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A Lei nº 9.492 de 1997, define a 
competência, regulamenta os 
serviços concernentes ao protesto 

de títulos e outros documentos de dívida e 
dá outras providências. 

Nos termos do art. 1º, temos que:

“Art. 1º Protesto é o ato formal 
e solene pelo qual se prova a 
inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e 
outros documentos de dívida.

Parágrafo único.  Incluem-se entre 
os títulos sujeitos a protesto as 
certidões de dívida ativa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas.”

O referido parágrafo foi incluído pela Lei nº 12.767/2012, 
a qual veio tentar pôr fim a discussão da possibilidade de protesto 
das Certidões de Dívida Ativa, vez que essas não possuem 
natureza cambial.

A Lei 12.767/2012, por sua vez, decorre da conversão da 
Medida Provisória nº 577/2012, a qual originalmente, tratava 
da extinção das concessões de serviço público de energia elétrica 

e a prestação temporária de serviço sobre 
a intervenção para adequação do serviço 
público de energia elétrica, assim, como se 
mostra, não havia qualquer ligação com a 
questão dos protestos e títulos cambiais ou, 
ainda, com execução das dívidas fiscais.

Assim, ao contrário do que muitos 
possam pensar, mesmo diante da inclusão 
do parágrafo único, no art. 1º da Lei nº 
9.492/97, a questão não está pacificada, 
tendo em vista que, não se pode admitir, 
que medidas arbitrárias sejam empurradas 
goela abaixo do contribuinte, disfarçadas 
de legalidade, quando, na verdade, ferem o 
regime democrático.

 O entendimento dessa banca, é de 
que o § único, do art. 1º, da Lei nº9.492/97, incluído pela Lei nº 
12.767/2012, que nasceu da Medida Provisória nº 577/2012, 
é inconstitucional, pois fere os pressupostos constitucionais do 
processo legislativo.

A Medida Provisória, nos termos do art. 62 da Constituição 
Federal, é instrumento excepcional, que exige a existência 
simultânea de questão relevante e urgente para sua criação, 
ou seja, somente em casos graves, que não possam aguardar 
o processo legislativo comum. Logo, as Medidas Provisórias 
não podem ser utilizadas livremente pelo Poder Executivo, como 
instrumento ordinário de legislar.

A INCONSTITUCIONALIDADE DO 
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes
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A contribuição previdenciária de 15% 
incidente sobre o valor bruto das 
notas fiscais ou fatura de prestação 

de serviços das cooperativas de trabalho foi 
declarada inconstitucional em julgamento 
recente do Supremo Tribunal Federal.

Instituído pelo artigo 1º, inciso II 
da Lei Complementar 84/1996, este 
tributo, inicialmente de obrigação da 
cooperativa, era incidente sobre o total 
das importâncias pagas, distribuídas ou 
creditadas aos cooperados, a título de 
remuneração ou retribuição dos serviços 
prestados. Contudo, com o advento da Lei 
9.876/99, a referida Lei Complementar foi 
revogada e a contribuição previdenciária 
devida pelas cooperativas de trabalho 
passou a ser arcada pelas empresas que 
as contratam, tendo ainda sido instituído 
o inciso IV do art. 22 na Lei 8.212/91, 
determinando a incidência da contribuição 
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços.

Dessa forma, entendendo o 
relator, ministro Dias Toffoli, que houve 
extrapolação da base econômica prevista 
no art. 195, I, “a” da Constituição 
Federal, violação do princípio da 

capacidade contributiva, já que o valor 
pago pela empresa contratante não é o 
efetivamente repassado pela cooperativa 
aos seus cooperados, e que a norma 
representa nova fonte de custeio, a qual 
somente poderia ser instituída por lei 
complementar, com base no art. 195, § 4º 
- com a remissão feita ao art. 154, I, da 
Constituição, o Supremo Tribunal concluiu 
pela inconstitucionalidade do inciso IV do 
artigo 22 da Lei 8.212/1991.

Trata-se de uma importante decisão 
para os contribuintes que contratam 
serviços de cooperativas de trabalho, uma 
vez que poderão ter sua carga tributária 
reduzida bem como reaver o que foi pago 
nos últimos cinco anos.

