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LEI 11.941/09, QUE PERMITE 
PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS, É SANCIONADA  

 
 

 
 

 
O parcelamento das dívidas tributárias 
vencidas até 30 de novembro de 2008 em até 
180 meses foi sancionado por meio da Lei 
Federal 11.941/09, possibilitando, inclusive, a 
possibilidade de consolidação no programa 
dos créditos tributários de IPI (matéria prima; 
embalagem; intermediários; alíquota zero ou 
não tributada) e oriundos do antigo Refis; 
PAES e/ou PAEX, ainda que a empresa tenha 
sido excluída. 
 
A lei traz outras novidades, como: quem pagar 
a dívida a vista não terá juros de mora, o 
contribuinte pode escolher quais débitos incluir 
no programa, a liquidação dos débitos de 
multa, seja de mora ou ofício, e os juros 
moratórios, inclusive daqueles já inscritos em 
dívida ativa, poderá ser feita com a utilização 
de prejuízo fiscal entre outras. Segue abaixo 
tabela com outros benefícios trazidos pela Lei. 
   
 
 
 

 
 

 
Os contribuintes devem ter atenção ao aderir 
ao parcelamento especial criado pela Lei 
Federal 11.941/09.  
 
Isso pelo fato de que várias empresas que 
possuem dívidas com a Previdência Social, 
devem verificar a ocorrência de prescrição 
sobre tais importâncias, haja vista que da 
Súmula Vinculante nº. 8 do STF, reduziu o 
prazo prescricional para cinco ano, ao invés 
de dez anos, tal como previa a legislação 
declarada como inválida pelo Tribunal. 
 
Poderão aderir a ele as pessoas físicas ou 
jurídicas cujas dívidas tenham vencido até 30 
de novembro de 2008, inclusive aquelas com 
débitos com outros parcelamentos. 
 

 
 
 
 

Supremo Tribunal Federal 
Gentilmente cedida pelo STF 
Foto: Gil Ferreira 



 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE LULA VETA CORREÇÃO DO 
PARCELAMENTO PELA TJLP: UTILIZAÇÃO 
DA SELIC É DESFAVORÁVEL AOS 
CONTRIBUINTES  

 
 
O veto à TJLP para corrigir as 
prestações já havia sido sinalizado 
pelo governo na votação do texto. 
 
 "A medida não é conveniente à 
administração pública. Não faz 
sentido oferecer mais uma 
desoneração fiscal ao contribuinte 
quando já há previsão, no projeto de 
lei de conversão, de vários benefícios 
para quem aderir ao parcelamento", 
foi a justificativa publicada no "Diário 
Oficial da União". 
 
Fixada atualmente em 6,25% ao ano, 
a TJLP, que serve de base para os 
empréstimos do BNDES, equivaleria 
a um subsídio se comparada aos 
10,25% da Selic, já aplicada nos 
parcelamentos normais de até 60 
meses oferecidos pelo fisco. Na 
argumentação governista, a correção 
pela TJLP estimularia os contribuintes 
a suspender o pagamento de 
impostos para fazer aplicações em 
fundos de renda fixa ou CDBs. 

 
 
Uma conta simplificada dá ideia da 
diferença prática entre as taxas: na 
hipótese de prestação inicial de R$ 100 e 
parcelamento de 180 meses, a prestação 
final chegará a R$ 428,69, se 
considerada uma Selic constante durante 
todo o período; com a TJLP de hoje, o 
valor seria de R$ 247,02. 
 
Terceiro da administração petista, o novo 
programa de parcelamento de dívidas 
tributárias tem ao menos uma vantagem 
em relação aos outros criados pela 
administração petista: a prestação 
mínima para as empresas é bem inferior 
aos R$ 2.000 fixados nos antecessores 
de 2003 e 2006. 
 
No inaugural Refis, lançado em 2000, no 
governo FHC, as prestações eram 
calculadas como percentual da receita, e 
os prazos de pagamento podiam passar 
de 500 meses. 
 
A fonte da informação é do D.O.U. e 
Folha de São Paulo de 29.05.2009. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Berlim - Alemanha 



 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL EXIGE PROVA 
PARA QUE O FISCO 
RESPONSABILIZE SÓCIO 
POR DÍVIDAS FISCAIS  

      
 
 
A 8ª Turma do TRF da 1ª Região determinou 
exclusão de sócio de uma empresa 
executada, por não ser apropriado concluir 
antecipadamente pela inclusão deste na 
ação, sem o devido processo legal. 
 
Em 1ª instância foi rejeitado o pedido de 
"exceção de pré-executividade" de sócio  
minoritário de empresa executada ao 
fundamento de que houve dissolução 
irregular da sociedade, pois a empresa não 
teria sede no endereço declarado na Receita 
Federal.  
 
