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Resolução do senado nº 13/2012
Obrigações que deverão ser cumpridas a partir de 1º de maio.

Ao contrário do que muitos pensavam a data de início para cumprimento das obrigações acessórias, 
referentes ao disposto na Resolução 13/2012 do Senado, não foi prorrogada.

Conforme disponibilizado no sítio da Secretaria da Fazenda, as empresas conseguirão cumprir as 
obrigações acessórias elencadas na Resolução em epígrafe, tal como o preenchimento da Ficha de 
Conteúdo de Importação – FCI, a qual encontra-se disponível para download.

Em 26 de abril de 2012, foi publicada a Resolução nº 13 do Senado Federal, a qual determina que 
será de 4% a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados 
do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização ou, ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em 
mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40%.

Ocorre que, nos casos de produtos importados que passem por processo de industrialização, 
para a utilização da alíquota de 4%, as empresas deverão cumprir 
determinadas obrigações acessórias que importam em divulgação 
dos valores pagos na importação dos produtos, tendo em vista que 
a alíquota unificada do ICMS se aplica depois do “desembaraço 
aduaneiro” dos bens e mercadorias em operações interestaduais, já 
no inciso II estabelece que, no caso de importação de insumos, para 
pagar a alíquota de 4%, a empresa deve comprovar, em nota fiscal, 
que o “conteúdo de importação” do produto final vendido para outro 
estado deve ser superior a 40%.

O Ajuste Sinief 19 do Confaz, publicado em novembro, diz que 
as empresas, para comprovar que estão dentro dos critérios de 

pagamento da alíquota única de ICMS, devem informar, em nota fiscal, seus custos de importação.

Assim muitas empresas estão preocupadas com o cumprimento dessas obrigações, pois implicaria 
em divulgar informações sigilosas de mercado, prejudicando, assim, sua concorrência com as 
demais empresas.

O preenchimento da Ficha de Conteúdo de Importação, ou FCI, obriga a empresa a discriminar 
todos os custos e o conteúdo da importação de cada encomenda.

A divulgação dessas informações, possibilitará aos compradores saber quanto seus fornecedores 
gastam com importação de determinado produto e, indiretamente, poderão calcular suas margens 
de lucro, o que afetará na concorrência de mercado.

Uma das saídas para as empresas será tentar, judicialmente, obter liminar para a não divulgação 
dessas informações, mas o entendimento da matéria não é pacífica entre os Tribunais.

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes

...muitas empresas 
estão preocupadas com 
o cumprimento dessas 

obrigações, pois implicaria 
em divulgar informações 
sigilosas de mercado...
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PEP - Programa Especial de Parcelamento de débitos 
do ICMS DO Estado de SP

Aspectos e prazos importantes

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes

Os contribuintes do Estado de São Paulo 
terão nova oportunidade para quitação 
de seus débitos de ICMS, tal como 

garantiu o Decreto nº 58.811, publicado em 27 
de dezembro de 2012.

De acordo com o referido Decreto, os 
contribuintes que encontram-se em mora com 
o ICMS, poderão aderir ao parcelamento 
denominado, Programa Especial de 
Parcelamento – PEP, o qual visa a liquidação de 
débitos de ICM e ICMS, cujos fatos geradores 
tenham ocorrido até 31/05/2012, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, 
inclusive ajuizados.

O Programa proposto pelo Estado de São Paulo 
possibilita a redução considerável de juros e 
multas, bem como o parcelamento em até 120 
parcelas, com valor mínimo de R$ 500,00, onde 
o acréscimo financeiro dependerá do número 
de parcelas pactuado, da seguinte maneira:

• Até 24 parcelas – 0,64% de acréscimo 
financeiro ao mês;

• De 25 a 60 parcelas – 0,80% de acréscimo 
financeiro ao mês e;

• De 61 a 120 parcelas – 1% de acréscimo 
financeiro ao mês.

Caso o contribuinte opte pelo pagamento em 
parcela única, haverá redução de 75% do valor 
atualizado das multas punitiva e moratória 
e redução de 60% dos juros moratórios 
incidentes sobre o imposto e a multa punitiva 
e; caso decida pelo parcelamento em até 120 
vezes, as reduções serão nos porcentuais de 
50% do valor atualizado das multas punitiva 
e moratória e 40% dos juros moratórios 
incidentes sobre o imposto e a multa punitiva.

