




Muitas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acabam gerando um certo 

desconforto em quem é atingido.

Uma das últimas decisões que causou alvoroço foi a padronização de que a falta de 

pagamento do ICMS incidente sobre operações próprias configura crime de apropriação 

indébita, já previsto no art. 2°, II da Lei n. 8.137/1990.

Na capa da edição de novembro do Informativo Jurídico, os advogados Rodrigo Rigo 

Pinheiro e Camila Meneghin falam mais sobre essa decisão e seus precedentes, 

explicando como eles são alertas preocupantes aos contribuintes (sócios e 

administradores de empresas).

Além desse assunto, outras questões do mundo jurídico estão em pauta, esperamos 

que gostem.

Por: Leite, Tosto e Barros Advogados







Publicada em 1991, a Lei 

n.º 8.213/91, dentre outras 

obrigações, impôs aos 

empregadores com mais de 100 

(cem) empregados a contratação 

de percentual de 2% a 5% do 

total de vagas para pessoas 

com deficiência (PCDs) e/ou 

reabilitadas pelo INSS, sob pena 

de multa.

Embora tenha passado um 

grande lapso de tempo desde a 

promulgação da Lei – 27 anos 

–, grande parte das empresas 

ainda encontra dificuldades 

no cumprimento das cotas, 

principalmente em razão 

da escassez de pessoas que 

cumpram os requisitos de PCDs 

e/ou reabilitadas no mercado 

de trabalho, já que o Estado é 

ineficaz na reabilitação dessas 

pessoas ou, embora reabilitadas, 

não são aptas para ser inseridas 

no mundo profissional.

Não bastasse isso, algumas 

empresas possuem atuação em 

setores que impedem qualquer 

tipo de adaptação para PCDs. 

A exemplo, citam-se empresas 

do setor de vigilância e de 

construção civil que exigem 

profissionais em condições de 

saúde compatíveis para exercício 

pleno de atividades que, em 

alguns casos, são consideradas 

insalubres ou perigosas. O mesmo 

se pode falar das empresas 

que atuam no plantio, cultivo 

e colheita de cana-de-açúcar, 

pois a natureza dos serviços 

prestados impõe barreiras 

óbvias aos profissionais que 

se enquadram como PCDs. 

Por consequência, as empresas 

que não logram alcançar o 

cumprimento da referida 

cota frequentemente sofrem 

autuações do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), 

com aplicação de sanção 

pecuniária, podendo, inclusive, 

ser acionadas pelo Ministério 

Público do Trabalho (MTP), 

no sentido de obrigá-las a 

contratar tais profissionais, sob 

pena de multas elevadíssimas, 

além da possibilidade de 

condenação para o pagamento 

de indenização por dano moral 

coletivo.

 

No entanto, o entendimento 

atual do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) é no sentido 

de que não se pode aplicar 

multas ou obrigar as empresas 

a contratar PCDs e/ou 

reabilitados, sob pena de multa, 
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que comprovam que tentaram 

genuinamente preencher as 

vagas reservadas para PCDs e/

ou reabilitados.

Exemplo disso é que, ao julgar 

determinado recurso¹, a 7ª 

Turma do TST, entendeu que:

 [...] as empresas com mais 

de 100 empregados devem 

reservar vagas para os 

portadores de necessidades 

especiais e os reabilitados. O 

injustificado descumprimento 

da referida norma legal 

autoriza a lavratura do auto de 

infração e a posterior imposição 

de multa administrativa à 

empresa. Contudo, quando o 

empregador comprova robusta 

e inequivocamente que de 

boa-fé empregou todos os 

meios disponíveis para seleção 

e contratação de profissionais 

com deficiência ou reabilitados, 

mas não obteve êxito, é 

descabida a imposição da 

penalidade administrativa.

Tal sensibilidade do TST 

se deu na medida em que 

restou evidenciado que o 

empregador, naquele caso, 

não teria simplesmente se 

negado a cumprir a legislação 

vigente, na reserva de vagas 

e preenchimento das mesmas 

com o percentual adequado de 

PCDs e/ou reabilitados. 

