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A NOVA LEI DO AGRO E A CÉDULA DE
PRODUTO RURAL

É fato incontroverso que a economia global
tem sofrido os importantes reflexos da crise
sanitária, seja em razão da paralisação das
atividades, seja por conta da destruição dos
empregos e renda. Todavia, o agronegócio
caminha em sentido oposto: estima-se que a
safra nacional de grãos do ano de 2020 tenha
superado 252 milhões de toneladas, e, segundo
o Cepea (Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada), da Esalq/USP, o PIB do
agronegócio brasileiro subiu fortemente ao
longo de 2020 e acumulou avanço recorde de
24,31%, ampliando sua participação no PIB total
do país para 26,6% (contra 20,5% no ano de
2019).
E para 2021, a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) estima que o Produto
Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro
crescerá 3% e segundo o último levantamento
da safra de grãos feito pela Companhia Nacional
de Abastecimento, o Brasil deverá colher 264,8
milhões de toneladas. Ou seja, a retomada
da economia brasileira após a crise sanitária
seguramente encontrará no agronegócio um de
seus pilares.
Essa conjuntura otimista impulsionou
FOTO: S H U T T E R STO C K
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renovações legislativas importantes, já que
para acompanhar tão relevante crescimento
econômico e contemplar as novas necessidades
do setor, imprescindível se fez adequar os
institutos já vigentes, buscando a eficiência e a
desburocratização.
Nesse cenário é que a Medida Provisória nº 897,
de 1º de outubro de 2019, foi convertida na Lei
nº 13.986/2020, conhecida como a Nova Lei do
Agro. Dentre as diversas novidades trazidas há a
criação da Cédula Imobiliária Rural e a instituição
do Fundo Garantidor Solidário. A Cédula de
Produto Rural (CPR), igualmente, recebeu
importantes alterações.
Instituída pela Lei nº 8.929/1994, a CPR surgiu
com o objetivo de facilitar a concessão de
crédito, tratando-se de um título que representa
uma obrigação em que há a promessa de
entregar produtos rurais, tendo como finalidade
a antecipação ou garantia de receitas, dando
aos agricultores meios legais de alienar suas
futuras produções. Ou seja, o produtor recebe
de maneira antecipada por sua produção e, em
contrapartida, compromete-se a uma entrega
futura de determinado produto rural, podendo a
cédula ser pactuada antes da fase do plantio ou
após a colheita.
Na emissão da CPR, garantias como penhor,
hipoteca, alienação fiduciária e aval já podiam
ser exigidas a depender do banco, financeira ou
Contencioso Cível e Comercial
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cooperativa envolvidas. Com a alteração trazida
pela Lei do Agro, a CPR passou-se a admitir a
constituição de quaisquer dos tipos de garantias
previstos na legislação, como a alienação
fiduciária de bens móveis, a alienação fiduciária
de bens imóveis e, ainda, o patrimônio rural em
afetação.
O patrimônio rural em afetação é, sem dúvida
alguma, a mais privilegiada das garantias, já que
o caso o produtor rural não consiga adimplir
pontualmente sua obrigação, o procedimento
a ser adotado pelo credor para receber
seu crédito é bastante célere e dispensa a
atuação do Poder Judiciário. Em linhas gerais,
o patrimônio rural em afetação permitirá que
o produtor rural ofereça ao credor da CPR,
como garantia, parte de sua propriedade (ou
totalidade). Vencida a CPR e não liquidada, o
credor poderá exercer o direito à transferência,
para sua titularidade, do registro da propriedade
da área rural que constitui o patrimônio rural
em afetação vinculado no título, diretamente no
cartório de registro de imóveis correspondente.
Além de ampliar o rol de garantias, o que,
inequivocamente, vai tornar o título ainda mais
presente nas negociações do agronegócio, foi
permitida a emissão de CPR para mais produtos.
Com a sua utilização na venda do produto rural
obtido na atividade agrícola ou pecuária, a nova
lei definiu que também são produtos rurais
aqueles (i) obtidos em floresta plantada e de
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pesca e aquicultura; (ii) derivados, subprodutos
e resíduos de valor econômico, mesmo quando
submetidos a beneficiamento ou a primeira
industrialização; (iii) obtidos nas atividades
relacionadas à conservação de florestas nativas
e dos respectivos biomas e ao manejo de
florestas nativas no âmbito do programa de
concessão de florestas públicas, ou obtidos
em outras atividades florestais que vierem
a ser definidas pelo Poder Executivo como
ambientalmente sustentáveis.
Também foi ampliado o rol de pessoas que
podem emitir a CPR, já que além o produtor
rural, suas associações e cooperativas, passaram
a ter o mesmo direito pessoa natural ou
jurídica, inclusive aquela com objeto social
que compreenda em caráter não exclusivo a
produção rural, a cooperativa agropecuária e
a associação de produtores rurais que tenha
por objeto a produção, a comercialização
e a industrialização dos produtos rurais.
Foi facultada ainda a emissão de CPR pelas
pessoas naturais ou jurídicas que explorem
floresta nativa ou plantada ou que beneficiem
ou promovam a primeira industrialização dos
produtos rurais.
Já o registro e depósito da CPR, que conferem
a ela validade e eficácia, deverão, em regra,
ocorrer em entidade autorizada pelo Banco
Central do Brasil, em até dez dias úteis da
data de sua emissão ou aditamento, não mais
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dependendo sua eficácia contra terceiros do
registro no Cartório de Registro de Imóveis do
domicílio do emitente. E sempre que houver
garantia real vinculada à referida cédula , tal
garantia deverá ser averbada no cartório
de registro de imóveis em que estiverem
localizados os bens, a fim de garantir que
possam valer contra terceiros. Na hipótese de
ser garantida por alienação fiduciária sobre bem
móvel, será averbada no cartório de Registro de
Títulos e Documentos.
A B3, CERC, e CSD-BR são, atualmente, algumas
das entidades autorizadas pelo Banco Central
a realizar o registro e depósito das Cédulas
de Produto Rural. É necessária ressaltar que
o registro das CPRs traz mais transparência
para o mercado na medida em que viabiliza
o mapeamento do volume e a concentração
dessas operações pelo país, além do nível de
endividamento de cada produtor.
Poderá, contudo, o Conselho Monetário
Nacional, com base no valor, forma de liquidação
e característica do emissor, dispensar o registro
e depósito citado, sendo que tal dispensa não
valerá para CPR emitida após 31 de dezembro de
2023, a partir de quando todas as CPRs deverão
ser registradas e depositadas. E no estrito
cumprimento do que lhe foi determinado,
o CNM emitiu a Resolução nº 4.870 de 27 de
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novembro de 2020, na qual ficou definido que
ficam dispensados o registro e o depósito
de CPR cujo valor referencial de emissão seja
inferior a:
I – R$1.000.000,00 (um milhão de reais), emitida
no período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de
junho de 2021;