A desembargadora federal, Maria do Carmo 
Cardoso, explicou que, embora não prevista 
em lei, tem sido admitida em nosso 
ordenamento jurídico somente nos casos em 
que o juiz possa, de ofício, conhecer da 
matéria alegada, havendo prova inequívoca 
da nulidade da execução, e desde que isso 
não implique dilação probatória. 
 
Conforme relatou a desembargadora, pois a 
Fazenda não "comprovou que houve, por 
parte do antigo sócio da pessoa jurídica de 
direito privado, a prática de atos com 
excesso de poderes, infração a lei, contrato 
social ou estatuto, ou ainda, que esses atos 
tenham, efetivamente, dado origem ao 
crédito tributário em execução, para fins de 
responsabilizá-lo pessoalmente pelas dívidas 
fiscais da empresa". Dessa forma, segundo 
afirmou a relatora, as provas postas à análise 
não permitiram concluir pela veracidade da 
alegada dissolução irregular da empresa. A 
fonte é do TRF 1ª. Região. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Domingos Martins – Espírito Santo 
 



 
 

 
 
 

STJ AFASTA RESPONSABILIDADE DE 
TOMADORA DE SERVIÇOS POR DÍVIDAS 
TRABALHISTAS 

 
  

                      
 
 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou inexistente a 
responsabilidade subsidiária de quatro empresas do ramo de confecção de roupas 
pelo pagamento de créditos trabalhistas a ex-empregados de outras duas fábricas 
que lhes forneciam produtos. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro 
Alberto Luiz Bresciani, que concluiu não haver exclusividade na prestação dos 
serviços nem controle sobre as atividades das contratadas . 
 
Diferentemente do que entendeu a 2ª Vara de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, o 
TRT da 12ª Região (SC) condenou as empresas a responder, de forma subsidiária, 
pelos créditos trabalhistas devidos a quatro ex-costureiros das fábricas. Para o TRT, 
o caso era típico de contrato de facção firmado entre as empresas para a produção 
de peças de vestuário. E, como as tomadoras do serviço se beneficiaram do trabalho 
dos empregados, deveriam arcar também com todas as obrigações devidas a eles. 
Ainda de acordo com o Regional, faltou fiscalização no cumprimento das 
responsabilidades contratuais. No recurso que apresentaram ao TST, as tomadoras 
do serviço disseram que não havia intermediação de mão-de-obra nem terceirização 
de serviços.  
 
O relator do recurso, ministro Alberto Luiz Bresciani, lembrou que, no Regional, ficou 
comprovado que as empresas contratantes não interferiam na administração ou no 
trabalho dos operários das prestadoras dos serviços. Assim, na medida em que não 
havia exclusividade na prestação de serviços das empresas onde trabalhavam os 
empregados (o contrário indicaria uma terceirização ilícita de mão-de-obra) nem 
havia controle, por parte das contratantes, sobre as contratadas, o relator entendeu 
que, de fato, a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 331 do TST era 
inaplicável no caso.  
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STJ EDITA SÚMULA SOBRE FRAUDE À 
EXECUÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS 

 
 
 
A Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça aprovou uma nova súmula, a 
de número 375. O texto determina que 
o reconhecimento da fraude de 
execução depende do registro da 
penhora do bem alienado ou da prova 
de má-fé do terceiro adquirente.  
 
O relator foi o ministro Fernando 
Gonçalves, que levou em conta vários 
recursos especiais e embargos de 
divergência julgados nas Turmas e 
Seções do STJ. Entre eles, os recursos 
especiais 739.388-MG, 865.974-RS, 
734.280-RJ, 140.670-GO, 135.228-SP, 
186.633-MS e 193.048-PR.  
 
Um dos precedentes aplicados pela 
Corte para embasar a aprovação da 
Súmula 375 foi o recurso especial 
739.388/MG, ajuizado contra a 
Fazenda Pública de Minas Gerais pelos 
legítimos proprietários de um lote no 
município de Betim que foi levado à 
penhora em razão de execução fiscal 
proposta pelo Estado contra os 
alienantes do imóvel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No recurso, os compradores do imóvel 
alegaram que a ineficácia da venda 
em relação a terceiro em razão de 
fraude à execução depende da 
demonstração de que o adquirente 
tinha ciência da constrição e agiu de 
má-fé. No caso em questão, eles 
sustentaram que não houve má-fé, 
uma vez que a penhora não estava 
registrada. 
 
Acompanhando o voto do relator, 
ministro Luiz Fux, a Primeira Turma 
concluiu que o registro da penhora no 
cartório imobiliário é requisito para a 
configuração da má-fé dos novos 
adquirentes, porquanto presume o 
conhecimento da constrição em 
relação a terceiros. 
 