Pelo contrário! Ao restar 

comprovado que a empresa 

teria envidado seus melhores 

esforços para o preenchimento 

da cota legal, o TST entendeu 

que não poderia a empresa ser 

responsabilizada, justamente 

por ter se desincumbido do 

ônus de tentar contratar tais 

profissionais, sem sucesso, no 

entanto.

Destarte, é certo que as 

empresas (principalmente 

aquelas que, contra sua 

vontade, não logram alcançar 

o cumprimento da cota) devem 

se munir de provas suficientes 

para demonstrar ao judiciário 

(caso acionadas ou autuadas 

pelos órgãos fiscalizadores) 

que, embora envidem seus 

melhores esforços, apenas não 

cumprem a cota de PCDs e/

ou reabilitados por fatores 

alheios à sua vontade, como, 

por exemplo, ausência de tais 

profissionais disponíveis no 

mercado de trabalho, ausência 

de profissionais habilitados ou 

reabilitados etc.
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As garantias bancárias 

autônomas, automática ou à 

primeira demanda (“guarantee 

upon first demand”, “garantie à 

première demande”) (“garantias 

bancárias autônomas”), se 

desenvolveram na prática 

internacional, de modo que, com 

o desenvolvimento do comércio 

internacional, os tomadores de 

serviços ou importadores de 

bens ou equipamentos viam-

se na delicada e perigosa 

situação de não conhecerem 

seus fornecedores nem terem 

fácil, rápido e eficiente acesso 

ao exercício do direito de 

garantia.

Assim, na prática internacional 

criou-se a garantia bancária 

autônoma, segundo a qual um 

banco de renome na praça do 

tomador/importador de bens e 

serviços se obriga a indenizá-lo 

na hipótese de inadimplemento 

do fornecedor.

As garantias bancárias 

autônomas constituem, hoje, 

uma prática usual não só no 

mercado internacional, mas 

também no mercado doméstico 

em contratos de fornecimento 

de bens e mercadorias de longa 

duração, de empreitada (em 

todas as suas modalidades) e 

de cooperação industrial.

No Direito brasileiro, as 

garantias bancárias autônomas 

têm seu fundamento na 

autonomia privada, na 

liberdade de contratar, 

revelando-se tanto num 

contrato, como numa garantia 

atípica.

A instituição financeira que 

outorga a garantia de primeira 

demanda ao beneficiário se 

obriga a pagar, até determinado 

limite previsto no contrato, 

o valor que for exigido pelo 

beneficiário, tão-somente contra 
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a apresentação do requerimento 

de pagamento, daí

advindo o nome desta garantia: 

garantia de primeira demanda, 

ou de first demand, ou à 

première demande.

Uma vez exigida a garantia, o 

garante (ou seja, o banco) só 

poderá opor ao beneficiário as 

exceções literais que constem 

do próprio texto da garantia, 

não aquelas, em princípio, 

decorrentes da relação principal 

garantida. Todavia, poderão ser 

opostas pelo garante as exceções 

derivadas da boa-fé, fraude 

ou de abuso de direito¹. É de 

se observar, nesse tema, que a 

prova de que o beneficiário age 

com o intuito de fraude, que age 

contra a boa-fé ou com abuso 

de direito deve ser cabal, isto 

é, documental e pré-constituída, 

não podendo ser necessária a 

sua constituição pela instituição 

financeira (daí, também, a 

necessidade de a instituição 

financeira somente outorgar 

essa garantia após acurada 

análise de crédito e mediante 

a exigência de contragarantias 

eficientes e suficientes de seus 

clientes).