No que diz respeito ao débito exigido por meio 
de Auto de Infração e Imposição de Multa ( 
AIIM), ainda não inscrito em dívida ativa, as 

reduções delineadas acima serão aplicadas 
cumulativamente aos seguintes descontos 
sobre o valor atualizado da multa punitiva:

• 70%, se liquidado no prazo de até 15 
dias contados da data da notificação da 
lavratura do Auto de Infração;

• 60%, se liquidado no prazo de 16 a 30 
dias contados da data da notificação da 
lavratura do Auto de Infração;

• 45%, nos demais casos de ICM/ICMS 
exigido por Auto de Infração e Imposição 
de Multa.

Ademais, de acordo com o Decreto supracitado, 
as parcelas serão em valor fixo, pagando-se 
o mesmo valor até o final do parcelamento, 
exceto nos casos de atraso no pagamento.

O Decreto possibilita, ainda, o parcelamento dos 
valores espontaneamente denunciados, desde 
que não declarados em GIA; dos relacionados à 
aplicação de penalidades pelo descumprimento 
de obrigação acessória (por exemplo, ausência 
ou atraso de entrega de documentação) que não 
implique na cobrança de tributo e, ainda, dos 
valores remanescentes oriundos do Programa 
de Parcelamento Incentivado — PPI do ICMS 
(Decreto 51.960/2007), desde que rompido 
até 31/05/2012 e que esteja inscrito em dívida 
ativa.

O Decreto, portanto, impôs algumas restrições 
à adesão, tal como nos casos das empresas 
enquadradas no SIMPLES NACIONAL, caso 
em que os débitos deverão estar relacionados 
à substituição tributária ou ao recolhimento 
antecipado, hipótese em que a redução das 
multas e dos juros ocorre, somente, quando 
do pagamento em parcela única, ademais, 
outra possibilidade refere-se ao diferencial de 
alíquota, que pode ser pago em parcela única 
ou de forma parcelada, observando-se que 
é vedada a liquidação de débitos que foram 
informados por meio da Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN ou do PGDAS-D) 
ou exigidos através da lavratura de Auto de 
Infração. 

Há restrições, também, aos débitos decorrentes 
de desembaraço de mercadoria oriunda do 
exterior, destinada à comercialização ou 
industrialização; aos débitos referentes ao 
recolhimento a título de substituição tributária 
e, ainda, nos casos de contribuintes que não 
estejam regularmente cadastrados perante o 
Fisco Paulista. Nesses casos, a liquidação dar-
se-á, somente, através de parcela única com os 

descontos pertinentes, exceto no caso de débito 
inscrito e ajuizado de contribuinte irregular, o 
qual poderá ser parcelado.

É importante que as empresas estudem suas 
situações para verificarem a possibilidade 
de adesão ou não ao referido Programa, bem 
como que façam o levantamento apurado 
dos débitos que se enquadram nos requisitos 
exigidos pelo Decreto, e em qual situação se 
encaixam, lembrando que o prazo para adesão 
ao Programa inicia-se 01/03/2013, encerrando-
se em 31/05/2013.

Como em todos os outros Programas 
instituídos para parcelamento, os contribuintes 
também deverão providenciar a desistência 
de todas as ações, recursos e defesas, seja na 
esfera administrativa ou judicial, e comprovar 
a desistência perante a Secretaria da Fazenda 
Estadual no prazo de 60 dias e, nos casos de 
débito com ação executiva ajuizada, deverão 
garantir integralmente o débito, e pagar as custas 
e honorários sucumbenciais, esses, reduzidos à 
5% do valor do débito fiscal, sendo, nos casos 
das ações que já possuem depósitos judiciais, 
ficará possibilitado o desconto do valor devido, 
desde que autorizado pelo contribuinte.

Por fim, vale frisar que, será rompido o referido 
parcelamento, quando:

• Descumprida qualquer das condições 
estabelecidas no Decreto, podendo ser 
constatada a qualquer tempo;

• Falta de pagamento de 4 ou mais parcelas, 
consecutivas ou não, excetuando-se a 
primeira;

• Falta de pagamento de até 3 parcelas, 
excetuando-se a primeira, após 90 dias 
do vencimento da última prestação do 
parcelamento;

• Não comprovação da desistência e do 
recolhimento das custas e encargos de 
eventuais ações, embargos à execução 
fiscal, impugnações, defesas e recursos 
apresentados no âmbito judicial;

• Declaração incorreta, na data de adesão, 
do valor atualizado do depósito judicial 
para fins de abatimento do saldo devedor, 
ou cujo depósito não guarde relação com 
os débitos incluídos no parcelamento;

• Descumprimento de outras condições a 
ser impostas em resolução conjunta pela 
Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria 
Geral do Estado.
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Desde 2004 tramitava o projeto de 
Lei nº 3.937/2004 de autoria do 
Deputado Carlos Eduardo Cadoca, 

visando uma reformulação considerável no 
SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA – SBDC.