Produto Rural, não passarão desapercebidas.
Trata-se de um importante passo para o crédito
rural brasileiro, já que moderniza e amplia
o acesso ao financiamento, a liberdade de
contratação e confere mais segurança jurídica
àquele que concede o crédito.

II – R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), emitida no período de 1º de julho de 2021
a 30 de junho de 2022; e
III – R$50.000,00 (cinquenta mil reais), emitida
no período de 1º de julho de 2022 a 31 de
dezembro de 2023.
Se a CPR foi emitida em favor de instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com
elas negociadas ou se foram negociadas nos
mercados de bolsa ou de balcão, não haverá a
dispensa do registro e depósito junto à entidade
autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ou
seja, as CPRs emitidas em favor de particulares
ou empresas privadas estão temporariamente
dispensadas de registros, desde que sejam
observados os valores e datas acima indicados.
Como visto, as inovações trazidas pela Lei do
Agro, especialmente em relação à Cédula de
SILVIO USHIJIMA FILHO
silvio.filho@limajr.com.br
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O agronegócio assumiu uma merecida posição
de destaque no debate econômico, remando na
contramão de outros setores da economia, visto
que o setor ganhou holofotes devido à capacidade
de expansão da produtividade e de geração de
oportunidades de emprego em várias regiões,
mesmo no momento crítico em que a economia e
o País se encontram.

e a empresa transportadora que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por
transportador autônomo.

Segundo dados divulgados pela Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
o Agro abriu mais de 62.000 mil novas vagas de
trabalhos com carteira assinada em 2020, a maior
crescente dos últimos dez anos.

Mas não é só, a lei determina ainda que o ValePedágio obrigatório deverá ser entregue ao
transportador rodoviário autônomo no ato do
embarque decorrente da contratação do serviço
de transporte, no valor necessário à livre circulação
entre a sua origem e o destino. Ambas as despesas
devem ser adiantadas, abrangendo ida e volta.

O aquecimento do agronegócio, em toda a sua
cadeia, impulsionou o crescimento indireto de
outros setores, dentre estes, a demanda por
transportes, que alcançou o seu ”boom”.
O serviço de fretamento, em razão das operações
de entrega dos produtos agrícolas, cresceu
drasticamente e, conjuntamente, as demandas
judiciais relacionadas ao frete, especificamente
a condenação das empresas ao pagamento de
multa no valor do dobro do frete em razão do não
recolhimento do vale pedágio obrigatório.
A partir de 2001, a Lei 10.209 estabeleceu que o
pagamento relativo às despesas de pedágio passou
a ser do embarcador, ao qual foram equiparados o
contratante do serviço de transporte rodoviário de
carga que não seja o proprietário originário da carga
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A partir da Lei acima mencionada, o valor do
pedágio não pode ser embutido no valor do frete e
o seu pagamento deve ser realizado em apartado,
de modo destacado, e em guia própria.

Ocorre que quando o embarcador deixa de pagar
de forma destacada, em guia própria e de forma
antecipada o vale pedágio ao transportador, ele
pode ser condenado à indenização correspondente
ao dobro dos valores do frete.
A referida multa foi objeto de discussão, mas teve
sua constitucionalidade reconhecida por meio
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.031,
proposta pela Confederação Nacional da Indústria,
reconhecendo como válido o artigo 8º da Lei
10.209/01 que prevê a penalidade.
O posicionamento adotado pela Suprema Corte
somado ao inquestionável crescimento das
operações de entrega dos produtos agrícolas,
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aumentaram de forma expressiva as demandas
judiciais relacionadas ao frete, especificamente
aquelas visando a condenação das empresas
em razão do não recolhimento do vale pedágio
obrigatório na forma estipulada.
Em recente decisão, o time de Agro do LJD obteve
relevante vitória em um caso que versa sobre a
matéria, sendo que a tese utilizada na defesa dos
interesses do Embarcador foi acolhida, afastando o
pleito indenizatório.
Destaca-se que a decisão obtida pelo escritório
(pendente de análise recursal) representa um
importante passo no enfrentamento desse
problema. Trata-se do início de uma longa batalha
judicial visando defender os interesses, não apenas
do agronegócio, mas dos diversos setores da
economia que utilizam o transporte rodoviário de
cargas.