Como bem demonstrou Héctor 

Alegria, presume-se a existência 

da prova de que seu beneficiário 

agiu com dolo, com o intuito 

de fraude ou abuso de direito, 

quando houver tutela cautelar 

ordenando a suspensão do 

pagamento da garantia, in 

verbis: 

Sin embargo, la forma en que se 

ha identificado a esas pruebas, 

al exigir que sean “líquidas”, 

“prontas”, “suficientes por sí 

mismas”, arroja luz bastante 

como para identificar que se 

trata de casos donde la mala fe, 

el abuso o la falta de derecho del 

beneficiario surja con evidencia 

y sin necesidad de recurrir a 

otros elementos de juicio. En 

general, estos principios se 

ponen en movimiento cuando se 

peticionan medidas precautorias 
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para ordenar al garante que no pague al 

beneficiario, tema que veremos enseguida.²

Nesta última hipótese, poder-se-ia dizer, com 

Ferrer Correia, que “o banco não só pode, senão 

que deve recusar o pagamento. Se o não faz, não 

tem regresso contra o mandante”³, seu cliente. 

Como se percebe, as garantias bancárias 

autônomas distinguem-se da fiança em razão de 

não haver vínculo de acessoriedade dela com a 

relação jurídica obrigacional garantida. Trata-

se de uma obrigação autônoma da instituição 

financeira frente ao seu beneficiário.

As garantias bancárias 
autônomas 

[...] não têm a função de garantir o cumprimento 

da obrigação principal do devedor (função 

essa típica da fiança), mas a de assegurar a 

satisfação do interesse do beneficiário de 

ser indenizado no caso de se verificarem 

determinados eventos indicados na garantia: 

risco de não assinatura do contrato principal 

[. . . ] ,  risco da falta de execução correta 

do contrato principal [. . . ]  ou risco de não 

restituição de quantias antecipadas.⁴

A reforçar a autonomia da garantia 

bancária autônoma, Carlo Lombardi bem 

leciona que “essa garantia representa um 

compromisso unilateral do banco a favor 

do seu beneficiário” e que, “em pagando a 

garantia, o banco paga sua própria dívida 

relativamente ao beneficiário”⁵, não havendo 

o que se falar em sub-rogação do banco nos 

direitos do beneficiário contra o tomador da 

garantia, tal como aconteceria na hipótese 

de fiança. Além do mais, a relação jurídica 

obrigacional existente entre o tomador da 

garantia e o beneficiário não seria afetada pelo 

pagamento da garantia, podendo, inclusive, o 

tomador da garantia demandar o beneficiário 

em razão de ele ter exigido, no todo ou em parte, 

a garantia, sem razão suficiente para tanto.

TRABALHISTA
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Quando se fala em rescisão do contrato de trabalho 

de portadores de necessidades especiais (PNE) ou 

pessoa com deficiência (PCD), a pergunta que nos 

vem à mente, de forma quase imediata, é a seguinte: 

já houve, por parte da empresa, a “contratação de 

outro trabalhador com deficiência ou beneficiário 

reabilitado da Previdência Social” (art. 93, § 1º, Lei 

8.213/91)?  

O não cumprimento da cota legal é infração 

administrativa, não cabendo à Justiça do Trabalho, 

portanto, impor às empresas a obrigação de 

reintegrar ou pagar indenização ao colaborador 

desligado correspondente ao período compreendido 

entre a sua demissão e a nova contratação que 

o substitua, uma vez que o art. 93, § 1º, da Lei 

8.213/91, busca garantir o preenchimento das 

cotas dos deficientes físicos em benefício do 

programa e não impedir a rescisão contratual 

mediante imposição de reparação pecuniária à 

empresa, mormente em benefício do trabalhador 

cujo contrato foi rompido.

 

De início, vale esclarecer que não se fala em 

autorização para que as empresas deixem de 

cumprir com a cota legal e parem de admitir 

pessoas com deficiência física, pois é necessário 

que haja a devida inclusão social e possibilidade 

de pleno emprego, tal como a condição física de 

uma pessoa não pode ser empecilho à admissão. 

O que se defende é que a legislação específica não 

garante estabilidade ao funcionário com alguma 

deficiência física, sendo que a sua dispensa não se 

confunde com demissão discriminatória. 

A dispensa discriminatória será observada quando 

houver demissão de empregado portador do vírus 

HIV ou de outra doença grave que suscite estigma 

ou preconceito (Súmula 443, TST e Lei 9.029/95), 

requisitos estes que não se aplicam ao funcionário 

com deficiência física, por não se encaixar na 

definição acima.