Em 30 de novembro de 2011 foi 
sancionada pela Presidente Dilma Roussef a 
Lei nº 12.529/2011, mas com alguns vetos, que 
podemos dizer, não alteraram substancialmente a 
essência da lei.

Por mais que a citada lei tenha sido 
sancionada em novembro/2011, sua eficácia 
ocorreu a partir de 29 de maio de 2012, isto 
porque a lei estabeleceu uma “vacacio legis” de 
180 dias.

A nova Lei de Defesa da Concorrência 
reformulou o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência – SBDC, tendo em vista que, 
com a nova lei, o CADE se tornou o único 
órgão responsável pela análise e julgamento de 
operações (atos de concentração) e investigações 
por condutas anticoncorrenciais, e contendo a 
seguinte estrutura:

> Tribunal Administrativo de Defesa 
Econômica

> Superintendência-Geral

> Departamento de Estudos Econômicos

Outra alteração encontra-se pautada 
no controle prévio e suspensivo dos atos de 

COMENTÁRIOS À LEI 12.529/2011 E A 
REFORMULAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA.
concentração econômica, em outras palavras, 
as operações que são sujeitas à notificação não 
poderão ser consumadas até aprovação pelo 
CADE, ou seja, trata do regime de aprovação 
prévia. Isso significa que, operações societárias 
que resultem em atos de concentração (como por 
exemplo, fusões, aquisições e joint ventures), 
sempre que atendidos os critérios de notificação 
obrigatória, não poderão ser consumadas antes 
de sua aprovação pelo CADE.

Alteraram-se ainda os limites de 
faturamento exigidos para a análise dos atos 
de concentração pelo CADE. Pelas normas em 
vigor, são  analisadas operações em que uma 
das empresas envolvidas tenha  apresentado 
faturamento anual de R$ 400 milhões ou mais 
no ano anterior ao da realização da operação. 
A Lei nº 12.529/11 inova ao estabelecer um 
piso – de R$ 30 milhões – também para a outra 
empresa envolvida no negócio, fazendo com 
que operações de pequena expressão e sem 
potencial competitivo não tenham mais que ser 
obrigatoriamente notificadas.

Nos atos 
de concentração, as 
partes interessadas 
são obrigadas a se 
manter indepen-
dentes, preservando 
as condições exis-
tentes antes da ope-
ração praticada, até 
o posicionamento 
final do CADE.

Em caso de descumprimento, está 
previsto a aplicação de multa, que varia de 
R$ 60 mil a R$60 milhões, além da abertura 
de processo administrativo para apuração de 
possível infração à ordem econômica, o que 
com toda a certeza trará grandes prejuízos às 
partes envolvidas.

Ademais, a nova lei estabelece que 
o CADE terá até 240 dias para emitir decisão 
final, podendo ser prorrogado por até 60 dias 
a pedido das partes ou até 90 dias mediante 
deliberação fundamentada do Tribunal. 

Cumpre ressaltar que, as partes 
envolvidas nos atos de concentração poderão 
acelerar o processo de aprovação pelo CADE, 
por meio de negociação de condições que 
afastem eventuais preocupações de ordem 
concorrencial.

Outro aspecto importante alterado 
pela lei trata dos processos de investigação de 

condutas anticoncorrenciais. A base de cálculo 
das multas por infração concorrencial (tais como 
cartel) passa a ser o faturamento da empresa, 
grupo ou conglomerado no “ramo de atividade 
empresarial em que ocorreu a infração”, no ano 
anterior à abertura da investigação. 

O percentual das multas foi reduzido, 
ficando de 0,1% a 20% no caso de empresas, já em 
relação aos administradores, quando comprovado 
dolo ou culpa, o valor será de 1% a 20% da multa 
aplicada à empresa.

Conclusão

De fato, a reformulação do Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, visa 
modernizar a legislação para deixá-la mais 
defensora dos consumidores e da coletividade 
brasileira em geral.

A principal mudança introduzida pela 
nova lei consiste na exigência de submissão 
prévia ao CADE de fusões e aquisições de 
empresas que possam ter efeitos anticompetitivos 
no mercado, pois dá mais segurança jurídica às 

empresas e maior 
agilidade à análise dos 
atos de concentração. 