O termo “súmula” é originário do latim 
e significa resumo. No Judiciário, a 
súmula é uma síntese das reiteradas 
decisões proferidas pelos tribunais 
superiores sobre uma determinada 
matéria.  
A fonte é do STJ. 
 
 
 
 
 
  

 
SÚMULA 375 DO STJ: 
 
"O RECONHECIMENTO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO DEPENDE DO 
REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DE 
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE". 
 
Diversos precedentes sobre o caso determinaram a veiculação do 
enunciado. Dentre eles o Recurso Especial (REsp) nº 739.388/MG 
interposto pelos legítimos proprietários (alienantes) de um bem imóvel 
levado à penhora em razão de execução fiscal proposta pela Fazenda 
Pública do Estado de Minas Gerais. 

 



 
 
 

FUNDAP: PUBLICADO PROTOCOLO ENTRE 
ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E SÃO PAULO 

 
VEJA O TEXTO FINAL: 

 

 

PROTOCOLO ICMS 23, DE 3 DE JUNHO DE 2009 
 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas operações de importação por conta e ordem de terceiros e de importação 
por encomenda, e dá outras providências. 
Os Estados do Espírito Santo e de São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, tendo em 
vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o 
seguinte 
 
P R O TO C O L O 
Cláusula primeira Nas operações de importação de bens ou mercadorias do exterior promovidas por estabelecimentos situados 
no Estado do Espírito Santo ou de São Paulo, por conta e ordem de adquirentes situados no outro Estado, na forma estabelecida 
na Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, na Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nas Instruções 
Normativas SRF nºs 225, de 18 de outubro de 2002, e 247, de 21 de novembro de 2002, o recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS relativo à operação deverá ser efetuado pelo estabelecimento importador em favor do Estado de 
localização do adquirente.  
§ 1º Para os efeitos deste protocolo considera-se:  
I - importação por conta e ordem de terceiro qualquer importação em que sejam utilizados recursos do adquirente, inclusive 
adiantamentos para quaisquer pagamentos relativos a essa operação;  
II - importador por conta e ordem de terceiros, a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de 
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a 
prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação 
comercial; 
III - adquirente, a pessoa física ou jurídica que contratar empresa para importar por sua conta e ordem.  
§ 2º O recolhimento do imposto incidente sobre as operações de importação por conta e ordem de terceiros, contratadas até o dia 
20 de março de 2009 e cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido até o dia 31 de maio de 2009 será disciplinado em convênio 
ICMS. 
 
Cláusula segunda No momento do desembaraço aduaneiro de bem ou mercadoria importada do exterior por conta e ordem de 
terceiro, o importador deverá: 
I - providenciar o recolhimento do imposto devido ao Estado de localização do adquirente, em nome deste, por meio de Guia 
Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE;  
II - emitir, concomitantemente: 
a) documento fiscal de entrada, sem destaque do imposto;  
b) documento fiscal relativo à saída, sem destaque do imposto, para fins de acobertar o trânsito até o adquirente, fazendo 
referência à GNRE e ao documento previsto na alínea "a". 
 
Cláusula terceira Tratando-se de importação por conta e ordem de terceiro: 
I - o trânsito do bem ou da mercadoria importada até o adquirente será acompanhado dos seguintes documentos: 
a) das vias do documento fiscal referido na alínea "b" do inciso II da cláusula segunda, observada a legislação pertinente; 
b) da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE; 
c) da cópia da Declaração de Importação (DI); 
II - na hipótese de a operação de importação ser isenta ou não tributada, o trânsito do bem ou da mercadoria importada deverá 
ser acobertado pela Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, emitida em 
favor da unidade federada de localização do adquirente e devidamente visada, de acordo com a legislação pertinente. 
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III - se o adquirente for contribuinte do ICMS, este deverá emitir documento fiscal relativo à entrada, incluindo no seu valor, 
quando cabível, frete, seguro e demais despesas, com destaque do imposto, se devido, observada a disciplina regulamentar 
aplicável às entradas decorrentes de importação. 
  