Recentemente, a Justiça do Trabalho, revendo 

sua posição anterior, por decisão da 2ª Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho, afastou a 

condenação de uma empresa a pagar indenização 

a ex-colaboradora portadora de deficiência física, 

cujo valor refletia exatamente o trecho do art. 93, § 

1º, da Lei 8.213/91, acima.



TRABALHISTA

11 • Informativo Jurídico

E o Leite, Tosto e Barros Advogados participou 

ativamente na mudança do posicionamento da 2ª 

Turma. 

O escritório apresentou tese perante a Justiça 

do Trabalho quanto à ausência de previsão e 

autorização legal para que as empresas, que não 

cumprem com a cota legal, sejam condenadas a 

reintegrar o funcionário com deficiência física que 

foi desligado sem justa causa, e bem assim a lhe 

pagar indenização correspondente ao período da 

rescisão até a efetiva reintegração ou contratação 

de novo colaborador com necessidade especial.

Como abordado anteriormente, a demissão de um 

funcionário com deficiência física não pode ser 

considerada como dispensa discriminatória, seja 

porque não há implementação dos requisitos legais 

específicos (9.029/95) e súmula do TST (443), seja 

porque a lei 8.213/91 não garante a estabilidade 

no emprego, muito menos o pagamento 

indenizado do período correspondente à data 

da demissão até o dia anterior à contratação do 

novo colaborador com deficiência física.

A tese apresentada defende que o art. 93, da Lei 

8.213/91, não é absoluto e sequer determina a 

existência de estabilidade no emprego e, por tal 

razão, o empregador pode demitir funcionário 

portador de necessidade especial se não atender 

ao fim do contrato de trabalho, pois há amparo 

legal e corresponde ao exercício dos direitos 

potestativo e diretivo.

Da mesma forma, o escritório defendeu que, 

se a contar da demissão do ex-colaborador a 

empresa buscou implementar a cota que lhe 

cabia, o que pode ser provado com  publicações 

de vagas de emprego, parcerias com empresas 

de recrutamento e seleção e todos os demais 

meios possíveis, bem como que o caput do 

artigo 93, da lei 8.213/91, combinado com o seu 

parágrafo primeiro, não gera direitos individuais, 

mas sim proteção a um grupo determinado de 

trabalhadores, não podendo a Justiça do Trabalho 

determinar a reintegração ou pagamento ao 

funcionário desligado.

Ainda, a tese apresentada defende que o 

empregador não pode ser apenado por não ter 

conseguido preencher a cota, ou ter contratado 

novo funcionário com deficiência após algum 

período, porque a percentagem do art. 93, da 

lei 8213/91, deve ser interpretada de forma 



razoável, além de a penalidade ser exclusivamente 

administrativa. Inclusive, é o entendimento da 

SDI-I, TST, a qual pacificou a questão por meio da 

decisão proferida nos autos da ação civil pública 

de nº 658200-89.2009.5.09.0670.

Ou seja, se a empresa/cliente não cumpre com 

a cota legal, não é da competência da Justiça do 

Trabalho a fiscalização do seu adimplemento, 

pois este é o papel do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

Em julgamento a respeito da matéria, a 2ª Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

(Estado de São Paulo) adotou a tese defendida por 

Leite, Tosto e Barros Advogados:

DA INDENIZAÇÃO ATRELADA AO DESCUMPRIMENTO 

DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 93 DA 

LEI 8.213/91

[...]

No que pese o respeitável entendimento de origem, 

se o ordenamento jurídico, como bem pontua, 

não garante a estabilidade no emprego, carece do 

exigível sustentáculo a condenação no pagamento da 

indenização em favor da reclamante, até porque, o 

empregador não está jungido a manter o contrato de 

trabalho até lograr preencher a cota em aberto.

A teor do disposto no parágrafo 93 da Lei n. 8.213/91:

[...]

§ 1º A dispensa de pessoa com deficiência ou de 

beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final 

de contrato por prazo determinado de mais de 90 

(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por 

prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a 

contratação de outro trabalhador com deficiência ou 

beneficiário reabilitado da Previdência Social.