A atuação do 
Conselho Administra-
tivo de Defesa Econô-
mica – CADE, ficou 
mais ágil e objetiva 
depois que a Lei de 

Concorrências (12.529/11) entrou em vigência no 
final de maio. Graças à nova regulação de defesa 
concorrencial, o tempo das análises de operações 
de concentração de mercado caiu e o órgão pas-
sou a se concentrar nas grandes atividades.

Posto isto, é de fundamental importância 
analisar todos os aspectos legais que envolvem 
a alteração trazida pela nova lei, que além de 
agilizar os trâmites envolvidos pelo CADE, 
trouxe mais transparência e modernidade aos 
processos de atos de concentração.

O CADE, como autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Justiça, atua no 
SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA de maneira Preventiva, 
Regressiva, Educacional ou Pedagógica.

Diante de todo o exposto, vislumbra-se 
que a intenção do legislador neste aspecto deve 
ser parabenizada por toda a sociedade brasileira, 
pois o projeto de lei nº 3.937/04 modernizou um 
dos mais importantes órgãos brasileiros.

Por:  Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo

Posto isto, é de fundamental 
importância analisar todos os 

aspectos legais que envolvem a 
alteração trazida pela nova lei,...



Dra. Renata Higa

Comumente verifica-se que as negociações 
imobiliárias são cercadas de condições que, 
em razão de procedimentos burocráticos e 

da falta de informação adequada dos compradores, 
propiciam o mau desenvolvimento das transações. 
Senão vejamos.

O procedimento para registro de imóvel 
inicia-se com a confecção do contrato de promessa 
de compra e venda; em seguida, prepara-se a 
escritura pública de compra e venda; e, por fim, 
registra-se o imóvel, no respectivo cartório de 
registro de imóveis da circunscrição que o bem 
imóvel está inserido.

Os altos custos com impostos, escritura 
pública e registro imobiliário etc., contribuem para 
que várias pessoas que compram seus imóveis nem 
ao menos saibam que devem registrá-los no cartório 
competente para que esse bem seja juridicamente 
seu.

A transação que se realiza de modo 
contrário às leis; eivada de negligência e ou de má-
fé, acarretará danos não só para o comprador, mas 
também para o vendedor, uma vez que estes poderão 
ser processados - na medida da responsabilização 
que couber a cada um - através de ação pertinente, 
em detrimento dos prejuízos causados, sendo, 
inclusive, responsabilizados penalmente.

Visando assegurar a função socioeconômica 
da propriedade, atribuindo-lhe segurança jurídica, o 
registro imobiliário tornou-se um meio hábil, capaz 
de delimitar a propriedade privada, que reforça 
a estrutura jurídica de proteção, possibilitando, 
de modo mais eficaz e preventivo, a estabilidade 
econômica e viabilizando a melhor circulação de 
bens imóveis.

Nas palavras do ilustre doutrinador LEOR-
NARDO BRANDELLI: 

“Não há crescimento econômico sem um direito 
de propriedade bem definido e protegido. Não só 
o ordenamento jurídico deverá definir o direito de 
propriedade, como deverá também estabelecer um 
eficiente sistema de tutela desse direito, e é nesse 
mister que surge a função econômica essencial 
do registro de imóveis, como o aparato estatal 
apto a conferir certeza e segurança ao direito 
real de propriedade, e aos demais direitos que 

dele defluem, possibilitando o desenvolvimento 
econômico que, num sistema capitalista, significa 
bem-estar social, de modo que o desenvolvimento 
econômico proporcionado pelo sistema registral 
terá o condão de fomentar a dignidade humana, 
através da colocação em circulação dos bens 
mínimos a gerar o bem-estar social. Um sistema 
registral imobiliário adequado permite, em ultima 
analise, a própria vida social, que é o fim último 
do direito. [...] O Registro de Imóveis bem-utilizado 
é, nesse sentido, um importante agente facilitador 
do controle do exercício da função social do direito 
de propriedade”. (A função econômica e social do 
registro de imóveis. In Direito civil e registro de 
imóveis, São Paulo: Método, 2007.p.202 e 211). 

Assim, temos que o Registro de Imóveis 
promove a confirmação, ou a obtenção da aquisição 
da propriedade, uma vez que apenas o contrato, 
seja ele oneroso ou gratuito, produzirá apenas 
efeitos pessoais ou obrigacionais, sendo necessário 
o registro para que sejam reconhecidos os direitos 
reais. 

Salienta-se, que a propriedade registrada 
apenas é perdida para terceiros através de decisão 
judicial, transitada em julgado.

Nesta toada, há que se considerar que, 
atualmente, apenas se transmite domínio sob a 
terra, entre vivo, pelo registro imobiliário, de 
acordo com o Código Civil de 2002:
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 
mediante o registro do título translativo no Registro 
de Imóveis.