Vale salientar que os valores a serem 
recuperados são de extrema relevância 
financeira e as empresas poderão se 
beneficiar corretamente da referida 
decisão, caso sejam orientadas através 
de bons profissionais, por meio de uma 
assessoria jurídica competente na devida 
análise deste caso.

RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DE INSS INCIDENTE 
SOBRE OS SERVIÇOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
Reconhecida a Inconstitucionalidade pelo STF, sobre os 15% das contribuições 
previdenciárias incidente sobre os valores pagos às cooperativas

A Medida Provisória de nº 577/2012, de 29 de agosto de 
2012, inicialmente, foi editada para dispor sobre a extinção das 
concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação 
temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação 
do serviço público de energia elétrica e, somente quando da 
tramitação do projeto de lei de conversão no Congresso Nacional 
é que foram incluídas outras alterações de Lei, que nenhuma 
ligação tinham com a matéria inicial.

Inclusive, na exposição de motivos da Medida Provisória, 
o tema único e central da questão é o regime de concessões 
e permissões de serviço público de energia elétrica, que 
provavelmente possuía os pressupostos de relevância e 
urgência para aprovação da Medida Provisória, ao contrário da 
possibilidade de protesto das Certidões de Dívida Ativa, que não 
está revestida de natureza grave, que não possa aguardar os 
trâmites de processo legislativo ordinário.

O que se verificou, foi o Estado, burlando o sistema 
legislativo, para legalizar sanção política aos contribuintes, 
os quais já são de diversas outras formas alcançados pelas 
Execuções Fiscais, afrontando claramente os artigos 59 e 62 da 
Constituição Federal.

As certidões de dívida ativa já possuem meio próprio 
de cobrança, esculpido na Lei nº 6.830/80, não havendo 
necessidade de se expor, ainda mais, o contribuinte, com o 
protesto das CDA´s, as quais, muitas vezes, são indevidas parcial 
ou totalmente.

O Estado, na ânsia de arrecadar cada vez mais, está 
sacrificando e fulminando as chances de sobrevivência dos 
contribuintes, em especial dos empresários, os quais dependem 
de crédito no mercado para dar continuidade as suas atividades 
comerciais, sendo desnecessário o protesto das CDA´s.

Após a conversão da Medida Provisória nº 577/2012 
na Lei nº12.767/2012, o Superior Tribunal de Justiça vem se 
posicionando desfavoravelmente ao contribuinte, no sentido de 
que, agora, a possibilidade de protesto das CDA´s encontra-se 
legalizada.

No entanto, o assunto ainda não está pacificado, no 
Estado de São Paulo o Tribunal de Justiça está dividido, tal como 
no Superior Tribunal de Justiça, no qual a maioria dos Ministros 
tem julgado a favor do Fisco.

Porém, quem irá decidir a questão é o Supremo Tribunal 
Federal, que analisará Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
nº 5135) contra o artigo da Lei nº 12.767/2012, ajuizada em 07 
de junho de 2014, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A ADI, tem por objeto, declarar a inconstitucionalidade 
do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 9.492/97, com redação 
dada pela Lei nº 12.767/2012 e, até que a ação seja julgada, 
cada contribuinte deverá buscar individualmente a proteção de 
seus direitos, em face da arbitrariedade dos protestos praticados 
pelos entes fiscais.

Por: Dra. Marcela Natássya Nunes Viana



A celebração dos acordos coletivos 
de trabalho é facultada aos sindicatos 
representativos das categorias profissionais, 
conforme dicção do artigo 611, § 1º da CLT.

O acordo coletivo de trabalho 
serve para estipular condições de trabalho 
aplicáveis, no âmbito da empresa ou 
empresas acordantes, às respectivas relações 
de trabalho com anuência do sindicato. 

Somente o resultado da negociação 
pode ser transformado em um acordo coletivo 
ou convenção coletiva de trabalho.

A norma celetista não mais exige que 
as convenções e os acordos coletivos sejam 
homologados para terem validade, apenas 
é realizado o arquivamento no Ministério 
do Trabalho, no prazo de 3 dias, para sua 
entrada em vigor.

Insta salientar que as negociações 
coletivas de um modo geral, visam suprir a 
insuficiência do contrato de trabalho, por 
isso a importância de todos os contratos de 
trabalho ser necessariamente escrito e de 
forma mais abrangente possível.