À evidência o intuito do legislador foi o de garantir a 

ocupação das cotas dos deficientes físicos em benefício 

do programa e não impedir a rescisão contratual 

mediante imposição de reparação pecuniária à empresa, 

mormente em benefício do trabalhador cujo contrato foi 

rompido.

[...]

Impera a conclusão de que a infração cometida pela 

reclamada tem cunho meramente administrativo.

Provejo.

Esperançosos por mais decisões como a da 2ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo.
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Em recente julgamento realizado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (“STJ”), foi proferida uma decisão monocrática pelo 

Ministro Rogério Schietti Cruz (REsp n. 1.598.005-SC), replicando 

o precedente da 3ª Seção (HC n. 399.109/SC, julgado em 

agosto deste ano), que uniformizou o entendimento de que 

a falta de pagamento do ICMS incidente sobre operações 

próprias configura  crime de apropriação indébita, 

previsto no art. 2º, II da Lei n. 8.137/1990.



A 
mbos os precedentes são alertas 

preocupantes aos contribuintes 

(sócios e administradores de 

empresas) que, por vezes, deixam 

de cumprir com suas obrigações 

tributárias por questões financeiras 

internas, como déficit de caixa, débitos com 

fornecedores, bancos, e outros passivos 

que exigem desembolsos essenciais para 

a continuidade regular das atividades 

empresariais.

A decisão que deu origem à celeuma teve início 

em divergências de entendimentos entre a Quinta 

e a Sexta Turmas da mencionada 3ª Seção, que 

analisavam as hipóteses de não pagamento do 

ICMS, nos seguintes sentidos:

(i) a Sexta Turma sustentava, nos casos de ICMS devido 

em Operações Próprias (“ICMS-OP”), que se estaria 

diante de uma mera situação de inadimplemento fiscal; 

enquanto, nos casos de ICMS Substituição Tributária 

(“ICMS-ST”), haveria crime de apropriação indébita;

(ii) a Quinta Turma, por outro lado, não fazia tal 

distinção, entendendo que o não repasse do ICMS 

devido pelo sujeito passivo do Estado, em qualquer 

hipótese, se enquadraria no tipo previsto no art. 

2º, II da Lei n. 8.137/1990.

Foi então que, em agosto de 2018, a matéria 

foi levada a julgamento pela 3ª Seção, para 

fins de uniformização da jurisprudência. 

Restou consignado, por seis votos a três, que 

a falta de pagamento do ICMS devido pelo 

próprio contribuinte (ICMS-OP) também teria 

condão de configurar o crime de apropriação 

indébita.

Em suma, a controvérsia que se pretende 

analisar neste artigo consiste em saber se, 

ao assim decidir, a 3ª Seção extrapolou a 

interpretação e a aplicação do tipo penal aos 

casos de ICMS-OP, declarado e não pago, em 

contrapartida ao conceito de mero inadimplemento 

fiscal que, como veremos, também é amplamente 

utilizado por esta Corte Superior.
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Interpretação da Norma 
Penal e Subsunção aos 
Conceitos de Direito 
Tributário

O tipo penal da “apropriação indébita tributária” está 

previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, 

cuja redação segue abaixo:

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 

ou de contribuição social, descontado ou cobrado, 

na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos [...].

No que se refere à interpretação do dispositivo 

acima e, como bem colocado pela Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura ao votar no HC n. 399.109/

SC: “O ponto fulcral da questão reside em saber 

como se deve interpretar a expressão típica tributo 

‘descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito 

passivo da obrigação’”. 

A fim de adequar tais premissas à falta de pagamento 

do ICMS-OP, é válida uma breve explicação acerca de 

seus aspectos gerais.

ICMS Operação Própria 
(ICMS-OP)

O ICMS é um tributo de competência Estadual que 

incide sobre a circulação de mercadorias e serviços 

de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação. Na prática, esse imposto é cobrado 

de forma indireta, ou seja, o encargo econômico é 

suportado por pessoa diversa daquela que pratica 

a conduta típica.