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, 
o alienante continua a ser havido como dono do 
imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação 
própria, a decretação de invalidade do registro, e o 
respectivo cancelamento, o adquirente continua a 
ser havido como dono do imóvel”.

Como se vê, o Estado age de modo a 
estimular o novo proprietário a registrar seu imóvel, 
evitando diversos problemas futuros e garantindo a 
harmonização dos interesses sociais. 

Ademais, há que se ressaltar que o 
Sistema Registral é um instrumento que oferta 
publicidade da situação do imóvel, impedindo 
fraudes e favorecendo o crédito, exteriorizando as 
determinantes de uma nova forma específica que 
sirva como meio de publicidade imobiliária, à qual 
já não se orienta na proteção do patrimônio familiar, 
mas na proteção de terceiros contratantes e de 
proprietários. Ou seja, assegura que o investimento 
será confiável.

Cumpri salientar que o ordenamento 
jurídico brasileiro sofreu influência do sistema 
Germânico, o qual adota a presunção absoluta da 
verdade, além de atribuir fé pública a tais atos; ou 
seja, até prova em contrário, o direito real inscrito 
pertence aquele que figura no registro como titular 
do direito.

Um imóvel registrado proporciona mais 
dinamismo e poder ao Judiciário quando se trata 
dos processos de execução de sentença. Uma 
vez que, se o devedor possuir algum bem imóvel 
registrado, nele será averbada a penhorabilidade da 
propriedade, fazendo com que se cumpra a decisão 
judicial.

 Boletim Informativo | 05

DA IMPORTÂNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO
Nesta linha de raciocínio, suscita-se a Lei 

nº. 11.382/06, que tornou possível a penhora de 
bens imóveis de forma on line. Tal norma ofertou 
mais eficácia para quem necessita da penhora 
de imóveis e transparência para a sociedade; ou 
seja, com uma simples certidão de propriedade, 
expedida pelo registro de imóveis, o candidato a 
proprietário de um imóvel poderá saber se o bem 
está livre e desembaraçado de ônus ou restrições e 
realizar, com segurança, o seu negócio.

Como se vê, a segurança jurídica é 
o objetivo principal do Registro de Imóveis, 
pacificando os conflitos existentes no que se refere à 
aquisição e a transmissão imobiliária, além de atuar 
como um filtro jurídico dos títulos que ingressam 
no fólio real, estabilizando as negociações que 
envolvam imóveis.

Nesse sentido, MARIA HELENA DINIZ 
pondera a importância do sistema de registro de 
imóveis:

“O objetivo precípuo do registro de imóveis é a 
obtenção da aquisição da propriedade inter vivos, 
pois o contrato, a título oneroso ou gratuito, como 
podemos apontar alhures apenas produzirá efeitos 
pessoais ou obrigacionais. Assim sendo, somente 
a intervenção estatal, realizada pelo oficial do 
Cartório Imobiliário, conferirá direitos reais, a 
partir da data em que se fizer o assentamento do 
imóvel” (Sistema de registro de imóveis. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p.23).

Em que pese o registro de imóveis ser 
um procedimento dispendioso, por outro lado, 
evita conflitos, que em sua maioria são de ordem 
judiciária, que, em muitas situações, é morosa, 
provocando sensação de impunidade aos que 
pretendem solução, tais como no caso do adquirente 
de boa-fé de um imóvel perder, no todo ou em 
parte, o referido bem por sentença que atribuiu a 
outrem o domínio do imóvel; casos em os tribunais 
têm entendido que o comprador que primeiro 
registrou o imóvel fica com ele e o comprador que 
não promoveu o registro tem apenas o direito de 
cobrar do vendedor os danos materiais e morais que 
eventualmente tenha suportado.

Outra situação decorrente da ausência de 
registro é o da venda dupla de um mesmo imóvel, 
por compradores diferentes. Em hipóteses como 
essa, os Tribunais têm entendido que o verdadeiro 
proprietário do imóvel não é o que primeiro 
prometeu comprar e pagou o preço, mas o que 
efetivamente finalizou a compra, registrando a 
transação no cartório. Pouco importa quem foi o 
primeiro comprador, o proprietário é o que está 
assim qualificado na matrícula do imóvel.