SILVIA MELIS
silvia.melis@limajr.com.br
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A IMP ORTÂ NCIA DO SAC NA ANÁL I SE DE DADO S DO CO NSU M I DO R PAR A TO M A DA D E D EC I SÃO

Na semana do consumidor, consumidores
e empresas têm muito a comemorar.
Em tempos tão difíceis, fica claro que as
empresas se reinventaram rapidamente para
garantir sua sobrevivência, focando seus
esforços no atendimento ao consumidor.

tendência do aumento de compras por
meio digital. A tendência era cada vez mais
crescente, mas sempre houve espaço para
o consumidor que gostava de pegar, sentir
e degustar o produto antes da compra, ou
seja, o “consumidor físico”.

Mas, desde março de 2020, com o advento
da pandemia, o mundo foi obrigado a
manter o distanciamento social. Manter o
comércio físico fechado. E diferentemente
do que se imaginava no primeiro momento,
o consumidor continuou a consumir.

Mas sua empresa pode tirar grandes
(e maiores) ensinamentos por meio da
estruturação dos dados. Quer entender
melhor? Vou detalhar mais à frente.

Esse consumidor é ainda comum quando se
considera bens de maior valor agregado. O
consumidor, em regra, se sentia mais seguro
vendo o produto pessoalmente antes de
decidir pela compra.

Assim, não restou às empresas alternativa
a não ser transformar a experiência de
consumo que era física em digital. Os
planejamentos das empresas tiveram que
ser revistos e antecipados por uma questão
de sobrevivência do negócio.

Há alguns anos, já se observava grande
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Com isso, de acordo com a Câmara Brasileira
de Comércio Eletrônico, a expansão do
e-commerce em 2020 estimada foi de 73,88%,
isto é, o Brasil foi o país que teve o maior
crescimento das vendas digitais em 2020.
Obviamente, mesmo sendo uma mudança “na
marra”, esta pode e deve ser aproveitada (e
muito) pela empresa para estruturação dos seus
passos seguintes.
Como se trata de uma mudança brusca, da qual
a empresa poderia não estar completamente
preparada, é extremamente importante que
esta organize suas áreas internas para extrair
dados consistentes, visando apurar os acertos
e pontos de melhoria. Também, a partir de tais
dados, a empresa poderá projetar seus futuros
passos.
Dentre as áreas que podem contribuir
sobremaneira para a organização de tais dados
estão o SAC e o jurídico da empresa.
O SAC é a ponta de entrada de qualquer
reclamação ou sugestão do consumidor. Isto
é, é a porta de acesso entre consumidor e
empresa.
É responsabilidade do SAC ouvir e resolver os
pequenos problemas do consumidor em relação

à sua jornada de compra.
Por outro lado, o jurídico está na ponta oposta,
quando o diálogo consumidor/ empresa já se
estressou a ponto de não existir mais, sendo
necessário um terceiro a interceder.
Na maioria das vezes o jurídico é visto apenas
como um resolvedor de problemas da empresa,
mas ele pode contribuir e muito para o
desenvolvimento da estratégia da empresa.
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dados e uma boa gestão na análise de dados
é possível ter uma grande eficácia quanto às
estratégias a serem traçadas.
Não perca essa oportunidade de unir as áreas
de sua empresa, estruturar os dados, fazer
uma boa gestão de análise destes e traçar
estratégias de crescimento. O momento é
agora.

A sugestão de estruturação de dados de SAC e
jurídico (lembre-se, pontas opostas da jornada
do consumidor) traz uma demonstração clara
das dores atuais da empresa, isso, porque,
de um lado demonstra-se todas as críticas e
problemas iniciais trazidas pelo consumidor e
por outro, aqueles que a empresa não foi capaz
ou não quis resolver.
No ínterim desses extremos, estão grandes e
importantes dados em relação ao consumidor,
ao seu relacionamento com a empresa e,
inclusive, a reputação desta.
Ou seja, a análise dos dados dos extremos traz
uma fotografia do atual, mas também possibilita
enxergar para onde o consumidor se move.
E mais que isso, a partir da estruturação dos
GISELLE SILVA
giselle.silva@limajr.com.br
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P RI N C I PA I S I M PAC TO S C AU SA D O S
P O R REC L A M AÇÕ E S N O P RO CO N
D U RA N TE A PA N D E M I A