No caso do ICMS calculado sobre as operações 

próprias da empresa, em regra, o valor do 

imposto é adicionado ao preço do produto 

comercializado ou do serviço prestado, sendo 

transferido ao consumidor da cadeia produtiva 

como parte do custo.

E não é só do custo tributário que tal preço é 

composto. Tantos outros gastos fixos e variáveis, 

diretos e indiretos são considerados pelas 

empresas na formação do valor.

O fato de tais custos estarem embutidos no preço 

da mercadoria não atribui, contudo, o caráter de 

contribuinte do imposto ao consumidor, como sujeito 
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passivo da obrigação tributária em sentido técnico, 

porquanto ele sequer pode ser exigido em qualquer 

procedimento fiscalizatório que se inicie pelo Fisco 

Estadual.

O que o legislador pretendeu fazer foi aludir uma 

hipótese de responsabilidade tributária, sem analisar 

a sistemática de apuração e cobrança do ICMS como 

tributo indireto, em que o custo é repassado para 

terceiros sob o ponto de vista econômico. 

Neste ponto, é importante distinguir a figura do 

contribuinte, titular efetivo da capacidade contributiva, 

da figura do responsável tributário, pessoa que, em 

razão de exercer uma atividade conexa com os fatos, 

tem poder de disposição sobre os valores – figura esta 

que se confunde no caso do ICMS-OP. 

No caso do ICMS-OP, o contribuinte é o próprio 

responsável tributário. Isso porque não cabe ao 

empresário cobrar do consumidor o valor do tributo, 

mas tão-somente lhe repassar o ônus financeiro no 

preço da mercadoria, que, como dito, compõe tantos 

outros custos incorridos na cadeia produtiva.

Sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento 

do tributo não é transferida para terceiro e é a 

própria empresa o sujeito passivo direto da obrigação 

tributária (à qual é atribuída a apuração, a declaração 

e o recolhimento do tributo), não é possível vislumbrar 

qualquer hipótese de desconto ou cobrança, prevista 

no tipo penal da apropriação indébita (art. 2º, II da Lei 

n. 8.137/1990). 

Pelo contrário. Quando o contribuinte deixa de repassar 

aos cofres públicos os valores de ICMS-OP, comete um 

mero inadimplemento de sua obrigação tributária 

para com o Estado, o qual já dispõe de mecanismos 

para executar o débito, como a possibilidade de 

penhora de bens e a inscrição do devedor em cadastro 

de inadimplentes.

A ferramenta prevista no tipo penal (imputação da 

pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos 

e multa) apresenta-se medida desnecessária e 

abusiva.

Neste ponto, vale mencionar que o próprio STJ já 

decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o mero 

inadimplemento de tributo não é infração à lei. A 

matéria foi analisada, inclusive, sob a perspectiva 

do art. 135 do CTN¹, em casos de desconsideração 

da personalidade jurídica e atribuição de 

responsabilidade subsidiária dos sócios (REsp n. 

1.101.728 e Embargos de Divergência n. 174.532).

A fim de tornar ainda mais clara a ausência de 

qualquer conduta capaz de configurar a cobrança 

ou o desconto do ICMS-OP da empresa, imaginemos 

a situação em que determinado fornecedor de 

insumos não é pago ou sofre algum atraso em seus 

recebimentos.

Em paralelo, o comerciante realiza a venda das 

TRIBUTÁRIO CONSULTIVO

1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
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mercadorias por um preço de mercado, ao qual o 

custo com o insumo cobrado está incorporado. 

O consumidor, ao comprar e pagar por aquele 

bem, de certa forma, também arca com ônus 

financeiro dos insumos devidos ao fornecedor.

O fato de o comerciante não realizar 

o pagamento ao fornecedor, mesmo 

tendo recebido o valor da venda 

das mercadorias, teria o condão de 

caracterizar uma apropriação indébita 

de um dinheiro que não lhe pertence 

ou estaria ele apenas inadimplindo um 

contrato de fornecimento?