Por todo o exposto, conclui-se ser 
imprescindível o registro correto e eficaz do 
imóvel, o qual, conforme restou demonstrado, 
não é exclusivamente interessante às partes 
contratantes, mas também ao Estado, na medida 
em que atende aos interesses públicos, promovendo 
a garantia social. Assevera-se que o registro é um 
dos instrumentos essenciais à inserção social 
e econômica dos indivíduos que se encontram 
nesta relação negocial, assim como do mercado 
econômico, através da garantia efetiva e da 
expansão dos direitos reais.
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Recentemente a Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
garantiu o cumprimento individual da 

sentença coletiva, proferida pela Justiça do 
Distrito Federal, dando provimento ao recurso 
interposto por um grupo de poupadores de 
São Paulo, reconhecendo assim, o direito à 
reposição de expurgos inflacionários do Plano 
Verão, de 1989. 

 Na ação civil pública a sentença 
se distingue segundo o doutrinador Teori 
Zavascki, “por pressupostos para adquirir a 
imutabilidade e nos limites da sua eficácia”. 
Só se torna imutável a sentença que for julgada 
procedente e se a improcedente não for 
decorrente de insuficiência de provas.

No plano da eficácia a coisa julgada 
na ação civil pública segundo o artigo 16º, da 
LACP, tem efeitos erga omnes, o legislador 
assim atribui porque a tutela jurisdicional do 
direito transindividual se dirige para direitos 
indivisíveis, pertencentes à coletividade 
como um todo, de forma que são pessoas 
indeterminadas. Fazendo coisa julgada, a 
sentença, para todos.

 A coisa julgada, porém se limita 
de acordo com o artigo 472 do CPC, “não 
beneficiando, nem prejudicando terceiros”, 
outro limitador está quando o legislador 
menciona no artigo 16º da Lei 7.347/85 que 
fará coisa julgada nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, em analise 
literal deste texto a coisa julgada de tornaria 
imutável apenas em um espaço territorial, 
tornando incompatível com o próprio instituto 
processual, uma vez que se a coisa julgada é 
imutável e indiscutível. A Lei 9.494 de 1997 
no artigo 2ºA, tornou mais claro esse tema, 
mencionando que “a sentença civil prolatada 
em ação de caráter coletivo proposta por 
entidade associativa, na defesa dos interesses 
e direitos dos seus associados, abrangerá 
apenas os substituídos que tenham na data 
da propositura da ação, domicílio no âmbito 
da competência territorial do órgão prolator”, 
expressando assim que o objetivo foi limitar 
a eficácia subjetiva da sentença e não da coisa 
julgada. Limita o rol de substitutos no processo 
aos domiciliados no território da competência 
do juízo, neste caso o objeto do litígio passa 
a ter direitos individuais e divisíveis, formado 
por relações jurídicas autônomas, que podem 
ter tratamento separado.

PLANO VERÃO
Garantido o cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito a 
reposição de expurgos inflacionários de 1989

 Portanto pode-se concluir que o 
artigo 16º, da Lei 7.347/85, cominado ao 
artigo 2º-A, da Lei 9.494, de 1997, refere-se às 
sentenças proferidas em ações coletivas, para 
tutelar direitos individuais homogêneos, e não 
as sentenças proferidas para direitos difusos e 
coletivos.

A propositura da ação civil coletiva 
em questão, ocorreu inicialmente em São 
Paulo, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), a ação pleiteava obter 
sentença que beneficiasse os poupadores 
do país todo a receber a reposição do 
expurgo inflacionário, evitando que cidadão 
promovesse demanda individual.

Tendo em vista, a abrangência da 
coletividade em âmbito nacional, o juízo de 
primeiro grau entendeu que a ação deveria ser 
processada no local sede do Banco do Brasil, 
enviando os autos para a competência do 
Distrito Federal.

Em sentença, o banco foi condenado 
a incluir o índice de 48,16% no cálculo do 
reajuste dos valores depositados pelos clientes, 
mas não houve referencia no dispositivo 
da decisão, no que tange a abrangência da 
sentença. 

Em recurso interposto pelo banco, 
o TJDF confirmou integralmente a referida 
decisão. Contudo, após transito em julgado, 
em análise do cumprimento individual da 
sentença coletiva, proposta por poupadores 

de São Paulo, juízo de primeiro grau julgou 
extinto o pedido, sob o fundamento que a 
sentença somente alcançaria os poupadores do 
Distrito Federal.

O TJDF manteve o mesmo 
entendimento com base no artigo 16 da Lei 
7.347, já mencionada. Em recurso ao STJ, 
os poupadores de São Paulo pleitearam o 
direito a execução da sentença individual 
fundamentando para tanto, a violação ao 
disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa 
do Consumidor e no artigo 471 do Código de 
Processo Civil.

