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Buscamos soluções
Cientes de que o conhecimento 
do direito isolado não é 
suficiente para atender 
demandas complexas, seus 
membros são formados por 
advogados, economistas, 
administradores, contadores, 
engenheiros e técnicos que 
buscam soluções criativas e 
com foco no resultado.

Nossa missão
Desenvolver atividades que 
possam agregar valor aos 
nossos clientes, através de 
ferramentas inovadoras e 
de profissionais altamente 
qualificados.
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ONDE ESTAMOS:

SALVADOR/BA

Rua Frederico Simões, 447,
Caminho das Árvores, CEO 
Salvador Shopping,
Torre Londres, 406, Salvador/
BA,
CEP 41820-774
+55 71 3311 9644

ITABUNA/BA

Av. Aziz Maron, 345
Góes Calmon
Itabuna/BA 
CEP 45605-412
+55 73 3612 8721

FEIRA DE SANTANA/BA

Rua Coronel Álvaro Simoes, 108
Centro Empresarial Renato Sá, 
sala 110
Centro
Feira de Santana/BA
CEP: 44001-104
+55 75 992279516 (Átila Leite) 

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Centro Empresarial Multiplace
Conquista Sul Av. Juracy 
Magalhães, nº 3340-A
Bairro Felícia
Vitória da Conquista/BA
CEP 45055-902
+55 77 4009-7797
 

NOSSAS PRINCIPAIS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL

COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
CORPORATIVA

ELEITORAL

FAMÍLIA E SUCESSÕES

LGPD

PENAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL

STARTUPS

TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIO

TRIBUTÁRIO

IMOBILIÁRIO
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Um pouco do nosso 
escritório

O escritório HL Advogados 
nasceu da vontade 
de professores 

universitários unirem a teoria à 
prática. 
O ano era 2007. O professor 
Harrison Leite estava a caminho 
da Escócia para aprofundar 
seus estudos de doutoramento 
na Universidade de Edimburgo. 

Entre 2007 e 2008, mesmo 
à distância, concretizou seu 
primeiro projeto na advocacia, 
ao constituir a sociedade 
“MNL Advogados Associados” 
juntamente com os professores 
Luís Carlos (processo civil) e 
Antônio Macedo (direito civil), 
que residiam no Brasil.
 
Com o seu retorno ao Brasil 
em 2009, e o ingresso como 
professor da UFBA em 2010, 
Harrison Leite mudou de 
domicílio e saiu da sociedade, 
idealizando a nova composição 
que resultou na HL Advogados. 
As características nunca 

mudaram: foco no cliente e 
compromisso com os melhores 
resultados.
 
O escritório cresceu e hoje tem 
sede na capital da Bahia, com 
filiais no interior do Estado estando 
em constante expansão. 
Atua nas diversas áreas do direito, 
com transparência e compromisso 
profissional, tendo como base a 
pesquisa e a inovação. Atende 
empresas e entes públicos e 
conta com a experiência de 
ex-procuradores, acadêmicos, 
pesquisadores, engenheiros, 
contadores, administradores e 
diversas outras habilidades que 
ajudam os clientes a enxergarem 
oportunidades.
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NEWSLETTER

O escritório tem vasta produção de conteúdo jurídico. No seu site e nas 
redes oficiais, oferece aos clientes e visitantes diariamente notícias 
relevantes para as melhores estratégias jurídicas. A fim de que elas não 

se percam no tempo, e para que o interessado possa revisitar quando quiser, 
publicamos o nosso Newsletter mensal, que reúne todas as publicações no 
período.
 
Para receber nossas informações, basta se cadastrar no nosso site e receber 
mensalmente nosso e-mail ou baixar o conteúdo. 
Estamos abertos para sugestões de matérias, críticas, elogios e o que você 
julgar importante para nossa melhor interação.
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Toffoli adia bomba 
fiscal de R$ 115 bi

O ministro Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), pediu vista ontem 

e jogou para 2023 a definição 
de uma “bomba fiscal” de R$ 
115 bilhões referente à cobrança 
de PIS e Cofins das instituições 
financeiras. O julgamento ocorre 
virtualmente.

O STF começou a analisar a dis-
puta na sexta- feira. Na ocasião, 
o relator dos processos, ministro 
Ricardo Lewandowski, deu razão 
à tese das instituições financeiras 
de que têm direito a recolher as 
contribuições sobre uma base 
menor do que a pretendida pela 
União.

A discussão, que aguarda defini-
ção há mais de uma década, é se 
a Fazenda Nacional pode exigir 
as contribuições sobre receitas fi-
nanceiras — com juros, por exem-
plo. Os bancos defendem que 
só devem recolher os tributos 
sobre receitas com a prestação 
de serviços, venda de mercadoria 
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ou a combinação das duas. Seria 
o caso das geradas com o paga-
mento, pelos clientes, com emis-
são talão de cheque, manutenção 
de conta corrente e transferências.
Trata-se de uma das maiores cau-
sas tributárias da União pendente 
de julgamento no STF. O impacto 
de R$ 115 bilhões está previsto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2023.

Segundo advogados, a disputa 
sobre a tributação de receitas 
financeiras durou entre 2000 e 
2014, ano em que foi publicada 
a Lei nº 12.973. A norma passou 
a prever a tributação pelo PIS e 
Cofins sobre todas as receitas 
da atividade empresarial. A partir 
daquele ano, dizem tributaristas, 
as instituições passaram a reco-
lher os tributos também sobre as 
receitas financeiras.

Antes disso, as empresas foram 
ao Judiciário contestar a Lei nº 
9.718/1998, que teria alargado a 
base de cálculo das contribuições 
sem que houvesse autorização da 
Constituição. Advogados afirmam 
que o sinal verde para a ampliação 
veio apenas com a Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998. Ainda 
assim, o governo não editou uma 
lei ordinária para operacionalizar a 
medida. Isso teria ocorrido, ape-

nas, em 2014.

Um ano antes da edição dessa 
norma, o governo abriu o chama-
do Refis dos bancos para tentar 
zerar esse passivo e acabar com a 
judicialização. Advogados afirmam 
que os bancos aderiram em mas-
sa ao programa pela possibilidade 
de pagarem os tributos devidos 
com dispensa de multa e juros. 
Como contrapartida, deveriam de-
sistir das ações judiciais. “As con-
dições eram excelentes”, lembra 
Vinicius Branco, sócio do Levy & 
Salomão Advogados.

De acordo com a sustentação oral 
da tributarista Glaucia Lauletta 
Frascino, que representa o Banco 
Santander no STF, a ordem dos 
acontecimentos e a edição da lei 
de 2014 indicam um reconheci-
mento implícito pelo governo de 
que antes não poderia tributar 
valores que extrapolassem as 
receitas com serviços ou venda de 
mercadorias.

Portanto, o STF fixará uma tese, 
em repercussão geral, para definir 
se todas as instituições financeiras 
deveriam ter recolhido o PIS e a 
Cofins sobre todas as receitas de 
2000 até 2014. Fará isso a partir 
da análise de três recursos — um 
deles envolve o Santander (RE 

609096).