Trazendo à baila a questão do ICMS-OP, frise-

se que, em nenhum momento da circulação de 

mercadorias a sociedade cobra ou desconta 

o tributo devido ao Estado dos consumidores 

finais. Pelo contrário, como o próprio nome 

diz, o tributo incide sobre sua operação 

própria e qualquer cobrança seria prerrogativa 

do próprio Fisco ao exigir o pagamento do 

imposto.

O entendimento que se tem, portanto, é que o 

acórdão não conciliou os conceitos tributários e a 

sistemática de recolhimento do ICMS-OP ao tipo 

penal do art. 2º, inciso II da Lei n. 8.137/90, e sua 

manutenção cria uma situação desproporcional para 
maximizar a arrecadação.

Conclusão
Tanto nos julgados que condenaram o não pagamento 

do ICMS-ST como nos recentes, relativos a ICMS-OP, o 

que se vê é uma tentativa de criminalizar a inadimplência 

dos contribuintes de forma até inconstitucional, como 

deverá ser analisado pelo STF. 

Não deixa de ser curioso o fato de que tais precedentes, 

em especial o julgado pelo STJ no último dia 14 de 

setembro, tenham sido exarados (e de certa forma, 

exaltados) justamente em momento político e 

econômico tão delicado no País, o que, por si só, 

não justifica uma tentativa desmedida por parte dos 

Estados em arrecadar valores, à mercê do direito de 

liberdade dos contribuintes.

Isso para dizer que a segurança jurídica fica prejudicada 

com a discricionariedade do órgão, que não só contraria 

precedente do seu próprio Tribunal, proferido em sede 

de recurso repetitivo, como dá um ar político à decisão, 

que deveria preservar o cunho técnico da matéria e as 

garantias constitucionais. 

De qualquer maneira, é importante frisar que a 

matéria ainda é controvertida nos Tribunais 

e a decisão proferida no HC n. 399.109/SC 

e replicada no REsp n. 1.598.005-SC não 

pacifica a questão, mas apenas uniformiza um 

entendimento ainda bastante questionável, 

especialmente sob a ótica do ICMS-OP.

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes  ou representantes 
de pessoas jurídicas de direito privado.
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Tais limites de disposição de vontade encontram 

seus parâmetros em dois aspectos. O primeiro, 

na necessidade de preservar as condições 

mínimas de sobrevivência do doador, que não 

pode doar tudo que tem sem compor alguma 

reserva para sua subsistência, conforme dispõe 

o Art. 548 do Código Civil, que assim dispõe: “É 

nula a doação de todos os bens sem reserva de 

parte, ou renda suficiente para a subsistência 

do doador.” O segundo parâmetro limitativo 

se encontra na preservação dos interesses de 

determinados herdeiros, conforme previsto 

no Art. 549 do Código Civil: “Nula é também a 

doação quanto à parte que exceder à de que o 

doador, no momento da liberalidade, poderia 

dispor em testamento.” A esta última hipótese 

denomina-se doação inoficiosa, da qual tratamos 

neste artigo.

Para discorrer sobre o tema convém inicialmente 

verificar quais os limites de disposição 

patrimonial do testador para, somente então, 

encontrar o limite do poder para doar. A resposta 

está expressa no Art. 1.789 do Código Civil: 

“Havendo herdeiros necessários, o testador só 

poderá dispor da metade da herança.”
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Fica claro, pelo texto do supracitado artigo de lei, 

que o testador somente poderá dispor de metade 

dos seus bens em testamento, sendo que a outra 

metade, necessariamente, ficará reservada aos 

herdeiros necessários, parte esta denominada 

legítima. Pela mesma razão, pela regra do Art. 

549 do Código Civil, em caso de doação o doador 

somente poderá dispor, igualmente, de metade 

do seu patrimônio, de modo a preservar a outra 

metade que cabe aos herdeiros necessários.

Cabe aqui indagar quais seriam os herdeiros 

necessários na medida em que, se inexistirem, 

tal limitação do poder de doar e testar não terá 

eficácia. De acordo com o artigo 1.845 do Código 

Civil, são herdeiros necessários os descendentes, 

os ascendentes e o cônjuge (ou, por equiparação 

legal, o companheiro em caso de união estável).