O direito das empresas e dos 
empregados em negociar livremente constitui 
elemento essencial da liberdade sindical 
prevista na Carta Magna, pois a negociação 
ratificada representa lei entre as partes.

A norma coletiva vai prescrever 
condições gerais de trabalho, com cláusulas 
que irão regulamentar os contratos individuais 
de trabalho em curso ou futuros.

Nos tempos atuais os contratos 
coletivos visam flexibilizar as condições de 
trabalho para que as empresas possam 
enfrentar a competitividade no mundo e 
não sofrerem com encargos trabalhistas 
gigantescos. 

Sabemos que a Lei é hierarquicamente 
superior à Convenção Coletiva, salvo se esta 
for mais benéfica para o empregado, quando 
então, será aplicada.

No entanto, não há hierarquia entre 
a Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de 
Trabalho, a única diferença é a abrangência, 
pois, a Convenção Coletiva de Trabalho 
abrange a categoria, enquanto o Acordo 
Coletivo abrange somente determinada 
empresa ou empresas.

Preceitua o artigo 620 da CLT que 
retrata a aplicação da norma mais favorável 
ao empregado, princípio basilar da Justiça 
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Os conflitos coletivos no Direito do 
Trabalho podem ser econômicos ou 
de interesses, jurídicos ou de direitos.

A Convenção 154 da OIT esclarece 
que a as negociações coletivas compreendem 
todas as negociações que possam ter lugar 
um empregador ou grupo de empregadores 
e de outra parte uma ou várias organizações 
de trabalhadores, desde que o objetivo seja:

•	Fixar	 condições	 de	 trabalho	 e	
emprego;

•	Regular	 as	 relações	 entre	
empregadores e trabalhadores;

•	Disciplinar	 as	 relações	 entre	
empregadores ou suas organizações 
de trabalhadores ou alcançar todos 
esses objetivos de uma só vez.

A OIT prevê em sua Recomendação 
n° 91 a definição de convenção coletiva 
de trabalho sendo, “todo acordo escrito 
relativo às condições de trabalho e de 
emprego, celebrado entre um empregador, 
um grupo de empregadores, de um lado, 
e, de outro, uma ou várias organizações 
representativas de trabalhadores, ou, na 
falta dessas organizações, representantes 
dos trabalhadores interessados por eles 
devidamente eleitos e credenciados, de 
acordo com a legislação nacional”.

O artigo 611 da CLT define 
Convenção Coletiva de Trabalho como o 
acordo de caráter normativo, pelo qual 
dois ou mais sindicatos representativos 
de categorias econômicas e profissionais 
estipulam condições de trabalho aplicáveis, 
no âmbito das respectivas representações, às 
relações individuais de trabalho.

AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Por: Dra. Joziane Maria Couto

do Trabalho, no sentido de que as condições 
estabelecidas nas Convenções Coletivas 
quando mais favoráveis prevalecerão nas 
estipuladas em acordo.

É importante observar algumas normas 
gerais quando a empresa desejar flexibilizar 
algum direito, pois, se ferir determinada 
norma de ordem pública o acordo ou a 
convenção coletiva pactuada entre o sindicato 
e a empresa não terá nenhuma validade, ou 
seja, será nulo de pleno direito.

Reflexo disso são as constantes 
condenações na Justiça do Trabalho de 
empresas que em determinada época 
flexibilizou os horários de intervalo 
intrajornada mínimo junto aos sindicatos.

Consoante disposição do artigo 
7°, inciso XXVI da Constituição Federal que 
prevê o reconhecimento das Convenções 
Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos 
de trabalho, o entendimento dessa norma é 
no sentido de que, a interpretação deverá ser 
realizada com base na vontade das partes 
na época da elaboração da norma coletiva, 
estabelecendo que as cláusulas quando mais 
benéficas devem ser interpretadas de modo 
restritivas, tendo em vista que na época da 
elaboração da norma as partes celebrantes se 
beneficiaram.

 A recente Súmula 437 do TST 
prevê ser inválida cláusula de Acordo 
ou Convenção Coletiva de trabalho 
contemplando a supressão ou redução do 
intervalo intrajornada, pois, trata-se de norma 
que constitui medida de saúde e higiene do 
trabalhador, previsto no artigo 71 da CLT e 
artigo 7°, inciso XXII da Constituição Federal, 
proibido através de negociação coletiva.