Na largada do julgamento, o rela-
tor, ministro Ricardo Lewandowski, 
único a votar, deu razão aos con-
tribuintes. Propôs a seguinte tese: 
“O conceito de faturamento como 
base de cálculo para a cobrança 
do PIS e da Cofins, em face das 
instituições financeiras, é a receita 
proveniente da atividade bancária, 
financeira e de crédito proveniente 
da venda de produtos, de serviços 
ou de produtos e serviços, até o 
advento da Emenda Constitucio-
nal 20/1998”.
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STF: Ministro libera 
julgamento de 
processos sobre 
prevalência de 
acordos trabalhistas

O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), cancelou a suspen-

são nacional de processos em 
instâncias inferiores que discutem 
a prevalência do negociado sobre 
o legislado. Em decisão publica-
da ontem, ele afirma que não há 
mais sentido em manter essa sus-
pensão, determinada por ele em 
setembro de 2019, uma vez que 
o caso já foi julgado pelo Pleno. 
Existem, atualmente, 66 mil pro-
cessos sobre o tema em todo o 
país. Em junho, o STF decidiu que 
os acordos e convenções cole-
tivas se sobrepõem à legislação 
existente desde que não afetem 
direitos trabalhistas previstos na 
Constituição, como salário, segu-

ro-desemprego, licença- materni-
dade e FGTS. O processo foi julga-
do em repercussão geral e deve 
ser aplicado em todo o Judiciário.
Como não havia essa liberação 
formal, ainda existia dúvidas se 
esses processos poderiam pros-
seguir, o que foram agora sanadas 
com a sinalização de Gilmar Men-
des, que é o relator da ação (ARE 
1121633). 
Na última decisão de Gilmar Men-
des, ele deixa claro que “desde o 
julgamento de mérito, não mais 
persiste a suspensão nacional dos 
processos relacionados ao Tema 
1046”. Agora, os processos devem 
voltar a tramitar no Judiciário. O 
Pleno decidiu, por maioria, que 
deve prevalecer o negociado so-
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bre o legislado. Sete ministros vo-
taram nesse sentido contra dois, 
com abstenção de Luiz Fux, que 
se declarou impedido, e a ausên-
cia de Ricardo Lewandowski.
O processo julgado pelos minis-
tros tratava das chamadas “horas 
in itinere” (horas de deslocamen-
to). Eles analisaram uma cláusula 
do acordo firmado entre empresa 
e sindicato que previu o forneci-
mento de transporte para o des-
locamento dos empregados até 
o local de trabalho, mas suprimiu 
o pagamento referente ao tempo 
de percurso. A Mineração Serra 
Grande, empresa envolvida no 
caso, vinha de derrotas no Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT) de 
Goiás e no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). Desembargadores 
e ministros haviam considerado a 
cláusula nula. Prevaleceu, nesse 
caso, o voto do relator, ministro 
Gilmar Mendes. Ele citou decisões 
anteriores em que a Corte se posi-
cionou pela prevalência do “nego-
ciado sobre o legislado”.
Além disso, o ministro ressaltou 
que a Justiça do Trabalho interpre-
ta esses casos com base no prin-
cípio protecionista — conferido em 
decorrência da hipossuficiência 
do empregado. Só que quando se 
trata de negociação coletiva, com 
interferência do sindicato, afirmou, 
há paridade de forças e deve-se 
aplicar o princípio da equivalência.

Frisou ainda, ao votar, que os 
acordos são feitos de conces-
sões mútuas e, por esse moti-
vo, não se pode examinar uma 
cláusula de forma individual. O 
entendimento de Gilmar Mendes 
foi acompanhado pelos minis-
tros André Mendonça, Nunes 
Marques, Alexandre de Moraes, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís 
Roberto Barroso. Os ministros 
Rosa Weber e Edson Fachin dis-
cordaram e ficaram vencidos.
A tese fixada estabelece que 
“são constitucionais os acordos 
e convenções coletivas que ao 
considerarem a adequação se-
torial negociada pactuam limita-
ções ou afastamentos de direitos 
trabalhistas independentemente 
da explicitação de vantagens 
compensatórias, desde que 
respeitados os direitos absolu-
tamente indisponíveis”. Dessa 
forma, pelo entendimento do Su-
premo, direitos previstos em leis 
ordinárias, como os da própria 
Consolidação das Leis Trabalhis-
tas (CLT), podem ser retirados via 
negociação entre empregados 
e empregadores, como horas-
-extras, intervalo intrajornada, 
horário de almoço, negociação 
dos percentuais de adicionais de 
insalubridade e periculosidade.
Neste caso, fica mantido o que 
diz o rol taxativo, introduzido com 
a reforma trabalhista, do que não 

pode ser negociado no artigo 611-
B da CLT — praticamente o que 
está garantido na Constituição. Já 
no artigo 611-A existem exemplos 
do que pode ser negociado. Pla-
nos de cargos e salários, regras de 
teletrabalho, sobreaviso e trabalho 
intermitente, além de banco de 
horas e compensação de feriados, 
dentre eles.



10

Difal do ICMS é 
transferido para 
sessão presencial

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministra Rosa Weber, aten-

deu pedido dos governadores e 
interrompeu o julgamento sobre 
a cobrança do diferencial de alí-
quotas (Difal) do ICMS. As discus-
sões estavam em andamento no 
Plenário Virtual e tinham desfe-
cho previsto para a sexta-feira. 
Faltava só um voto para formar 
maioria pela cobrança somente 
em 2023, o que atenderia o pleito 
das empresas. Rosa Weber apre-
sentou pedido de destaque. Essa 
sistemática transfere o caso para 
julgamento presencial e as dis-
cussões recomeçam com placar 
zerado. Todos os ministros que 
votaram até aqui terão que se 
posicionar novamente e poderão 
mudar os votos.
A ministra decidiu destacar o 
julgamento depois de uma reu-
nião com governadores eleitos e 

reeleitos de 15 Estados na se-
gunda- feira. Eles demonstraram 
preocupação com a queda na 
arrecadação e saíram do gabi-
nete com a promessa de que 
o julgamento seria suspenso, o 
que ocorreu logo em seguida. “O 
destaque atende pedido dos go-
vernadores e da população dos 
Estados, que também será afeta-
da’, disse a assessoria do tribunal 
após o encontro.
A conclusão do tema, com isso, 
deve ficar para o próximo ano. 
O tribunal tem só mais três ses-
sões presenciais (hoje, amanhã 
e segunda-feira), que devem ser 
totalmente ocupadas pelo julga-
mento sobre o orçamento secre-
to. A discussão, no STF, é sobre a 
data de início das cobranças. Se 
os Estados poderiam ter exigido 
o Difal neste ano ou se as co-
branças só serão permitidas a 
partir de 2023. Essa diferença de 
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tempo, apesar de curta, tem custo 
alto. Os Estados estimam perda 
de R$ 9,8 bilhões sem o Difal de 
2022. Já os representantes das 
empresas, principalmente do va-
rejo — o mais atingido —, afirmam 
que eventual decisão desfavorável 
pode gerar endividamento. Muitas 
companhias venderam merca-
dorias, até aqui, sem considerar 
o pagamento do imposto, o que 
resultou em preços mais baixos ao 
consumidor.
Com a permissão da cobrança, 
dizem, além de carregar o prejuízo 
das vendas em valor menor, cor-
rem o risco de autuações fiscais e 
ter que pagar o Difal desde ja-
neiro, corrigido pela Selic e com 
multa de mora de 20%. O Difal é 
usado para dividir a arrecadação 
do comércio eletrônico entre o 
Estado de origem da empresa e o 
do consumidor. A cobrança vinha 
sendo realizada até o ano passa-
do por meio de normas estaduais, 
com base na Emenda Constitucio-
nal nº 87, de 2015, que foi contes-
tada pelo varejo. Alegava-se que 
essa emenda pressupõe a edição 
de lei complementar para a co-
brança.
No ano passado, os ministros do 
STF deram razão às empresas. 
Decidiram que os Estados ficariam 
impedidos de cobrar o imposto 
a partir de 2022 se, até essa data, 
não fosse editada uma lei com-

