entre os sócios, 
ingresso de sócios estranhos em razão da sucessão 
de herdeiros ou parentes, o moroso processo em 
caso de inventário do sócio falecido, entre outros.   

Situação muito comum no Brasil, 
empresas familiares não conseguirem passar para a 
quarta geração, pois conforme fonte do SEBRAE-
SP de cada 100 empresas familiares apenas 5% 
(cinco por cento) passam para quarta geração. 

Posto isso, é necessário que o empresário 
fique atento às questões societárias da empresa, 
executando um planejamento societário correto, 
que possibilitará a reorganização empresarial 
trazendo uma maior segurança ao patrimônio da 
empresa e dos sócios, criando assim estruturas 
societárias preventivas, evitando o risco do 
moroso processo de inventário resultando o 
“engessamento” dos bens em nome da empresa, 
bem como os demais riscos de mercado a qual são 
expostos diariamente. 