Apesar de grandes investimentos na jornada
do consumidor, bem como na solução de
relacionamento com este, pré ou pós-venda,
as empresas sempre tiveram como um grande
desafio o atendimento ao consumidor.
Isso, pois, o que gera a fidelização do
consumidor, bem como uma boa reputação do
fornecedor no mercado é, não só a jornada do
consumidor na compra do produto ou serviço,
mas também (e principalmente) sua jornada,
seu relacionamento com o fornecedor no pósvenda.
Apesar da importância do relacionamento
com o cliente ser amplamente conhecida
pelo fornecedor como chave da fidelização e
crescimento sustentável, com o advento da
pandemia, essa equação se intensificou.
Isso, pois, o consumidor modificou sua forma
de consumo. Evidente que, pela necessidade
do distanciamento social, a partir de março de
2020, as compras pelo e-commerce cresceram
FOTO: S H U T T E R STO C K
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esporadicamente. O “compre e receba no
conforto do seu lar” nunca fez tanto sentido.
Entretanto, mais que isso, o consumidor
também mudou a forma de se relacionar com o
fornecedor no pós-venda.
Obviamente, também se tornou mais digital.
Ou seja, durante a pandemia, a busca de
soluções para seus problemas passam quase
que unicamente pelos canais digitais do
fornecedor.
Ocorre que, muitos fornecedores não estavam
preparados para o aumento da demanda do
relacionamento ao cliente de forma online, seja
pelo SAC, seja pelo whatsapp, por exemplo.
E a adequação necessária requer tempo e
treinamento. Não é imediato.
O resultado foi uma grande insatisfação dos
consumidores, o que também gerou um grande
aumento de reclamação aos Procons.
De acordo com o Procon de São Paulo, por
exemplo, as reclamações em relação às
compras online cresceram 285% em 2020, em
relação ao mesmo período de 2019.[1]
Aqui, é importante ponderar que se considera
como compra online qualquer aquisição que

não seja realizada de forma física, ou seja, em
época de pandemia a representatividade desse
tipo de transações, conforme já pontuado, é
imensa.
Dentre as maiores reclamações estão atraso
ou falta de entrega do produto comprado de
forma digital.
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Por isso, a falta de preparo para lidar com o
consumidor no “mundo pandemia” pode ter
gerado para muitos fornecedores grandes
impactos não só em sua reputação com o
consumidor, como também financeiro, ao ter
que desembolsar valores com as multas do
Procon.

O Procon é um órgão que visa auxiliar na
aproximação entre fornecedor e consumidor,
mas principalmente visa fiscalizar as relações
de consumo.
Isso quer dizer que, o Procon não apenas se
atém ao fato de a reclamação do consumidor
ter ou não sido resolvida pelo fornecedor.
Quando uma reclamação é aberta pelo
consumidor há uma análise pelo órgão
fiscalizador se, nesta reclamação, há uma
infração às leis de consumo.
Em caso de verificada a infração a essas leis,
o fornecedor poderá ser multado. Essa multa
poderá variar entre um pequeno valor até
alguns milhões, a depender do tipo de dano
causado, a quantidade de consumidores que
foram lesados, bem como se o fornecedor é ou
não reincidente no dano.

GISELLE SILVA
giselle.silva@limajr.com.br
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TER M O D E QU I TAÇ ÃO A N UA L DAS O B R I G AÇÕ ES T R A BA L H I STAS : A LCA NCE E E FICÁCIA
Uma das inovações trazidas pela Reforma
Trabalhista (Lei 13.467/17), a utilização do
termo de quitação anual das obrigações
trabalhistas, previsto no artigo 507-B da CLT,
permanece tímida e bastante questionável,
principalmente nos aspectos constitucionais
relacionados aos seus objetivos originais e à
sua efetividade jurídica.
Este dispositivo oferece aos empregados e
empregadores a possibilidade de firmar um
documento que reconheça a observação e
o pagamento das obrigações trabalhistas
inerentes ao contrato, com a ciência e
a participação direta e indispensável do
sindicato de empregados da categoria.

Trabalhista

Além da exigência relacionada à intervenção
sindical, esse documento demanda a
discriminação de todas as obrigações e a
especificação de cada uma das verbas e
parcelas quitadas, no prazo de até um ano,
de modo a isentar, com eficácia liberatória,
as empresas de futuro pagamento das
verbas ali declaradas. Consequentemente,
os termos que contenham declaração
genérica de quitação das obrigações
trabalhistas serão considerados inválidos.
Art. 507-B. É facultado a empregados e
empregadores, na vigência ou não do
contrato de emprego, firmar o termo de
quitação anual de obrigações trabalhistas,
perante o sindicato dos empregados da

12

categoria.
Parágrafo único. O termo discriminará
as obrigações de dar e fazer cumpridas
mensalmente e dele constará a quitação
anual dada pelo empregado, com eficácia
liberatória das parcelas nele especificadas.
A possibilidade de emissão do termo em
questão, na realidade, se assemelha à
declaração de quitação anual de débitos,
instituída pela lei 12.007/09 e que determina
que as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços públicos ou privados emitam e
encaminhem ao consumidor, anualmente,
esse documento.

TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: ALCANCE E EFICÁCIA
Nos parece positiva e louvável a iniciativa do
legislador, que buscou a harmonização das
relações de trabalho e suas controvérsias,
através da formalização, entre empregadores
e empregados assistidos pelos competentes
sindicatos, do cumprimento das obrigações do
contrato de trabalho, com a intenção de atingir
situações hipotéticas e ideais, nas quais nada
mais haveria a ser reclamado perante a Justiça
do Trabalho.
No entanto, evidente que essa realidade
está longe de ser concretizada e a chamada
eficácia liberatória precisa ser observada
com muita cautela, principalmente, se o
objetivo da elaboração estiver ligada, única
e exclusivamente, à redução do passivo
trabalhista das empresas.
Posto esse cenário, surgem (indesejadas)
indagações, que prometem atormentar o
pensamento e o planejamento estruturado
pelos empregadores:
Firmado o termo de quitação anual, estaria
o ex-funcionário, então, impedido de ajuizar
reclamação trabalhista para pleitear o
pagamento de verbas discriminadas no termo?
Ou… Pode o termo de quitação anual servir
como prova aos empregadores quanto à
inexistência de direitos a serem, eventualmente,
discutidos pelos ex-empregados na Justiça do
Trabalho?
O tema envolve, basicamente, a segurança
jurídica que os termos de quitação poderiam
Trabalhista

oferecer às empresas, através do controle e da
redução do passivo trabalhista.
Por outro lado, sob a ótica dos trabalhadores,
emergem as garantias constitucionais que
asseguram, a todos, o livre acesso ao Poder
Judiciário, com a previsão legal de não se excluir
da apreciação desse mesmo Poder, lesão ou
ameaça de direito.
Um pouco além do restrito território demarcado
pelos interesses individuais de empregados e
empregadores, podemos imaginar a utilização
dos termos de quitação como garantidores,
ou facilitadores de negociações em fusões
e aquisições entre empresas e grupos
econômicos.
Nessa ótica, os termos de quitação poderiam
ser incluídos na documentação a ser analisada
em “due diligence”, como instrumento que teria
potencial de mitigar e administrar o passivo
trabalhista futuro da empresa sucessora,
trazendo sensação de segurança àquela
operação que está sendo avaliada.
A insegurança jurídica trazida pelas questões
constitucionais envolvidas, infelizmente, nos
impede de afirmar que a simples elaboração
desse documento seria suficiente a validar a
inexistência de eventual passivo trabalhista,
de modo a conter o ímpeto dos colaboradores
dispensados que, certamente, não hesitarão no
envolvimento das empresas sucessoras em suas
futuras reclamações trabalhistas.
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Na tentativa de evidenciar aspectos positivos
e salutares, merecem ser ressalvadas algumas
hipóteses e situações particulares individuais,
ligadas ao relacionamento pessoal entre
empregados e empregadores, nos quais os
termos de quitação podem, sim, exercer
importante fator ético, moral e psicológico,
provocando conflitos de natureza íntima aos
ex-empregados que, de boa fé poderão sentirse receosos ou desconfortáveis ao pleitear,
na Justiça do Trabalho, verbas dadas como
quitadas, através do rogo de suas assinaturas
pessoais. Esses cenários nos parecem mais
factível e provável, especialmente, nas empresas
familiares e de menor porte.
Feitas as considerações acima, e não obstante
deva ser reconhecido, de forma positiva, o
objetivo do instituto trazido pela Reforma
Trabalhista, cuja adoção possa proporcionar
maior cumplicidade nas relações entre
empregados e empregadores, entendemos
que esse instrumento possua alcance e eficácia
bastante limitados em termos de impactos
relacionados à redução, ou, eliminação do
passivo trabalhista das empresas, devendo,
assim, ser utilizado de forma inteligente, com
amplo conhecimento das suas reservadas
implicações e possibilidades.

ANDRÉ ALVES DOS
SANTOS PEREIRA
andre.pereira@limajr.com.br

A PANDEMIA SEM FIM E AS TÃO ESPERADAS FLEXIBILIZAÇÕES TRABALHISTAS DE 2021 – PUBLICADAS AS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1045 E 1046, DE 27/04/2021

O aumento exponencial dos casos decorrentes da
pandemia de COVID-19, fez com que aumentassem
as medidas de restrições/isolamentos e,
consequentemente, as atividades econômicas
foram sensivelmente prejudicadas.
Com isso, aguardava-se, desde o início deste ano, a
reedição das Medidas Provisórias que renovassem
os programas de manutenção de emprego e das
atividades empresariais.
Finalmente, no fim da tarde de ontem, o Presidente
da República assinou duas Medidas Provisórias
que trazem flexibilizações trabalhistas para
enfrentamento da crise provocada pela pandemia
que assola o País.
Com o intuito de preservar o emprego e a renda,
reduzir o impacto social e permitir a manutenção
da saúde financeira das empresas, medidas
autorizam, dentre outras, a retomada dos
ACORDOS DE REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO E
DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO.
Com isso, as Empresas poderão firmar acordos de
redução de jornada e salários nos percentuais de
25%, 50% ou 70%.
As normas também restabelecem o Benefício
Emergencial (BEm), a ser pago pelo Governo, para
compensar, ainda que parcialmente, os cortes
salariais porventura sofridos pelos trabalhadores,
em decorrência de reduções ou suspensões
salarias.
Trabalhista
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Traz, ainda, medidas trabalhistas complementares,
para enfrentamento do cenário de crise, como:
Pausa no pagamento do FGTS por 04 (quatro)
meses, referentes as competências Abril, Maio,
Junho e Julho;
Antecipação de férias, devendo o empregado
ser comuicado com pelo menos 48 horas de
antecedência;
Concessão de férias coletivas sem necessidade de
observância do limite máximo de períodos anuais e
do limite mínimo de dias corrridos;
Antecipação de gozo de feriados, devendo o grupo
de empregados ser comunicado com antecedência
de 48 horas;
Alteração do regime de trabalho para Home
Office/Teletrabalho, durante o prazo de 120 dias,
independentemente de acordos individuais ou
coletivos;
Adoção de banco de horas para compensação em
18 meses.
Estabelecimentos de saúde podem prorrogar
a jornada de trabalho, inclusive 12×36, dos seus
empregados, mesmo que em atividades insalubres,
e adotar escalas de horas suplementares, através
de acordo individual escrito, sendo que essas horas
deverão ser pagas como extras ou compensadas
através de banco de horas.
Os acordos entre empregados e empregadores não
poderão retroagir, ou seja, somente terão validade
a partir de hoje, data da publicação das medidas.