plementar federal. A LC 190 foi 
aprovada pelo Congresso no 
dia 20 de dezembro de 2021, só 
que o presidente Jair Bolsonaro 
a sancionou em janeiro. Como o 
ano já tinha virado, instalou-se 
um novo debate: a cobrança po-
deria ser feita este ano ou apenas 
em 2023?
Por isso uma nova discussão em 
tão pouco tempo. Os ministros 
julgam três ações diretas de 
inconstitucionalidade. Uma da 
Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) — ADI 7066 — e duas 
de Estados (7070 e 7078). O 
placar estava em 5 a 3, para as 
empresas, antes de as discus-
sões serem interrompidas pela 
ministra Rosa Weber. Havia três 
linhas de entendimento diferen-
tes. A mais dura para as empre-
sas constava no voto do relator, 
o ministro Alexandre de Moraes. 
Ele entende pela cobrança já 
este ano, desde a publicação 
da lei, no mês de janeiro. Mo-
raes, porém, não estava sendo 
acompanhado por nenhum outro 
ministro e, por esse motivo, não 
havia mais chances de o entendi-
mento prevalecer.
O ministro Dias Toffoli tem uma 
posição intermediária. Concordou 
com a cobrança já este ano, mas 
disse que os Estados precisam 
respeitar a noventena — esperar 

90 dias, contados da publicação 
da lei, para cobrar. A partir de 
abril, portanto. O ministro Gilmar 
Mendes estava acompanhando o 
entendimento. Já o ministro Edson 
Fachin emitiu posição totalmente 
favorável às empresas. Disse que 
se deve respeitar o princípio da 
anterioridade anual. Isso significa 
que a cobrança só seria permitida 
no ano seguinte ao da publicação 
da lei que regulamenta o imposto: 
2023.
O entendimento de Fachin tinha a 
adesão de outros quatro ministros: 
Cármen Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski, André Mendonça e Rosa 
Weber. Ela havia votado antes de 
apresentar o pedido de destaque. 
Não haviam votado ainda os mi-
nistros Luís Roberto Barroso, Luiz 
Fux e Nunes Marques.
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Tribunais livram herdeiros e espólios de 
cobrança de tributos

A	Justiça	tem	livrado	herdei-ros	e	espólios	de	cobran-
ças	de	tributos.	O	enten-

dimento	vale	se	a	citação	do	
devedor	for	posterior	à	sua	mor-
te.	Há	decisões	de	tribunais	fe-
derais	e	estaduais	e	do	Superior	
Tribunal	de	Justiça	(STJ)	nesse	
sentido.	Discute-se	nesses	casos	
o	chamado	redirecionamento	de	
execução	fiscal.
União,	Estados	e	municípios	nor-
malmente	alegam,	com	base	no	
artigo	131	do	Código	Tributário	
Nacional	(CTN),	ser	incabível	a	
extinção	do	processo.	Argumen-
tam	que	o	espólio	é	responsável	
pelas	dívidas	até	o	momento	da	
partilha.	Para	eles,	a	morte	do	
devedor	transfere	automatica-
mente	as	obrigações	tributárias.
No	Tribunal	Regional	Federal	
da	1ª	Região	(TRF-1),	com	sede	
em	Brasília,	porém,	os	desem-
bargadores	da	7ª	Turma	não	
deram	razão	à	União,	em	caso	
julgado	recentemente.	A	deci-
são	foi	dada	em	recurso	(agravo	
de	instrumento)	interposto	pelo	

espólio	de	um	homem	contra	a	
decisão	que	rejeitou	o	pedido	
para	extinção	da	execução	fiscal	
sem	resolução	do	mérito.	
Em	seu	voto,	o	relator,	desem-
bargador	Hercules	Fajoses,	afir-
ma	que	o	redirecionamento	da	
execução	fiscal	contra	o	espólio	
pode	ocorrer	somente	“quando	
o	falecimento	do	contribuinte	
ocorrer	após	sua	citação,	nos	
autos	da	execução	fiscal”.	E	
acrescenta:	“Não	sendo	admitido,	
ainda,	quando	o	óbito	do	devedor	
ocorrer	em	momento	anterior	à	
própria	constituição	do	crédito	
tributário”.	
No	caso,	diz	o	relator,	a	certidão	
de	óbito	comprova	que	o	code-
vedor	morreu	em	28	de	setembro	
de	2013,	antes	da	sua	citação	em	
21	de	janeiro	de	2015,	para	figurar	
no	polo	passivo	do	processo	de	
execução	como	corresponsável	
pelos	débitos	tributários	de	uma	
empresa,	da	qual	era	sócio.
Para	o	desembargador,	“a	in-
clusão	do	espólio	ou	dos	seus	
sucessores	no	polo	passivo	da	
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demanda	configura	verdadeira	
substituição	do	sujeito	passivo	
da	cobrança,	o	que	é	vedado,	
nos	termos	da	Súmula	392	do	
STJ”	(processo	nº	1010048-
06.2018.4.01.0000).
Advogado	do	caso,	João	Paulo	
Inácio	de	Oliveira,	do	JK	Advo-
gados	Associados,	afirma	que	
a	Fazenda	Nacional	demorou	a	
iniciar	a	cobrança.	E	que	há	en-
tendimento	de	que	não	podem	
ser	transferidas	diretamente	aos	
herdeiros	dívidas	que	nem	eram	
conhecidas	pelo	devedor.	“Foi	
determinada	a	exclusão	do	espó-
lio	[do	processo]”,	diz.
Em	Minas	Gerais,	o	Tribunal	de	
Justiça	(TJMG)	negou	pedido	
semelhante,	apresentado	por	um	
município.	O	devedor	morreu	em	
13	de	dezembro	de	1981	e	a	dívi-
da	de	IPTU	era	referente	aos	anos	
de	2017	a	2019.
“O	IPTU,	imposto	objeto	de	co-
brança	sequer	teve	seu	fato	
gerador	ocorrido	antes	do	faleci-
mento	do	executado.	A	CDA	[cer-
tidão	de	dívida	ativa]	foi	emitida	
em	nome	de	contribuinte	morto,	
mostrando-se	nula”,	diz	a	relatora	
do	caso	na	1ª	Câmara	Cível,	Julia-
na	Campos	Horta.
Em	seu	entendimento,	“o	redire-
cionamento	da	execução	fiscal	ao	
espólio	somente	é	possível	quan-
do	o	óbito	do	contribuinte	ocorrer	
depois	de	sua	citação,	o	que	não	