Ou seja, as empresas que realizaram 
o acordo acima mencionado correm o risco 
de sofrerem reclamações trabalhistas onde 
serão  pleiteadas horas extraordinárias pela 
falta de concessão de intervalo para refeição 
e descanso ou a concessão de forma parcial, 
pois a jurisprudência uniforme do TST é de não 
aceitar tais acordos mesmo sendo firmados 
na presença dos sindicatos das categorias.

O exemplo acima serve de aviso para 
as empresas que queiram flexibilizar algumas 
normas.  Essas, devem prestar atenção e 
estudarem o impacto futuro sobre a mudança 
na estrutura dos contratos individuais de 
trabalho consoantes as normas de saúde e 
segurança do trabalhador e tudo que envolver 
flexibilização de normas de caráter geral. 
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A sociedade limitada é o tipo jurídico 
de sociedade mais utilizado no 
Brasil, segundo demonstram 

algumas estatísticas realizadas pelo DNRC 
– Departamento Nacional de Registro do 
Comércio. 

Tal preferência da espécie de 
sociedade limitada ocorre especialmente 
pela limitação da responsabilidade dos 
sócios pelas obrigações da sociedade, esta 
característica visa restringir o patrimônio 
pessoal dos empreendedores de ficarem 
expostos aos eventuais insucessos no 
mercado.

A expressão responsabilidade deriva 
do verbo latino respondere, indicando a 
existência de alguém que é incumbido 
de garantir algo. Tal expressão engloba 
a premissa latina spondeo, instituto que 
vincula o devedor nas relações contratuais 
verbais do direito romano.

No cenário de uma empresa, cuja 
responsabilidade seja limitada, o sócio 
responde pela integralização da totalidade 
do capital social desta, todavia caso a 
empresa seja de responsabilidade ilimitada, 
este deverá responder ilimitadamente, com 
o seu patrimônio pessoal, para suprimir 
todos os débitos da sociedade.

Ademais, o sócio que ingressa 
numa sociedade em curso, pode ser 
responsável por débitos existentes, ainda 
que os fatos geradores ou as incidências 
tributárias tenham ocorrido anteriormente 
a sua admissão, ainda que não tenha dado 
causa ou não tenha participado em sua 
geração. 

Destarte, o empresário que se retira 
da sociedade permanece responsável 
pelos encargos financeiros oriundos do 
período em que participou, como quotista/
acionista, do quadro social da empresa, 
pelo prazo de dois anos, a contar da data 
do arquivamento no Registro Público de 
Empresas Mercantis, da alteração contratual 
que resultou em sua saída, nos termos do 
parágrafo único, do Art. 1.003, do Código 
Civil, não se aplicando aos compromissos 
financeiros pessoais assumidos pelo sócio, 
ainda que em benefício da sociedade, 
em títulos de créditos ou em contratos, 
como por exemplo, no caso de aval ou de 
fiança, respectivamente, visto que estes se 
constituem em institutos que são tratados 
em lei própria, ressalvada na hipótese de 
obter, dos credores, expressa liberação 
desse compromisso.

A extinção de uma sociedade 
importa na interrupção do prosseguimento 

IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

de novas operações empresariais, ficando 
limitadas ao encerramento das contas. 
Sendo de responsabilidade do liquidante a 
promoção de ampla publicidade acerca da 
dissolução da sociedade, consoante incisos 
I e IX, do Art. 1.103, do Código Civil. 

O registro do ato deve ser 
providenciado no prazo de trinta dias, 
conforme dispõe o parágrafo 3º do Art. 
1.151, do Código Civil, respondendo 
o sócio por perdas e danos em caso 
de omissão ou demora em fazê-lo. Em 
ocorrendo a negligência do liquidante, 
nesse aspecto, qualquer um dos demais 
sócios poderá realizar as funções que são 
da alçada deste.

Destaca-se, que o sócio não pode 
se valer do uso da razão social da empresa 
para atender interesses pessoais, ocorrendo 
tal irregularidade, este responde civilmente 
pelos prejuízos que causar à sociedade, 
sem prejuízo das penalidades criminais 
nas quais forem enquadrados, sopesando 
culpa in elegendo.

O artigo 1.052 do Código Civil, 
menciona que na sociedade limitada a 
responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, respondendo, 
contudo os sócios solidariamente pela 
integralização do capital social.