A relatora do recurso especial, a 
ministra Isabel Gallotti, ressaltou a abrangência 
nacional e o efeito erga omnes [para todos], 
embora isso não tenha constado no dispositivo, 
mas somente na fundamentação. Segundo a 
relatora Gallotti, “Mesmo que se entenda que 
tal acórdão violou o artigo 16 da Lei da Ação 
Civil Pública, este erro não impede o trânsito 
em julgado da decisão judicial”, bem como 
afirmou que, “não cabe restringir os efeitos 
subjetivos da sentença após o trânsito em 
julgado”. 

Ofendendo assim a coisa julgada, 
diante da negativa ao cumprimento da sentença 
em favor de poupadores de localidade distinta. 

Nesta linha argumentativa a relatora 
citou precedente do STJ, segundo o qual, 
não é possível alterar o alcance da sentença 
em fase de liquidação/execução individual, 
“sob pena de vulneração da coisa julgada” 
(REsp1.243.887). 

Desta forma, restou concluído que 
não cabe discussão da decisão que definiu o 
alcance nacional da sentença em favor dos 
poupadores, contudo somente através de ação 
rescisória poderia ser desconstituída a decisão 
que transitou em julgado. 

Concluindo o tema aqui ora abordado, 
restou uma vitória na tutela jurisdicional 
coletiva, visto que fora mantida a decisão de 
alcance nacional para execução individual da 
sentença coletiva em face do Banco do Brasil.

Assim, todos os poupadores que não 
receberam reajustes decorrentes dos expurgos 
inflacionários do Plano Verão, de 1989, do 
Banco do Brasil, podem interpor execução 
individual para reposição do expurgo com 
correção de 48,16% do valor depositado a 
época dos fatos.

Por: Dra. Graziella Veras Medeiros Rosa



Por: Dr. Raphael Alonso

De acordo com as recentes alterações 
advindas pela Medida Provisória nº. 
612/2013 correspondes à Lei 9.718/1998, 

a partir de primeiro de janeiro 2014 as empresas 
com faturamento até 72 milhões por ano poderão 
optar pelo Lucro Presumido.

Anteriormente à MP 612/2013, as 
pessoas jurídicas somente poderiam optar pelo 
lucro presumido, cujo faturamento alcançasse o 
teto de R$ 48/milhões por ano.

Esta medida criada pelo Governo, busca 
favorecer a indústria brasileira, com intuito de 
criar novos postos de trabalho, melhorando a 
competitividade nacional, dando mais vigor para 
o setor produtivo, principalmente para as empresa 
de menor porte que possuem papel fundamental 
na geração de emprego e renda no país.

Com este novo teto, diversas empresas 
que atualmente estão obrigadas à apuração do 
resultado por meio do Lucro Real, poderão 
migrar para o Lucro Presumido que, além da 
possibilidade uma eventual economia tributária, 
temos ainda a dispensa a necessidade de um 
controle rígido dos custos incorridos pela 
empresa, possibilitando minimizar o tempo gasto 
com preenchimento de declarações e tantas outras 
obrigações, não sendo necessário, para fins de IR 
e CSLL, com relação ao confronto de receitas e 
despesas.

Vale destacar, a opção na forma 
presumida reflete diretamente nas apurações 
das Contribuições Sociais de PIS e Cofins, aos 
contribuintes enquadradas nesta sistemática, 
estão sujeitas a cumulatividade destes tributos, 
não permitindo assim, a compensação de créditos 
nas aquisições dos insumos.

O aumento do teto do faturamento em 
até 72 milhões por ano para as empresas 
optantes pelo LUCRO PRESUMIDO
Novos setores da economia serão incluídos da Desoneração da  
Folha de Pagamento - MP 612/2013
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Em regra, dependendo do setor da 
economia, esta migração do Lucro Real para 
a forma presumida permitirá a redução das 
alíquotas do PIS e Cofins para 3,65%, mas 
não mais sujeitas a não cumulatividade das 
contribuições.

Além do mais, a MP 612/2013 no início 
de 2014, incluirá novos setores da economia 
pela Desoneração da Folha de Pagamento, quais 
sejam: 

• Call Center;

• Calçados;

• Construção metálica;

• Jornalismo e radiodifusão;

• Prestação de serviços aeroportuários;

• Empresas de transporte aéreo de 
passageiros;

• Transporte metroviário;

• Engenharia;

• Arquitetura;

• Construtoras de obras de infraestrutura.

Muitas empresas contempladas pela 
Desoneração da Folha de Pagamento, estudam 
pleitear judicialmente o afastamento desta 
abrangência para elas.