se	verifica	no	caso”.	O	voto	da	
relatora	foi	seguido	à	unanimi-
dade	pelos	demais	desembar-
gadores	(processo	nº	5002216-	
29.2022.8.13.0521).
Nos	acórdãos	de	tribunais	esta-
duais	e	federais,	os	julgadores	
citam	decisões	do	STJ	no	mesmo	
sentido.	Uma	delas	foi	relata-
da	recentemente	pelo	ministro	
Herman	Benjamin,	da	2ª	Turma.	
Ele	levou	em	consideração	que	
a	certidão	de	dívida	ativa,	emi-
tida	por	município	do	Estado	do	
Rio	de	Janeiro,	estava	em	nome	
de	pessoa	morta.	A	devedora	
morreu	em	8	de	março	de	2014,	
“data	essa	anterior	ao	ajuizamen-
to	da	presente	demanda”.
Ele	concordou	com	a	segunda	
instância	que	deveria	ser	aplica-
da	ao	caso	a	Súmula	nº	392,	do	
STJ.	Para	o	ministro,	no	caso	dos	
autos,	é	impossível	a	retificação	
do	polo	passivo	da	execução	
fiscal.	“O	redirecionamento	aos	
herdeiros	somente	seria	possí-
vel	se	o	óbito	tivesse	ocorrido	
no	curso	da	ação,	o	que	não	
se	deu	no	caso	dos	autos”,	diz	
Benjamin	ao	votar	(AgInt	no	REsp	
1.951.165).
O	tributarista	Caio	Cesar	Nader	
Quintella	considera	as	decisões	
acertadas.	De	acordo	com	ele,	
quando	do	ajuizamento	da	exe-
cução	fiscal,	deve	haver	certeza	
da	pessoa	do	devedor,	de	quem	

deve	ser	executado.	“Redire-
cionar	o	feito,	ainda	que	para	o	
espólio	ou	os	herdeiros	daquele	
devedor,	implica	estabelecer	uma	
relação	processual	inteiramente	
nova,	que	não	pode	ser	formada	
automaticamente,	por	simples	re-
direcionamento”,	diz.
O	advogado	acrescenta	que	“a	
única	hipótese	em	que	há	pos-
sibilidade	de	redirecionamento,	
tratada	no	Código	Tributário	Na-
cional,	é	com	a	morte	do	devedor	
no	curso	da	ação	de	execução,	
operando	a	sucessão”.
Procurada	pelo	Valor,	a	Procura-
doria-Geral	da	Fazenda	Nacional	
(PGFN)	não	deu	retorno	até	o	
fechamento	da	edição.
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Contribuição ao 
INSS sobre o 13º no 
aviso prévio

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), cumprindo a sua 
função de uniformizador 

da jurisprudência, analisará, sob 
o rito dos recursos repetitivos, o 
Tema 1.170, que versa sobre a in-
cidência ou não das contribuições 
previdenciárias sobre valores pa-
gos a empregado a título de 13º 
salário proporcional referente ao 
aviso prévio indenizado. A contro-
vérsia reside na caracterização ou 
não da verba como de natureza 
salarial.
Há anos o tema é bastante po-
lêmico nos tribunais pátrios - há 
contribuintes com decisões 
transitadas em julgado de forma 
favorável, e outros com decisões 
contrárias.
Essa situação traz uma imensa 
insegurança jurídica porque, em-
bora o tema tenha sido endereça-
do em todos os processos (pois o 
que se busca é a natureza jurídica 
da verba em si, se indenizatória 

ou remuneratória), há casos em 
que esse tema (13º reflexo) foi 
analisado e outros não, conside-
rando que para muitos não seria 
necessário fazer essa distinção.
É prudente e louvável que o 
Superior Tribunal de Justiça, 
enfim, defina a questão para que 
reste observadas as diretrizes 
normativas no sentido de que “os 
tribunais devem uniformizar sua 
jurisprudência e mantê-la está-
vel, íntegra e coerente”, confor-
me prevê o artigo 926 do Código 
de Processo Civil (CPC), além de 
observar o princípio da seguran-
ça jurídica aos jurisdicionados.
Como já reconhecido em lei, 
na doutrina e na jurisprudência, 
somente as verbas efetivamen-
te salariais, assim entendidas 
aquelas pagas pelo empregador 
como contraprestação do servi-
ço prestado pelo seu emprega-
do, estão encartadas no conceito 
de folha de salários e nos demais 
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rendimentos do trabalho e consti-
tuem, portanto, base de incidência 
para recolhimento das contribui-
ções previdenciárias.
Assim, a parcela paga a título de 
aviso prévio indenizado, por não 
envolver prestação de serviços 
e não estar ligado à respectiva 
contraprestação, não está sujeita 
ao recolhimento de contribuições 
previdenciárias.
Mesmo porque, é importante res-
saltar que, logo após a dispensa 
do empregado e efetuado o paga-
mento do aviso prévio indenizado, 
este poderá celebrar novo pacto 
laboral com outra empresa, que 
no mês seguinte, por sua vez, já 
efetuará o regular recolhimento 
da cota patronal incidente sobre 
o salário percebido nesse novo 
emprego.
Neste sentido, o Superior Tribunal 
de Justiça possui tese firmada no 
Tema 478 dos repetitivos, pela não 
incidência de contribuição previ-
denciária sobre os valores pagos 
a título de aviso prévio indeni-
zado, por não se tratar de verba 
de natureza salarial. Além disso, 
a própria Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) aprovou 
os pareceres nº 15.147/2020 e nº 
1.626/2021, nesse exato sentido.
Entretanto, no entender da Fa-
zenda, de forma contraditória, no 
que tange ao 13º proporcional ao 
aviso prévio indenizado, deve in-

cidir a contribuição previdenciária, 
supostamente embasado pelos 
artigos 22 e 28, da Lei nº 8.212/91, 
sob alegação de que a verba pos-
sui caráter remuneratório - inclu-
sive, essa visão veio retratada na 
redação do artigo 34, inciso XXXII, 
da nova Instrução Normativa nº 
2.110/2022.
Na visão da Receita Federal do 
Brasil, é como se o reflexo de de-
terminada verba pudesse ter natu-
reza jurídica distinta da verba em 
si, o que não parece fazer sentido, 
considerando que uma decorre da 
outra.
Nesse sentido, tal entendimento 
não se mostra adequado, eis que, 
se a verba decorre proporcional-
mente do aviso prévio indenizado, 
não há que se falar em contra-
prestação, mas sim em pura e 
simples indenização, não tendo, 
portanto, natureza remuneratória.
Ou seja: as parcelas e os reflexos 
devidos em razão do pagamento 
do aviso prévio indenizado nada 
mais são do que os valores aces-
sórios ao principal devido. Trata-
-se de verbas que somente são 
devidas em razão da condição de 
desligamento do empregado e 
recebido a parcela indenizatória 
referente ao seu salário, que seria 
devidamente recebido caso não 
tivesse sido indenizado pela em-
presa.
Dessa forma, se o aviso prévio 