Nesta toada, cumpre esclarecer que 
a legislação permite a integralização do 
capital social através de moeda corrente, 
bens e/ou direitos. 

Contudo, na hipótese de parte do 
capital não estar integralizado, os sócios 
responderão solidariamente pela quantia 
que falta, sendo facultada ação de regresso 
ao sócio que deixou de integralizar parte. 
Caso em que, permite na existência de 
débitos da sociedade, que os credores 
possam executar os bens dos sócios até o 
limite que falta para a integralização do 
capital social da empresa. Se a sociedade 

falir, por exemplo, e estando o capital social 
totalmente integralizado, o patrimônio 
pessoal dos sócios em regra não pode ser 
executado. 

O art. 1.024 do Código Civil dispõe 
que: “Os bens particulares dos sócios 
não podem ser executados por dívidas da 
sociedade, senão depois de executados os 
bens sociais”.  

Ocorre que, existem algumas 
situações em que os sócios respondem 
com seu patrimônio pessoal, sendo elas: 
a) deliberações contrárias à lei ou ao 
contrato social, prevista no artigo 1.080 
do Código Civil; b) sociedade constituída 
somente por marido e mulher contrariando 
o art. 997 do Código Civil, desde que, não 
tenham se casado no regime da comunhão 
universal de bens, ou no da separação 
obrigatória; c) débitos trabalhistas em que 
o poder judiciário busca a proteção do 
hipossuficiente nas relações trabalhistas; d) 
fraude contra credores quando utilizada da 
autonomia patrimonial da sociedade, esta 
situação pode ensejar na desconsideração 
da pessoa jurídica, prevista no art. 50 
do código civil, havendo abuso da 
personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, poderá o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministério 
Público quando lhe couber; e) débitos 
tributários; f) débitos junto ao INSS. 

Na prática vislumbramos que 
em ações cíveis, alguns magistrados 
têm mantido o entendimento pela 
desconstituição da personalidade jurídica, 
após restarem negativas todas as tentativas 
de localização de bens em nome da 
pessoa jurídica, com o escopo de atender 
a pretensão do credor, atingindo desta 
forma, o patrimônio dos sócios para saldar 
débitos da pessoa jurídica sem ativos. 

Permanecendo assim, certa 
insegurança jurídica, visto que mesmo 
com legislação específica determinando a 
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, 
o empresário pode suportar ônus de ter 
seus bens particulares alcançados se houver 
débitos.   

Diante do mundo globalizado, 
há premente necessidade de haver 
uma maior efetividade da limitação da 
responsabilidade do sócio, para fomentar 
a demanda e atrair o capital estrangeiro.

Sendo, portanto, fundamental a 
preservação da autonomia patrimonial 
da pessoa jurídica para desenvolvimento 
econômico e da própria segurança jurídica.

Por: Dra. Graziella Veras Medeiros Rosa
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Muitos consumidores ao procurarem um imóvel para 
comprar, em especial os imóveis ainda na “planta”, são 
induzidos a assinarem contratos de adesão, repleto de 

cláusulas que, em sua maioria, protegem apenas os interesses 
da Construtora ou empresas que viabilizam o Empreendimento.

 Dentre algumas cláusulas abusivas, podemos destacar 
a cobrança de Comissão de Corretagem e de Taxa de Serviço de 
Assessoria Técnico Imobiliária – SATI, as quais por direito, não 
podem ser suportadas pelo Consumidor.

 De acordo com decisões recentes, os Tribunais tem 
obrigado as empresas (Construtoras e Empreendedoras) 
a devolver os valores desembolsados pelos Consumidores 
para o pagamento dessas parcelas, anulando, totalmente as 
cláusulas que as instituíram. Isso porque, a contratação desses 
serviços é feita pelas próprias empresas empreendedoras, que 
disponibilizam espaço (stand de vendas) para que terceiro possa 

negociar e fechar as propostas de compra e venda das futuras 
unidades autônomas.

 Muitas vezes, o eventual comprador do imóvel, tem 
conhecimento do empreendimento por meio de panfletagens, 
realizadas nos faróis e ruas, sendo convidado a comparecer 
nesses espaços de divulgação do imóvel, sendo, ao final, 
obrigado a pagar pela prestação dos serviços prestados por 
essas empresas, como condição obrigatória para a conclusão do 
negócio.