Assim, considerar-se-á passível de nulidade a 

doação que vier a exceder 50% (cinquenta por 

cento) do patrimônio do doador se, no ato de doar, 

houver herdeiros necessários. 

Insta destacar que, havendo o referido vício, a 

doação não será totalmente nula, mas somente 

naquilo que exceder a metade que o doador 

poderia dispor em testamento, cabendo aos 

eventuais interessados promoverem a respectiva 

ação, nos termos da lei processual.
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CÍVEL

A TAXATIVIDADE DAS DECISÕES SUJEITAS A AGRAVO DE INSTRUMENTO

O 
Código de Processo Civil de 2015 admite 

específicas e precisas possibilidades para 

interposição do mencionado recurso.

As decisões suscetíveis de agravo de 

instrumento estão taxativamente previstas 

no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. 

Com efeito, as decisões que não estiveram 

previstas no mencionado dispositivo legal 

não ficam sujeitas à interposição de tal 

recurso. Neste caso, as decisões não serão 

impugnadas de forma imediata, devendo as 

partes demonstrarem sua insatisfação quanto 

à decisão, se assim entenderem, em preliminar 

de recurso de apelação ou em contrarrazões ao 

aludido recurso, nos termos do artigo 1.009, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, essa limitação quanto à interposição de 

agravo de instrumento está sendo plenamente 

discutida perante o Superior Tribunal de Justiça. 

O julgamento dos recursos repetitivos¹ sobre o 

tema já teve início, muito embora encontre-se, 

no momento, suspenso em decorrência do pedido 

de vista realizado pelo Ministro João Otávio de 

Noronha.

A Relatora, Ministra Nancy Andrighi, defendeu 

a “taxatividade mitigada”. Isto é, entendeu que 

o agravo de instrumento deverá ser admitido, 

independentemente da previsão legal acerca 

da recorribilidade da decisão, quando for 

apresentado para discutir questões urgentes 

e de difícil reparação caso não apreciadas no 

momento em que questionadas.
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A nova legislação processual, dentre as inúmeras modificações, trouxe 
consigo a maior inovação recursal referente às possibilidades para 
interposição de agravo de instrumento.
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Por outro lado, a Revisora, Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, entendeu que a extensão do rol 

possibilitaria manifesta insegurança jurídica 

quanto ao instituto de preclusão, consignando 

que

[...] a tese trará mais problemas que soluções, 

porque certamente surgirão incontáveis 

controvérsias sobre a interpretação dada 

no caso concreto. Como se fará a análise da 

urgência? Caberá a cada julgador fixar de 

modo subjetivo o que será urgência no caso 

concreto?

Não obstante, muito embora os recursos 

repetitivos sobre o tema estejam pendentes 

de julgamento definitivo, em recente 

oportunidade o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu questão similar, no julgamento do 

Recurso Especial 1.722.866/MT.

No caso, as empresas recorrentes – em 

recuperação judicial – interpuseram agravo de 

instrumento visando à dispensa do depósito 

de 40% dos honorários do administrador 

judicial da recuperação judicial, bem como 

à continuidade do recebimento de benefício 

concedido por programa estadual. Ou seja, o 

agravo de instrumento foi interposto em face 

de decisão que não possui previsão expressa 

no rol taxativo do artigo 1.015 da legislação 

processual.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio 

do voto do Ministro Relator Luis Felipe 

Salomão, assentou que seria viável a 

interposição do agravo de instrumento 

em face da citada decisão, ainda que não 

prevista taxativamente, considerando a 

lacuna na legislação que regula o processo 

recuperacional, abrindo espaço, portanto, para 

interpretação extensiva no Código de Processo 

Civil/2015.

Em seu voto, o Ministro Relator consignou que,

[...] assim como pela ausência de vedação 

específica na lei de regência, parece mesmo 

recomendável a incidência do novo diploma 

processual, seja para suprimento, seja para 

complementação e disciplinamento de lacunas e 

omissões, desde que, por óbvio, não se conflite 

com a lei especial.
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