indenizado não é base de cálculo 
da contribuição para a seguridade 
social, o 13° salário proporcional 
também não o é, pois correspon-
de a 1/12 desse mesmo aviso 
prévio indenizado.
Essa é a definição que se espera 
por parte do Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do Tema 
1.170 dos repetitivos. Foram sele-
cionados quatro recursos como 
representativos da controvérsia, 
os Recursos Especiais de núme-
ros 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 
e 2.006.64 - “Definir se é cabível a 
incidência de contribuição previ-
denciária sobre os valores pagos 
a empregado a título de décimo 
terceiro salário proporcional refe-
rente ao aviso prévio indenizado”.
Com esse julgamento, e consi-
derando que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), em princípio, atribui 
como matéria infraconstitucional 
a discussão sobre a natureza de 
verba, logo, ausente de repercus-
são geral (ARE 745.901), espera-se 
que, definitivamente, seja consoli-
dada a orientação jurisprudencial 
a ser adotada por todos os tribu-
nais.
Essa orientação também fará com 
que a Receita Federal tenha de se 
adaptar à decisão final, inclusive, 
se necessário, procedendo com 
a alteração do dispositivo legal 
previsto na nova instrução norma-
tiva, com a finalidade de impedir 

que os contribuintes venham a ser 
equivocadamente autuados.
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STJ valida ‘teimosinha’ para 
bloquear ativos no SisbaJud 
durante execução fiscal

Você sabe o que a “teimosi-
nha” no processo executivo 
fiscal? É a possibilidade de 

reiteração automática de blo-
queio de recursos financeiros por 
meio do Sisbajud.
Sisbajud é o sistema que conecta 
o Poder Judiciário às instituições 
financeiras, por meio do qual o 
Banco Central permite que juízes 
consultem saldos e bloqueiem 
valores para garantir a execução 
de dívidas. Por meio desse siste-
ma os juízes bloqueiam valores 
que encontram nas contas em 
ato único. Com a “teimosinha” há 
reiteração automática da ordem 
de bloqueio.
Num caso envolvendo execu-
ção fiscal, o STJ reconheceu a 
possibilidade da reiteração de 
bloqueios, o que se configura em 
medida danosa dado que pode 
inviabilizar a atividade econômica 
do contribuinte, significando, na 

prática, penhora de 100% do seu 
faturamento, sob pena de levá-lo 
à falência.
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STJ mantém redução de 
IRPJ/CSLL para empresa de 
anestesiologia

Empresa	que	presta	serviços	
de	anestesiologia	obteve	di-
reito	à	redução	da	base	de	

cálculo	do	IRPJ/CSLL	pelo	fato	
de	suas	atividades	serem	con-
sideradas	como	serviços	hospi-
talares.	Esse	foi	o	entendimento	
do	STJ	num	caso	que	envolvia	a	
empresa	Serviço	de	Anestesiolo-
gia	de	Canguru	LTDA.
Para	o	Fisco,	a	sociedade	de-
sempenha	atividade	intelectual,	
diretamente	por	seus	sócios.	
Assim,	não	haveria	o	exercício	de	
atividade	própria	de	empresário.	
No	entanto,	no	julgamento	pelo	
Tribunal	de	origem,	os	desem-
bargadores	concluíram	que	o	
Serviço	de	Anestesiologia	de	
Canguru	LTDA	não	apenas	de-
sempenha	atividade	empresária,	
como	também	a	desenvolve	em	
ambiente	hospitalar.
O	entendimento	sagrou-se	ven-
cedor.	No	julgado	ficou	assen-

tado	ser	necessário	verificar	se	
o	contribuinte,	de	fato,	presta	
esses	serviços.	A	partir	dessa	
análise,	o	TRF4	concluiu	que	
as	atividades	da	sociedade	em	
questão	são	consideradas	“ser-
viços	hospitalares”	e,	portanto,	
ela	tem	direito	à	redução	no	
tributo.
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Impasse tributário 
pode levar ao 
aumento da 
gasolina em 2023
Tramita no STF a ADPF 984, 

em que Governadores 
alegam a inconstituciona-

lidade, dentre outros temas, da 
redução do ICMS sobre os com-
bustíveis. Dada a grande reper-
cussão econômica da decisão, 
o STF resolveu reunir Estados e 
União para um acordo. 
Após meses de discussão o 
acordo foi assinado e entre os 
principais itens acordados está a 
manutenção da essencialidade 
para o diesel, o gás natural e o 
gás de cozinha, ficando de fora a 
gasolina e o álcool.
Considerar um produto essen-
cial, pela nova lei, significa que a 
alíquota do ICMS não poderá ser 
superior à média pratica pelos 
estados nas operações em geral. 
Na prática, essa alíquota é de 17% 
ou de 18%, a depender do Estado.

Como a gasolina não foi consi-
derada essencial, sua alíquota 
poderá voltar a ser de 28% a 31%, 
como era cobrado, o que signi-
fica encarecimento no combus-
tível. Na reunião, estados alega-
ram que gasolina não é essencial 
pois seu uso se dá por classes 
privilegiadas que possuem carro.
Mais uma vez uma manobra ar-
gumentativa para onerar mais o 
consumo.
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STF declara 
inconstitucional a retenção 
do FUNRURAL pelos 
adquirentes de produção

Uma das discussões mais 
esperadas no STF, que 
envolve o FUNRURAL, teve 

finalmente o seu desfecho em 
sentido favorável aos adquirentes 
de produção submetidas a esse 
tributo.
O FUNRURAL é tributo equiva-
lente ao INSS (contribuição previ-
denciária) pago pelo empresário 
sobre os seus funcionários na fo-
lha de pagamento. Em substitui-
ção a esta cobrança, os produto-
res rurais podem pagar um valor 
sobre sua receita bruta, chamado 
de Fundo de Assistência ao Tra-
balhador Rural (FUNRURAL).
Havia discussão no sentido de 
saber se os adquirentes esta-
vam obrigados à sub-rogação 
instituída pelo art. 30, IV da Lei n. 
8.212/91, ou seja, se deviam reco-
lher a contribuição em nome do 

produtor rural pessoa física.
Para o STF, em votação apertada 
(6x5), não há esse dever. A obri-
gação é exclusiva dos produto-
res rurais e não de quem compra 
o seu produto, não havendo lei 
que discipline o dever de reter. 
Com esse entendimento, frigorí-
ficos, compradores de diversos 
produtos (a exemplo do cacau), 
não estão obrigados a recolher a 
contribuição em nome do produ-
tor rural pessoa física.
O resultado ainda não representa 
vitória final, pois deve se aguar-
dar a tese a ser fixada, bem como 
se algum ministro mudará ou não 
o voto, ou se pedirá destaque, hi-
pótese em que o julgamento irá 
para o plenário físico e a conta-
gem de votos será iniciada.
No entanto, representa bom 
indicativo sobre tema que afe-
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ta milhares de empresários com 
pesadas autuações e aguardam 
o desfecho do STF para saber se 
parcelam ou não as cobranças 
efetuadas pela Receita Federal do 
Brasil.
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STF declara constitucional o 
Decreto que instituiu o SIAFIC 
aos entes federativos.