 É fato, então, que tais cobranças são abusivas e ferem 
o Código de Defesa do Consumidor, devendo os interessados, 
procurarem a defesa de seus direitos, caso tenham realizado 
a compra de seu imóvel dentro dessas condições, podendo 
ingressar com ação judicial em até 10 (dez) anos, contados do 
pagamento indevido, sob pena de prescrição.

COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM 
E TAXA SATI EM CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE BEM IMÓVEL É ABUSIVA

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes



Foi publicada no D.O.U na data de hoje (01/08/2014) a Portaria 
Conjunta PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL E A 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL – PGFN/RFB nº 13 de 30/07/2014 

que disciplina o Parcelamento Extraordinário da Lei nº 12.996 de 18 
de junho de 2014, já previsto inclusive no artigo 65 da Lei nº 12.249 
de 11 de junho de 2010.

De acordo com a portaria que regulamenta a forma de 
adesão, o contribuinte poderá parcelar em até 180 meses seus 
débitos federais de natureza tributária, inscritos ou não em dívida 
ativa, suspensos ou não suspensos, desde que o vencimento legal do 
tributo tenha ocorrido até o dia 31/12/2013.

O contribuinte poderá optar por uma das formas de 
parcelamento ou até mesmo optar pelo pagamento à vista, isto 
porque esta modalidade é a que apresenta reduções mais atrativas, 
senão vejamos:

Modalidade
Redução das

Multas de Mora

Redução das

Multas de Ofício

Redução das

Multas Isoladas

Redução dos

Juros de Mora

Redução dos

Encargos Legais

À vista 100% 100% 40% 45% 100%

Até 30 
Parcelas 90% 90% 35% 40% 100%

Até 60 
Parcelas 80% 80% 30% 35% 100%

Até 120 
Parcelas 70% 70% 25% 30% 100%

Até 180 
Parcelas 60% 60% 20% 25% 100%

Importante ressaltar que, o parágrafo 3º do artigo 1º da citada 
portaria veda a inclusão neste programa de parcelamento, os débitos 
apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES.

O parcelamento extraordinário poderá ser realizado sem 
apresentação de garantias, entretanto nos casos em que houver 
penhoras em execuções fiscais ajuizadas, estas permanecerão até o 
término do parcelamento.

Este novo parcelamento prevê a necessidade de efetuar uma 
antecipação da dívida no momento da adesão, de modo que os 
contribuintes devem se preparar para efetuar o pagamento destas 
parcelas iniciais, pois os valores corresponderão a um percentual da 
dívida consolidada, após aplicação das devidas reduções.

Montante da Dívida Consolidada Percentual de 
Antecipação

Até R$ 1.000.000,00 5%

Até R$ 10.000.000,00 10%

Até R$ 20.000.000,00 15%

Acima de R$ 20.000.000,01 20%

Um fator para se atentar, está no parágrafo quarto do 
artigo 3º, que trata das antecipações, uma vez que, a determinação 
do percentual aplicado será realizada com base na dívida total 
consolidada sem aplicação de qualquer redução, entretanto o 
pagamento do percentual se dará com base no valor consolidado 
após as reduções legais.
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Por exemplo, se o débito tributário atualizado na data do 
pedido de parcelamento for de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e 
trezentos mil reais) a alíquota aplicada será de 10%, entretanto, 
após as reduções este débito consolidado poderá cair para R$ 
900.000,00 (novecentos mil reais), sobre este valor será aplicada a 
alíquota de 10%, logo a parcela de antecipação corresponderá à R$ 
90.000,00 (noventa mil reais).

A parcela de antecipação poderá ser recolhida aos cofres 
públicos em até cinco parcelas iguais e sucessivas, vencendo-
se a primeira até o dia 25 de agosto de 2014, isto para que tais 
antecipações não comprometam ainda mais o fluxo de caixa dos 
contribuintes.

No período em que a dívida não estiver devidamente 
consolidada, o contribuinte deverá recolher mensalmente suas 
parcelas, no último dia útil do mês, sendo seu cálculo efetuado com 
base no montante dos débitos objeto do parcelamento, dividido pelo 
número de parcelas pretendidas e descontadas as antecipações 
realizadas, acrescidas ainda pela Taxa Selic.