Isto porque, a alteração da contribuição 
previdenciária de 20% sobre a folha de 
pagamento por alíquota de 1% ou 2% sobre a 
receita, determinada por essa medida, fará com 
que algumas empresas paguem mais tributos.

Tal medida afetará as empresas que 
têm alto faturamento e poucos funcionários, 
que terceirizam parte de sua mão de obra e que 
produzem com alto valor agregado.
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A elevada carga tributária brasileira atualmente se apresenta como um dos principais fatores que 
atrapalham o crescimento da economia. As empresas devem recolher a contribuição incidente 
sobre a folha de salário sobre verbas salarias, porém o INSS vem, arbitrariamente, sem 

nenhuma previsão legal, fazendo incidir a referida contribuição sobre verbas de natureza indenizatória, 
previdenciária e remuneratória, que não podem compor a base de cálculo da aludida contribuição, 
visto que somente poderá haver a incidência sobre verbas que representam a contraprestação do 
serviço prestado pelo Empregado ao Empregador.

Neste sentido, importante destacar que as verbas que possuem natureza indenizatória têm 
finalidade de reparação, sem se destinar à contraprestação do serviço executado e não podem compor 
a base de cálculo da contribuição. 

O artigo 195, alínea “a” da Constituição Federal, define a base legal da Contribuição 
Previdenciária que é regulamentada pelo artigo 22, da lei n.º 8.212/91, que transparece que somente 
deverá incidir a referida contribuição sobre as remunerações destinadas a retribuir o trabalho. 

Atualmente o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não deve compor a 
base de cálculo da contribuição patronal incidente sobre a folha de salários das Empresas: os valores 
pagos nos 15 (quinze) primeiros dias do auxílio-doença e auxílio acidente, uma vez que nesse período 
não há contraprestação por parte do empregado, adicional de um terço (1/3) do valor das férias gozadas, 
visto que somente as parcelas incorporáveis ao salário devem sofrer a incidência do tributo, aviso 
prévio indenizado, pois não representa prestação de trabalho, mas ressarcimento por obrigação não 
cumprida, férias indenizadas, justamente porque não é retribuição por trabalho ou tempo à disposição 
da empresa.

Todavia, outras verbas que são pagas a título de indenização, como os adicionais de horas 
extras, noturno, periculosidade e de insalubridade, adicional por tempo de serviço e descanso semanal 
remunerado, continuam aguardando uma definição do Judiciário, para que corretamente sejam 
excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Recentemente a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão inédita, modificando 
o entendimento até então vigente, para afastar a incidência da contribuição paga sobre a folha de 
salários sobre as férias e o salário-maternidade.

O Salário-Maternidade refere-se ao pagamento efetuado a funcionária que encontra-se em 
licença maternidade, e assim, está afastada de suas atividades, demonstrando a natureza de benefício e 
não contraprestação de trabalho prestado, até porque é ônus da  Previdência Social o seu pagamento.

No que se refere às Férias gozadas pelo empregado, também não há efetiva prestação de 
serviço pelo trabalhador, razão pela qual, possui fulgente natureza indenizatória, ademais, não há 
como se limitar a reconhecer apenas o caráter indenizatório do adicional de um terço (1/3) do valor das 
férias que é um acessório pago sobre as férias, e não declarar também o afastamento sobre as férias, 
que é o principal.  

Todavia, o brilhante posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se 
refere ao salário-maternidade e férias gozadas, foi suspensa temporariamente tendo em vista Embargos 
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, impugnando a validade do julgamento e pedindo a 
suspensão de seus efeitos. 

Entretanto, referida decisão certamente será modificada, pois não há como entender que o 
pagamento realizado a título de férias gozadas e salário-maternidade possuem caráter retributivo do 
serviço prestado.

Desta forma, às empresas, por meios de ações judiciais, devem ingressar no judiciário 
requerendo a devolução dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores 
à propositura da ação, bem como para suspender os recolhimentos futuros, pois atualmente somente 
as empresas que possuem decisões judiciais, poderão afastar as verbas reconhecidas pelo Superior 
Tribunal de Justiça da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

INSS SOBRE FÉRIAS GOZADAS E SALÁRIO 
MATERNIDADE 
Comentários as últimas  decisões sobre a incidência das Contribuições Previdenciárias 
que possuem caráter indenizatório

Por: Dra. Lilian Luciana Ap. Sartori Maldonado

...somente as parcelas 
incorporáveis ao 

salário devem sofrer 
a incidência do 

tributo, aviso prévio 
indenizado,...