A implantação do SIAFIC nos 
Municípios tem sido tema 
de elevada repercussão nos 

últimos dias. Consiste num  Sistema 
Único e Integrado de Execução Orça-
mentária, Administração Financeira e 
Controle e será obrigatório a partir de 
01 de janeiro de 2023. Foi implantado 
pelo Decreto Federal n. 10.540/2020 
e obriga os entes federativos a seguir 
novos padrões de gestão, seja de 
pessoas, patrimônio, controle, dentre 
outros, considerados estruturantes na 
Administração Pública.
O Decreto foi questionado no STF 
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSD) 
através da ADPF 763. Quando do jul-
gamento, em 03.11.2022, o STF enten-
deu que tratar dos temas contábeis 
em decreto não ofenderia os princí-
pios da legalidade, da separação dos 
poderes ou da reserva de lei comple-
mentar. Para o STF, o Poder Legislati-
vo da União exerceu legítima atuação 
legiferante no sentido da deslegali-

zação da matéria atinente às normas 
gerais de contabilidade pública. 
Por se tratar de escolha informada 
e explícita do Congresso Nacional, 
não há vício de inconstitucionalidade 
nessa questão. Art. 48, § 2º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e art. 163-A 
da CRFB.
Portanto, os novos deveres e pa-
drões contábeis exigidos pelo Decre-
to n. 10.540/2020 são constitucional-
mente válidos, dado que a dinâmica 
do tema permite que seu suporte 
não esteja previsto em lei, dada a 
autorização do próprio legislador.
Sendo o SIAFIC constitucional, resta 
pouco tempo para os Municípios 
integrarem seus sistemas, atualiza-
rem e disponibilizarem os dados em 
tempo real à população e se adapta-
rem aos novos tempos da era digital.



22

PARA REFLETIR
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SANTA CASA INCORPORA HOSPITAL 
SÃO LUCAS E PLANOS SÃO 
DE REABRIR A UNIDADE PARA 
ATENDIMENTO 100% SUS

Após dois anos de uma 
operação societária 
complexa, a Santa Casa 

de Misericórdia de Itabuna 
incorporou a Organização 
Hospitalar São Lucas S.A., 
responsável pelo antigo Hospital 
São Lucas na cidade de Itabuna/
BA. A Organização Hospitalar São 
Lucas S.A. já não exercia suas 
atividades há anos e o destino 
certamente seria a liquidação ou 
falência. No entanto, ainda era 
proprietária de um importante 
ativo: o prédio onde antigamente 
funcionou o Hospital São Lucas. 
Ambas as instituições (Santa Casa 
e São Lucas) eram credoras e 
devedoras mútuas, em razão de 
parcerias comerciais antigas. Foi 
então que a equipe do Harrison 
Leite Advogados, responsável 
pela assessoria tributária de 
ambas, sugeriu a incorporação 
como solução, haja vista que 
a Santa Casa de Misericórdia 

Por: Gustavo Niella

tinha interesse na aquisição do 
prédio do São Lucas. Após longas 
negociações, a proposta de 
incorporação foi votada entre os 
sócios da Organização Hospitalar 
São Lucas S.A. em Assembleia 
Geral Extraordinária e aprovada. O 
desafio era operacionalizar essa 
incorporação na medida em que a 
Santa Casa (Incorporadora) é uma 
associação sem fins lucrativos 
e a Organização Hospitalar São 
Lucas uma sociedade anônima. 
Parte da doutrina entende pela 
impossibilidade de incorporação 
de pessoas jurídicas de natureza 
jurídica distintas, como no caso.

Foi preciso então, antes da 
incorporação, proceder a 
conversão da Organização 
Hospitalar São Lucas S.A. em 
associação sem fins lucrativos, 
procedimento previsto na IN 
nº 81 do DREI, passando a se 
tornar Associação Hospitalar São 



24

Gustavo Niella

Advogado 

gustavo@harrisonleite.com

Lucas. Num primeiro momento o 
Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas negou o deferimento da 
conversão, mesmo após todo o 
trâmite junto a JUCEB. No entanto, 
ao suscitar dúvida ao Juízo de 
Registros Públicos de Itabuna, 
este determinou a conversão, 
tendo por um dos fundamentos a 
Lei da Liberdade Econômica.

Somente após a conversão, 
igualando a natureza jurídica 
das instituições, foi procedida a 
incorporação junto ao Cartório 
de Registro de Pessoas Jurídicas 
de Itabuna/BA, e, ato contínuo, 
na Receita Federal do Brasil, 
extinguindo-se a associação 
incorporada e passando a 
incorporadora a deter todos os 
direitos e obrigações da antiga 
Organização Hospitalar São Lucas. 
A operação permitirá à Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna reabrir 
o antigo Hospital São Lucas e 
destiná-lo ao atendimento integral 
para o Sistema Único de Saúde, 
ampliando, assim, os serviços de 
atendimento hospitalar na região.



25

NOVA LEI DE LICITAÇÕES: UNIÃO 
PUBLICA REGULAMENTO SOBRE 
ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO 
SISTEMA TR DIGITAL

No último dia 25/11/2022 
foi publicada pela União 
a Instrução Normativa 

CGNOR/ME Nº 81, a qual versa 
sobre a elaboração do Termo de 
Referência – TR e sobre o Sistema 
TR digital, para a aquisição de 
bens e a contratação de serviços, 
no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica 
e fundacional.

A regulamentação sistematiza o 
fluxo de elaboração dos Termos 
de Referência pela União, 
trazendo as diretrizes gerais para 
sua formalização e os parâmetros 
e elementos descritivos que 
deverão ser registrados no 
Sistema TR Digital, sendo eles:

I. Definição do objeto, incluídos: 
sua natureza, os quantitativos, o 
prazo do contrato, possibilidade 

de sua prorrogação, especificação 
do bem ou serviço, locais de 
entrega e condições da garantia 
exigida;

II. Fundamentação da contratação;

III. Descrição da solução como um 
todo, considerado todo o ciclo de 
vida do objeto;

IV. Requisitos da contratação;

V. Modelo de execução do objeto;

VI. Modelo de gestão do contrato;

VII. Critérios de medição e 
pagamento;

VIII. Forma e critérios de seleção 
do fornecedor, optando-se pelo 
critério de julgamento de técnica 
e preço, conforme o disposto no 

Por: João Dantas
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§ 1º do art. 36 da Lei nº 14.133, de 
2021;

IX. Estimativa do valor da 
contratação; e

X.  Adequação orçamentária, 
quando não se tratar de Sistema 
de Registro de Preços.

A instrução normativa trata, ainda, 
das exceções à elaboração do 
Termo de Referência, o qual 
fica dispensado na hipótese 
do art. 75, III, da Lei nº 14.133, 
de 2021, nas adesões a atas de 
registro de preços e nos casos 
de prorrogações dos contratos 
de serviços e fornecimentos 
contínuos.