A PANDEMIA SEM FIM E AS TÃO ESPERADAS FLEXIBILIZAÇÕES TRABALHISTAS DE 2021 – PUBLICADAS AS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1045 E 1046, DE 27/04/2021
Os valores do BEm variarão entre R$ 1.100,00 e
R$ 1.911,84, valores estes calculados sobre o valor
do seguro-desemprego a que o empregado teria
direito caso fosse demitido.
Os empregados que sofrerem redução de jornada
e salário e/ou suspensão de contrato de trabalho
terão garantia de emprego, durante o período
que o empregador utilizar a medida e pelo mesmo
período após a retomada do contrato original.
Será mantido o sistema Empregador Web para que
as Empresas façam a comunicação das medidas
adotadas ao Governo.
As medidas assinadas ontem e publicada hoje são
semelhantes a Medida Provisória nº 927/2020, que
não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional
e teve o prazo de vigência encerrado em julho de
2020, e da Medida Provisória 936/2020 convertida
na Lei 14.020/2020.
Como se vê, A PANDEMIA DE COVID-19 E A
PANDEMIA LEGISLATIVA CONTINUAM EM 2021,
buscando, assim, reduzir os estragos causados,
preservar os postos de trabalho e garantir a
continuidade das atividades laborais e empresariais.
Abaixo vocês podem acessar a integra da Medida
Provisória 1045/2021, que institui o Novo Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda e dispõe sobre medidas complementares
para o enfrentamento das consequências da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19)
Trabalhista
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no âmbito das relações de trabalho e da Medida
Provisória 1046/2021, que dispõe sobre as medidas
trabalhistas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), publicadas
hoje:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medidaprovisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medidaprovisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021316265470aumentaram de forma expressiva
as demandas judiciais relacionadas ao frete,
especificamente aquelas visando a condenação das
empresas em razão do não recolhimento do vale
pedágio obrigatório na forma estipulada.
Em recente decisão, o time de Agro do LJD obteve
relevante vitória em um caso que versa sobre a
matéria, sendo que a tese utilizada na defesa dos
interesses do Embarcador foi acolhida, afastando o
pleito indenizatório.
Destaca-se que a decisão obtida pelo escritório
(pendente de análise recursal) representa um
importante passo no enfrentamento desse
problema. Trata-se do início de uma longa batalha
judicial visando defender os interesses, não apenas
do agronegócio, mas dos diversos setores da
economia que utilizam o transporte rodoviário de
cargas.
KARINA GONZAGA
karina.gonzaga@limajr.com.br
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TRI B U TAÇ ÃO D O S S O F TWA RE S A P Ó S
J U LG A M E N TO D O STF E REC E N TE
P O S I C I O N A M E N T DA S E FA Z/S P
Conforme amplamente noticiado, o STF
concluiu o julgamento das ADIs 5.659 e
1.945, tendo decidido pela incidência do ISS
nas operações de licenciamento ou cessão
de direito de uso de software. Um dos
fundamentos utilizados para a incidência do ISS
e não do ICMS foi a ausência de transferência
de propriedade do bem nas operações com
software. Além do mais, teria o legislador
incluído as operações com software na seara
do ISSQN (subitem 1.05 da lista anexa à Lei
Complementar nº 116/2003), fato este que
afastaria a incidência do ICMS.
Importante destacar que restou ainda
decidido no referido julgado que o software
padronizado, comercializado em larga
escala, em qualquer de suas formas de
disponibilização, inclusive física, não poderia ser
tributado pelo ICMS.
Os efeitos dessa decisão são vinculantes
a todos os contribuintes, tendo ou não
ingressado com ação judicial, a partir da
publicação da ata de julgamento das ADI´s. Ou
seja, a partir de 03 de março de 2021, apenas o
ISS poderá ser cobrado.