Cláusula quarta O disposto nas cláusulas primeira, segunda e terceira deste protocolo não se aplica à operação de importação 
por encomenda, realizada pelo importador, seguida de venda a encomendante situado no outro Estado. 
§ 1º Para os efeitos deste protocolo, considera-se importação por encomenda a operação de importação que, cumulativamente, 
observe o seguinte: 
I - seja promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante 
predeterminado, devidamente habilitado nos termos da Instrução Normativa SRF nº 650, de 12 de maio de 2006.  
II - atenda aos requisitos e condições previstos na legislação federal para a atuação de pessoa jurídica importadora em operações 
procedidas para revenda a encomendante predeterminado, especialmente os previstos na Instrução Normativa SRF nº 634, de 24 
de março de 2006; 
III - seja realizada sem quaisquer recursos ou adiantamentos, mesmo que a título de garantias de pagamento do encomendante;  
IV - o registro da Declaração de Importação (DI) tenha a prévia vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). 
§ 2º Para o cumprimento da exigência de prévia vinculação a que se refere o inciso IV do § 1º:  
I - o encomendante paulista, quando contribuinte do ICMS, deverá comunicar à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
indicando: 
a) nome empresarial, número de inscrição do importador por encomenda no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
b) prazo ou operações para os quais o importador foi com tratado; 
II - o importador por encomenda, ao registrar a DI, deverá informar, em campo próprio, o número de inscrição do encomendante 
no CNPJ. 
§ 3º Qualquer alteração nas informações referidas nas alíneas "a" e "b" do inciso I do § 2º também deverá ser comunicada à 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
 
Cláusula quinta Relativamente à operação de importação por encomenda: 
I - o sujeito ativo da obrigação tributária é o Estado de localização do importador por encomenda, mesmo que o encomendante 
esteja situado no outro Estado, desde que tenha ocorrido a entrada física do bem ou da mercadoria importada do exterior no 
estabelecimento do importador (Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, artigo 11, inciso I, alínea "d", e § 3º); 
II - o importador por encomenda e o encomendante ficam obrigados a manter, pelo prazo decadencial e em boa guarda e ordem, 
os documentos e registros relativos às transações em que intervierem, bem como a apresentá-los à fiscalização estadual, quando 
exigidos;  
III - as Secretarias de Fazenda concordam em estabelecer procedimento especial e prioritário de fiscalização do importador por 
encomenda e do encomendante, para averiguar indícios de incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio 
exterior e a capacidade econômica e financeira ou o capital social ou, ainda, o 
patrimônio líquido do importador ou do encomendante; 
IV - a fiscalização do estabelecimento do importador ou do encomendante será exercida conjunta ou isoladamente, por ambos os 
Estados, devendo a atuação no território do outro Estado ser precedida de comunicação entre as Secretarias de Fazenda; 
 
Cláusula sexta A entrega de bem ou mercadoria importada do exterior por depositário estabelecido em recinto alfandegado, seja 
por conta e ordem de terceiro ou por encomenda, deverá observar o previsto no Convênio ICMS 143/02, de 13 de dezembro de 
2002, e somente poderá ser efetuada mediante prévia apresentação do comprovante de recolhimento do ICMS, ou do 
comprovante de exoneração do imposto, se for o caso, e dos outros documentos exigidos pela legislação do Estado ao qual é 
devido o imposto incidente na operação de importação. 
§ 1º Além dos requisitos previstos no "caput", quando o titular da competência para cobrar o imposto for o Estado de São Paulo, 
deverá ser obtida autorização de entrega mediante acesso ao endereço eletrônico 
http://www.fazenda.sp.gov.br/recintoalfandegado, observada a disciplina pertinente. 
§ 2º Ao depositário estabelecido em recinto alfandegado que não cumprir o disposto nesta cláusula será atribuída a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente na importação e dos acréscimos devidos. 
 
Cláusula sétima Ficam os Estados signatários autorizados a: 
I - em relação às operações de importação realizadas por contribuintes localizados no território do outro Estado, solicitar as 
informações correspondentes diretamente à Receita Federal do Brasil; 
II - em relação a todas as operações interestaduais realizadas pelos importadores localizados no território do outro Estado, 
notificá-los a entregar diretamente tais informações, por meio digital, à Secretaria da Fazenda. 
Parágrafo único Fica vedada a divulgação das informações obtidas na forma desta cláusula, bem como a sua utilização para fins 
que não sejam os trabalhos fiscais, tendo em vista a preservação do sigilo fiscal. 
 
Cláusula oitava As disposições deste protocolo deverão ser alteradas: 
I - se ocorrerem alterações na legislação federal que importem em modificação da natureza jurídica dos institutos da importação 
por conta e ordem de terceiros ou da importação por encomenda; 
II - caso se evidencie que os instrumentos previstos neste protocolo sejam insuficientes para atender o controle das operações 
pelos Estados signatários. 
 
Cláusula nona Este protocolo poderá ser denunciado, em conjunto ou isoladamente, pelos signatários, desde que comunicado 
com antecedência mínima de: 
I - 30 (trinta) dias, quando a denúncia decorrer da constatação da inobservância da disciplina prevista neste protocolo; 
II - 180 (cento e oitenta) dias, nas demais hipóteses.  
 
Cláusula décima Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
Espírito Santo - Roberto da Cunha Penedo;  
São Paulo - Mauro Ricardo Machado Costa. 
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