Como regra de transição e até 
a completa disponibilização do 
Sistema TR digital, os órgãos 
ou entidades poderão utilizar 
outra ferramenta eletrônica 
para a elaboração do TR, desde 
que, ao final, seja apensado aos 

autos de contratação no sistema 
informatizado de controle e 
movimentação de processos 
administrativos eletrônico oficial. A 
norma está em vigor desde o dia 
01/12/2022.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS 
EMPRESAS PÚBLICAS E DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

A Constituição Federal prevê 
que alguns impostos não 
podem incidir sobre a 

Administração Direta (União, 
Estados, DF e Municípios) e a 
Administração Indireta (Autarquias 
e Fundações Públicas). À essa não 
incidência, chamamos Imunidade 
Tributária. Sendo assim, o 
Município não paga IPVA sobre 
os seus veículos, o Estado não 
paga IPTU sobre os seus imóveis 
e a União não paga ISS sobre 
os serviços prestados. Outros 
exemplos poderiam ser somados 
a esses.
Pela redação constitucional, 
esse benefício não poderia ser 
estendido para as Empresas 
Públicas e Sociedades de 
Economia Mistas, pois, além da 
sua natureza privada, praticam 
atividade econômica e auferem 
lucros. Conceder-lhes benefícios 
seria violar a livre concorrência e a 
isonomia tributária.
No entanto, em virtude de 
situações específicas, o Supremo 

Tribunal Federal tem alargado 
a aplicação das imunidades 
para essas empresas privadas, 
desde que apresentem alguns 
requisitos. O primeiro caso foi o 
dos Correios. Ainda em 2004 o 
STF estendeu imunidade a essa 
empresa pública sob alegação de 
que ela é prestadora de serviço 
público de prestação obrigatória 
e exclusiva do Estado (RE 
407.099/2004). Portanto, não feria 
a concorrência dar-lhe imunidade.

Diferentemente, num caso de 
empresa pública prestadora 
de serviço em que havia 
concorrência, a imunidade não 
lhe foi estendida. Trata-se do 
MTI, empresa Mato-grossense 
de Tecnologia e Informação (ACO 
3307). À EMBASA, sociedade 
de economia mista, também 
tem havido o reconhecimento 
do seu direito à imunidade. 
Diversas as decisões do 
TJ/BA nesse sentido (APL: 
07942617320158050001). Outras 

Por: Harrison Leite
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empresas de saneamento, como 
a DESO, de Sergipe, em situações 
de igualdade, obtêm o direito de 
não pagamento dos impostos 
pela imunidade recíproca (AC) 
3410). Diferentemente, empresas 
de Saneamento que obtêm lucros 
e os divide com os investidores 
não possuem direito à imunidade, 
como se deu com a SABESP (RE 
600.867).

Em recente solução de consulta 
(COSIT n. 33, de 29 de agosto 
de 2022), a Receita Federal do 
Brasil reconheceu a imunidade 
recíproca das sociedades de 
economia mista desde que 
presentes os três requisitos 
constitucionais:

(i) prestação de serviço público 
essencial;

(ii) não distribuição de lucros a 
acionistas privados;

e (iii) não atuar em ambiente 
concorrencial.

Portanto, se o seu Município 
possui alguma Sociedade de 
Economia Mista ou Empresa 
Pública (EMASA em Itabuna é 
um exemplo) que preenche os 
requisitos acima, poderá pleitear 
judicialmente a imunidade e 
obtê-la, inclusive de modo 

retroativo, dado que a decisão 
que reconhece a imunidade é 
declaratória e não constitutiva; é 
dizer, produz efeitos retroativos 
(RESP 1816391, STJ).

Harrison Leite

Advogado 

harrison@harrisonleite.com
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A CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS 
TEMPORÁRIOS NO PERÍODO 
NATALINO: UMA ÓTIMA OPÇÃO 
PARA AS EMPRESAS.

Ao longo de todo o ano, 
ofertas de trabalho na 
modalidade temporário 

são distribuídas, mas esse 
número aumenta quando as 
datas festivas se aproximam, 
principalmente o Natal. O objetivo 
dessa modalidade de contratação 
é suprir a alta demanda do 
período e, até mesmo, substituir 
colaboradores que estejam 
afastados por férias ou outro 
motivo.

Segundo a legislação, o trabalho 
temporário é prestado por 
pessoa física, contratada por uma 
empresa de trabalho temporário, 
que a coloca à disposição de 
uma empresa tomadora de 
serviços ou cliente, para atender 
à necessidade de substituição 
transitória de pessoal permanente 
ou à demanda complementar de 
serviços.

Instituído no Brasil pela Lei 
6.019/1974, o trabalho temporário 
foi regulamentado pelo Decreto 
10854/2021, que prevê o prazo 
de duração máxima do labor de 
180 dias, independentemente de 
a prestação de serviço ocorrer em 
dias consecutivos ou não, podendo 
ser prorrogado apenas uma vez, 
por até 90 dias corridos.

Dessa forma, o tempo máximo do 
contrato é de 270 dias, sendo que, 
após esse prazo, o trabalhador 
temporário só poderá ser colocado 
à disposição da mesma tomadora 
de serviços após o prazo de 90 
dias e, caso esse período seja 
descumprido, restará caracterizada 
a relação de emprego entre o 
trabalhador e a empresa tomadora 
de serviços.

Ao trabalhador temporário são 
assegurados os seguintes direitos: 
remuneração equivalente à dos 

Por: Rafaella Pacheco
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Rafaella Pacheco

Advogada

rafaella@harrisonleite.com

empregados da mesma categoria 
da empresa tomadora de serviços, 
pagamento de férias proporcionais 
(em caso de demissão sem justa 
causa, pedido de demissão ou 
término do contrato temporário), 
FGTS, benefícios e serviços da 
Previdência Social, seguro de 
acidente de trabalho e anotação 
da sua condição de trabalhador 
temporário na Carteira de 
Trabalho.

Também deverá ser garantido 
o pagamento das horas que 
excederem as oito horas diárias, 
acréscimo mínimo de 20% de 
sua remuneração em caso de 
trabalho noturno, bem como o 
descanso semanal remunerado. 
O trabalhador temporário não 
tem direito à indenização de 40% 
sobre o FGTS, ao aviso-prévio e ao 
seguro-desemprego.

Ressalta-se que os trabalhadores 
temporários devem ter o 
mesmo enquadramento 
sindical dos empregados do 
tomador de serviços. Assim, a 
Lei nº 6.019/1974, ao garantir 
remuneração equivalente à dos 
empregados de mesma categoria 
da tomadora ou cliente assegura, 
também, as vantagens previstas 
em normas coletivas.

É interessante ressaltar que o 
trabalhador não terá vínculo 
empregatício com a empresa 
tomadora, mas sim com a 
empresa de trabalho temporário. 
Esta sim, será a encarregada por 
cumprir com o pagamento e com 
as demais garantias decorrentes 
da relação de emprego. 
Contudo, se houver algum 
inadimplemento das obrigações 
trabalhistas por parte da empresa 
de trabalho temporário, a 
tomadora será responsabilizada 
subsidiariamente, conforme art. 
10, § 7º, da Lei nº 6.019/1974 e 
Súmula nº 331, IV, do TST.