FOTO: S H U T T E R STO C K

Tributário
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Além disso, destaca-se da referida decisão
do STF, as 8 (oito) hipóteses de modulação
dos efeitos em relação aos fatos ocorridos
anteriormente à data de publicação da ata de
julgamento. Tal modulação se fez necessária
em razão da insegurança jurídica que fragilizou
o setor por décadas, que muitas vezes eram
bitributados pelo ISS e ICMS.
Abaixo segue um gráfico com as hipóteses de
modulação estabelecidas pelo STF:

padronizados e vendidos em larga escala (por
qualquer meio), a incidência era do ICMS.
Contudo, diante do julgamento das ADI´s, a
SEFAZ/SP, por meio da Consultoria Tributária, já
se pronunciou sobre o tema, acatando o novel
entendimento do STF, conforme respostas
às consultas nº 23451/2021 e 23451/2021, vide
Ementas:
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA
23558/2021, de 20 de maio de 2021.
Disponibilizado no site da SEFAZ em 21/05/2021
Ementa
ICMS – Operações com softwares – ADIs 1.945
e 5.659.

Vale ressaltar que, até então, a Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo tinha o
entendimento de que sobre o desenvolvimento
de softwares personalizados, feitos sob
encomenda, havia incidência do ISSQN;
já em relação às operações de circulação
dos chamados softwares de “prateleira”,

Tributário

As operações que envolvam o licenciamento
ou a cessão de direito de uso de programas
de computador (software) não estão sujeitas
à incidência do ICMS (decisão do STF nas ADIs
1.945 e 5.659).
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 23451/2021,
de 20 de maio de 2021.
Disponibilizado no site da SEFAZ em 21/05/2021
Ementa
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ICMS – Operações com softwares – ADIs 1.945
e 5.659.
As operações que envolvam o licenciamento
ou a cessão de direito de uso de programas
de computador (software) não estão sujeitas
à incidência do ICMS (decisão do STF nas ADIs
1.945 e 5.659).
Nos termos dessas respostas à consulta, a
SEFAZ/SP externou entendimento de que as
operações que envolvam o licenciamento ou
a cessão de direito de uso de programas de
computador (software) não estão sujeitas à
incidência do ICMS, ainda que comercializado
em forma física.
Apesar da aparente solução do imbróglio
jurídico-tributário envolvendo as operações
com softwares, as empresas do setor ainda se
deparam com situações práticas que podem
causar questionamentos por parte do Fisco
Estadual.
Como exemplo, mencionamos a
comercialização de softwares “físicos” cuja
licença de uso é importada, contudo, a mídia
física (cartão ou CD com a impressão da chave
de acesso e manual de uso) é adquirida de
gráfica situada dentro do Brasil. Nesta situação,
uma vez adquirida no mercado interno, em
operação dissociada da aquisição do software,
sua entrada seria acobertada por nota fiscal e
tributada pelo ICMS. Desta feita, sua posterior

TRIBUTAÇÃO DOS SOFTWARES APÓS JULGAMENTO DO STF E RECENTE POSICIONAMENTO DA SEFAZ/SP

saída, ainda que atrelada à saída do software,
não seria considerada como operação una de
saída de software. O fisco Paulista ainda não
manifestou entendimento pela incidência ou
não do ICMS nesta situação, porém, há um
risco de se entender pela tributação da mídia
física em sua posterior saída.
Portanto, apesar do STF, em tese, ter decidido
pela incidência do ISS nas operações que
envolvam o licenciamento ou a cessão de
direito de uso de programas de computador
(software), é preciso cautela na aplicação do
entendimento ao caso concreto, não só para
entender as nuances da modulação dos efeitos
até o presente momento, mas também para
avaliação do impacto nas diversas modalidades
de operações praticadas pelas empresas de
tecnologia.

TACIANA GANTOIS
taciana.gantois@limajr.com.br

VANESSA DOMENE
vanessa.domene@limajr.com.br

Tributário
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FOTO: S H U T T E R STO C K

A T RA NS M I S SÃO D E I M ÓVE I S RUR A I S E UR BA NO S E A TRIB UTAÇÃO MUN ICIPAL
Recentemente, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo afastou de forma
definitiva o cálculo do Imposto Sobre a
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI com
base no chamado valor venal de referência,
através do julgamento do Incidente
de Demandas Repetitivas nº 224351662.2017.8.26.0000.
Isso significa que o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo consignou de uma vez
por todas, que o Imposto que deve ser pago
quando da transmissão de imóveis rurais e
urbanos entre vivos, deve ser calculado com
base no valor da operação ou com base no
valor previsto para cálculo do IPTU.

Tributário

Isto porque, em muitos Municípios, quando
a operação de compra e venda, por exemplo,
é levada à registro junto ao competente
Cartório de Registro de Imóveis, o
contribuinte – que pode ser o vendedor
ou comprovador, a depender da legislação
municipal – é surpreendido com a cobrança
do ITBI calculado sobre valor que não
corresponde com o valor da operação.
Por exemplo, muitas vezes, um imóvel
negociado por R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) tem o imposto calculado sobre
o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
meio de reais), por ser este segundo o valor
de referência, instituído pelo Município
exclusivamente para fins de apuração do
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ITBI.
Contudo, a legislação federal é clara ao
determinar que a base de cálculo, ou seja,
o valor sobre o qual aplica-se a alíquota
correspondente, deve ser o valor venal do
bem.
Assim, não há qualquer razoabilidade
ao aceitar que o tributo seja cobrado
pela Municipalidade com base em valor
determinado pela Municipalidade, que não
guarda qualquer relação com o valor de
venda do bem negociado e levado à registro.
Ao julgar o Incidente de Demandas
Repetitivas, o Tribunal de Justiça do Estado

A TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS E A TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
de São Paulo não deixou margem para dúvidas:
atribuir base de cálculo diversa do valor venal
do imóvel acarreta em ofensa ao princípio da
legalidade tributária, previsto pela constituição
federal.
Neste ponto, merece destaque que o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ainda permitiu
que os Municípios utilizem como base de cálculo
do ITBI o valor de base de cálculo utilizado para
fins de lançamento do IPTU – Imposto Predial
e Territorial Urbano, cuja base de cálculo é
justamente o valor venal do imóvel.
Teoricamente, a base de cálculo do IPTU deve
corresponder ao valor da transação, haja vista
que o valor venal do imóvel é definido pela
doutrina jurídica como o preço que o bem
pode atingir em situação comum de mercado.
Contudo, é certo que ainda é possível que hajam
grandes divergência neste sentido.
Em muitos casos, as Municipalidades têm
atribuído aos imóveis valores de venda que
não coincidem com o real valor de mercado
dos bens, o que tem levado os contribuintes a
buscarem o Poder Judiciário para revisão dos
lançamentos de IPTU, portanto, é importante
que o contribuinte se atente com relação à
avaliação de seu imóvel antes de realizar o
pagamento de tributos que utilizem como
parâmetro o valor de venda, quais seja, IPTU e
ITBI.
Por fim, cabe ressaltar que há muito tempo
Tributário

discute-se a data do fato gerador do ITBI,
contudo, é pacífico o posicionamento dos
tribunais no sentido de que apensar pode ser
considerado devido na data da transferência do
bem junto ao competente cartório de registro
de imóveis.
Os Municípios, visando aumentar a
arrecadação, costumam realizar o cálculo do
ITBI considerando como data do fato gerador
a data em foi realizado o negócio jurídico, ou
seja, na data em que as partes assinaram o
compromisso de compra e venda do imóvel
rural ou urbano.
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já anteriormente pacificada para afastar a
cobrança do ITBI antes do devido registro junto
ao Cartório de Registro de Imóveis.
Apesar de tais entendimentos relativos à
base de cálculo e a data da ocorrência do
fato gerador não serem recentes, dificilmente
os contribuintes atentam-se a eles e se vêm
na obrigação de realizar o pagamento para
viabilizar a transferência junto ao competente
cartório, contudo, não raramente são lesados
pelo pagamento de quantias muito superiores
ao efetivamente devido.

Comumente, o registro junto à matrícula do
imóvel ocorre posteriormente, muitas vezes
somente após a quitação de todas as parcelas
– que podem ser muitas – de modo que, ao
realizar a cobrança do imposto, as Prefeituras
calculam como se o pagamento estivesse
atrasado.
Por exemplo, o compromisso de compra e
venda que fora pactuado em junho de 2020
somente foi levado à registro em junho de 2021,
oportunidade em que o contribuinte recebeu
a cobrança do ITBI já acrescido de multa por
atraso de pagamento e juros desde junho de
2020.
Contudo, tal cobrança também é eivada de
nulidades já reconhecidas pelo Supremo Tribunal
Federal (RE nº 1.294.969), que reafirmou em
meados de fevereiro de 2021 sua jurisprudência
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MARIANA QUEIROZ
mariana.queiroz@limajr.com.br
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ANÁL I SE ADVO C AC I A M U L H E R: A DVO G A DAS A D M I RA DAS

Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, a
Análise Editorial, realizou uma importante iniciativa lançando a edição
“Análise Advocacia Mullher”, um ranking que visa destacar as mulheres
mais reconhecidas do meio Jurídico.
Nesta primeira edição, tivemos a alegria de contar com 03 sócias
mencionadas em diferentes especialidades e setores jurídicos.

Nos dias 24,26,29 e 31/03, o sócio da área de Tecnologia do LJD, Leandro Netto
participou do evento “Websérie LGPD na prática”JD, em parceria com a 3 Elos
Segurança em T.I e Migrate.
Foram 4 dias de muito conteúdo sobre a LGPD com aulas práticas para adequar
as empresas às exigências da nova lei.

PART I C I PAÇ ÃO : A B 2 L L AW D I S RU P TI O N WE E K

No dia 04.03, nossa sócia Vanessa Domene participou
como debatedora do evento “Reforma do processo
administrativo tributário paulista, alterações do ITCMD e os
encaminhamentos na Alesp” realizado pela OAB-Pinheiros.
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PARTICIPAÇÃO:REFORMA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO

No dia 04.03, nossa sócia Vanessa Domene
participou como debatedora do evento
“Reforma do processo administrativo
tributário paulista, alterações do ITCMD e os
encaminhamentos na Alesp” realizado pela OABPinheiros.
O encontro contou ainda com a presença do
Deputado Estadual Sérgio Victor e de seu
assessor Flávio Miranda Molinari, entre outros
membros e representantes da 93º subseção.

O LJD foi reconhecido como um dos escritórios mais admirados pela Análise Advocacia na
categoria Abrangente na região da Grande São Paulo.
Esta conquista é fruto da entrega de inteligência jurídica que expande o potencial dos negócios
dos nossos clientes e da sociedade, conectando pessoas e oportunidades.
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