Primeiramente o contribuinte deverá efetuar a adesão ao 
Programa de Parcelamento, isto sem efetuar qualquer indicação de 
débitos ou número de parcelas pretendidas, isto porque, conforme 
regula o artigo 11, após formalizado o requerimento de adesão, 
será divulgado pela RFB e PGFN o prazo para que o contribuinte 
apresente as demais informações necessárias, sendo elas a 
indicação dos débitos que pretende parcelar, o número de parcelas 
desejadas e o montante de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL 
para ser utilizados na liquidação dos valores de multas de mora ou 
oficio e juros moratórios.

A exclusão do Programa de Parcelamento Extraordinário 
ocorrerá pela falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 
alternadas, ou até em menos de 3 parcelas, e isto ocorrerá mediante 
comunicação ao contribuinte por meio eletrônico.

Outro fator muito importante está nos casos em que o 
contribuinte tenha algum depósito existente, isto porque o artigo 9º da 
mencionada portaria prevê que tais valores serão automaticamente 
convertidos em renda, ou seja, os valores efetivamente penhorados 
serão levantados pelo fisco e abatidos do montante da dívida.

Importante ressaltar que, o prazo para adesão ao programa 
de parcelamento encerra-se em 25 de agosto de 2014, portanto 
é de suma importância que os contribuintes efetuem uma análise 
detalhada de todos os seus débitos, isto porque os trâmites que 
envolvem o pedido de parcelamento poderão ser demorados e 
burocráticos.

Por fim, importante que, o contribuinte que desejar ingressar 
neste programa de parcelamento, efetue um levantamento de todo o 
seu passivo tributário, evitando assim que sejam parcelados débitos 
em duplicidade, ou até mesmo débitos já parcelados em outros 
programas de parcelamento, sejam parcelamentos ordinários ou 
especiais.

Além disso, o estudo do passivo existente, somado ao 
estudo da capacidade de pagamento e de fluxo de caixa é de 
grande relevância, isto porque em um possível rompimento do 
parcelamento, os transtornos podem ser grandes.

Posto isto, nossos profissionais colocam-se a disposição para 
maiores esclarecimentos sobre este assunto.

Lopes & Castelo Sociedade de Advogados
Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo
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Breve relato

Os créditos de PIS e COFINS não 
cumulativos, além de assumirem 
a natureza de subvenção de 

investimentos, não se constituem em 
receita das empresas. Por consequência, 
não estão sujeitos à incidência do IRPJ e 
da CSLL.

A chamada não cumulatividade 
do PIS e COFINS comporta uma série 
de diferenças com a regra, já clássica, 
prevista em nível constitucional para IPI 
e ICMS. Nestes casos, o valor do tributo 
pago na etapa anterior da cadeia, e que 
será compensado do montante futuro 
devido, vem informado explicitamente 

no documento fiscal. Já, no caso do PIS 
e da COFINS, o próprio contribuinte deve 
apurar o valor a ser abatido pela simples 
aplicação das alíquotas das contribuições 
sobre todas as despesas incorridas para a 
execução da sua atividade social.

Fundamentos Jurídicos

III – Créditos de PIS e COFINS – 
Exclusão do Lucro Líquido - § 10º do art. 
3º da Lei ºn. 10.833/03

Os valores relativos aos créditos de 
PIS e COFINS não cumulativos não devem 
ser tributados pelo Imposto de Renda e CSLL 
em face do dispositivo acima, segundo o 
qual o valor dos créditos apurados “não 
constitui receita bruta da pessoa jurídica, 

servindo somente para declaração do 
valor devido da contribuição”.

Desta forma, com base em 
expressa autorização legal, seja qual for 
o tratamento contábil a ser adotado para 
esses créditos, é certo que deverão ser 
excluídos na determinação do lucro real e 
da base de cálculo da CSLL. Os referidos 
créditos têm simplesmente a função de 
atenuar a incidência das contribuições em 
razão do elevado aumento das alíquotas.

De fato, quando a lei determina 
que os valores não constituem receita da 
empresa e não faz restrição de qualquer 
ordem, está a dizer que o comando 
normativo é extensivo a todas as situações.

REFLEXO DOS CRÉDITOS DO PIS E COFINS 
NA APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL E A PROVÁVEL 

CONSTITUIÇÃO DE LUCRO FICTÍCIO