Nota-se, portanto, que o 
contrato de trabalho temporário 
é uma excelente escolha aos 
empresários que necessitam 
dessa mão de obra provisória e 
se mostra, inclusive, um contrato 
mais econômico, comparado 
aos demais tipos de contratação 
existentes na legislação.
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ACUSADO DE DESMATAR FLORESTA 
AMAZÔNICA É CONDENADO A 2 
ANOS DE RECLUSÃO

A Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n. 9.605/98) prevê, 
por meio do art. 50-A, 

que constitui ilícito penal a 
prática de desmatar, explorar 
economicamente ou degradar 
floresta, plantada ou nativa, em 
terras de domínio público ou 
devolutas, sem autorização do 
órgão competente.

Com base nesse artigo, o 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (Processo n. 0002845-
31.2015.4.01.3907) manteve 
a condenação do réu a dois 
anos de reclusão e multa em 
virtude de ter desmatado 57,96 
hectares em área de preservação 
ambiental.

No caso concreto, o Ministério 
Público Federal relata que o 
Ibama apurou que o réu, com 
vontade livre e consciente, 
desmatou área de Floresta 

Amazônica, objeto de especial 
preservação, sem autorização ou 
licença da autoridade ambiental 
competente.

O Código Florestal determina, 
no art. 8º, que a intervenção ou a 
supressão de vegetação nativa em 
Área de Preservação Permanente 
(APP) somente ocorrerá nas 
hipóteses de utilidade pública, 
de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental.

Nesse sentido, considerando que o 
réu não conseguiu instruir os autos 
com provas capazes de tornar a 
sua conduta legítima, não restaram 
dúvidas, para os magistrados, 
de que agiu ilegalmente ao 
praticar desflorestamento da 
área protegida, e por isso as 
sanções previstas na Lei de Crimes 
Ambientais foram imputadas.

Por: Larissa Quadros
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Advogada
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A decisão atrai, ainda mais, os 
olhares de diversos proprietários 
de imóveis rurais acerca da 
impossibilidade de desmatamento 
para exploração econômica 
(muitas vezes, pastagem) sem a 
autorização do órgão ambiental 
competente – prática ainda muito 
comum.
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DUE DILIGENCE IMOBILIÁRIA

O Termo   “due diligence”, 
oriundo do idioma inglês, 
se traduzido “ipse literis”, 

significa “diligência devida”, isto 
é, procedimento que busca 
levantar informações sobre 
determinada situação. A partir 
deste entendimento, podemos 
traçar uma linha de pensar 
acerca deste procedimento e sua 
aplicabilidade na realização de 
negócios imobiliários.

A “due diligence”  imobiliária 
é, portanto, um instrumento 
procedimental que visa dar 
segurança aos negócios 
imobiliários geradores de direitos 
reais ou pessoais.

Este instrumento tem sua 
aplicabilidade vista como 
extremamente interessante 
antes da contratualização dos 
negócios relativos à aquisição e 
locação de imóveis, à atividade 
de incorporação imobiliária, nos 
empreendimentos imobiliários 
contratados pelo sistema de 
entrega sob medida (built-to-suit), 
nos investimentos em sociedades 

que militam na área imobiliária, 
a exemplo dos agronegócios, na 
elaboração de contratos de direitos 
reais de garantia sendo a hipoteca 
um deles. Enfim, a “due diligence” 
é um meio pelo qual busca-
se dar ao negócio imobiliário a 
segurança necessária para que 
venha a ser realizado com o menor 
risco possível, de forma a torná-
lo juridicamente eficaz, lícito e 
perfeito.

Como se vê, a “due diligence” 
imobiliária busca fazer 
levantamento apurado acerca 
do negócio imobiliário em fase 
embrionária, dando ao pretenso 
investidor uma visão sobre a 
existência de possíveis ônus sobre 
o bem a ser adquirido, tais como 
débitos tributários, existência de 
processos judiciais, identificação 
de fraudes, entre outras 
especificidades que ocorram 
durante o processo de negociação, 
etc.

Ao final do processo investigativo 
sobre o negócio imobiliário objeto 
da “due diligence”, deverá ser 

Por: Abraão Ribeiro
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gerado relatório com todo o 
levantamento efetuado durante 
o período diligenciado, visando 
dar subsídios a quem contratou 
acerca dos riscos relativos à saúde 
financeira do vendedor, volume do 
passivo existente, ônus existentes 
sobre o bem a ser negociado, 
dentre outras particularidades, 
dando assim ao comprador o 
reconhecimento da sua condição 
de adquirente de boa-fé.

Destarte, conclui-se que a “due 
diligence” é um instrumento 
de grande valia ao investidor 
imobiliário, tendo em vista que 
que as informações levantadas 
hão de servir de norte e farol a 
clarificar as decisões a serem 
tomadas, relativas, por exemplo,  
à precificação do negócio a 
ser realizado, assim como em 
relação às cláusulas contratuais 
que deverão compor o corpo do 
contrato a ser realizado entre as 
partes envolvidas no negócio 
imobiliário.

Fontes: Código civil, STJ.

Abraão Ribeiro

Advogado

abraao@harrisonleite.com
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NÃO É ATO DISCRIMINATÓRIO 
A DISPENSA DO EMPREGADO 
COM CONDENAÇÃO CRIMINAL 
TRANSITADA EM JULGADO. 

Diferentemente do direito 
civil que entrelaça a vida do 
indivíduo desde nascituro 

até o post mortem, o direito penal 
atua na exceção insurgindo na 
vida de uma pessoa de forma 
restrita, no entanto, quando este 
último ocorre, após transitado 
em julgado o processo penal 
havendo execução de pena a 
ser cumprida, as consequências 
ultrapassam a esfera criminal 
atingindo também o direito 
trabalhista.

Isso porque nos termos do art. 
482, d), da CLT, a condenação 
criminal passada em julgado, em 
caso de não haver suspensão da 
execução da pena, constitui justa 
causa para rescisão do contrato 
de trabalho pelo empregador.

É importante ressaltar que 
não há diferença se o crime 
tenha sido cometido antes da 

contratação ou posteriormente a 
esta, aqui o tempo do crime pouco 
importa, mas sim a sentença 
penal condenatória transitada em 
julgado com pena a ser cumprida 
sem a suspensão desta.

É preciso compreender e extrair 
do referido dispositivo legal que 
não se trata de uma chancela à 
discriminação ou mesmo uma 
dupla penalidade (bis in idem), mas 
sim ao fato de que a execução da 
pena implicaria no desempenho 
de suas atividades laborais, visto 
que ainda que cumprida a pena 
em regime inicial semiaberto, 
existem limitações dos dias e 
de horários para entrada e saída 
dos internos, ou seja, necessário 
haver incompatibilidade entre a 
jornada de trabalho e a pena a ser 
cumprida para a aplicação desta 
justa causa.

Trata-se de um tema de alta 

Por: Graziele Cardoso
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relevância e extremamente 
delicado no Direito do Trabalho 
logo que também devemos levar 
em consideração que o trabalho 
é um meio de ressocialização do 
indivíduo e a incorreta utilização 
do dispositivo legal mencionado 
poderá ter revertida a dispensa 
e inclusive ser condenado em 
reparação por danos morais, 
motivo pelo qual é essencial a 
análise prévia de um advogado 
antes da adoção de qualquer 
medida, assim como de forma 
célere para não implicar no 
perdão tácito.

Graziele Cardoso

Advogada

graziele@harrisonleite.com
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