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» RODRIGO KARPAT
SÓCIO DO ESCRITÓRIO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

A compra de um imóvel na planta é
um sonho que pode se transformar em
pesadelo caso os prazos de entrega do
apartamento não sejam cumpridos. A ne-
gociação começa com a formalização da
proposta de aquisição da unidade e com
a consequente assinatura do compromis-
so de compra e venda. 

Porém, o que não se espera e ocorre
muitas vezes, é o atraso na entrega do em-
preendimento e a cobrança de taxas e va-
lores acima dos permitidos por lei. Estas
situações tem se tornado constantes em
consequência ao aquecimento do merca-
do imobiliário e vêm ocasionando diver-
sos problemas enfrentados pelos compra-
dores com relação às construtoras.

O contrato de compra e venda, na
maioria das vezes, prevê o prazo de tole-
rância de atraso na obra de até 180 dias.
Um prazo que tem sido tolerado pelo Po-
der Judiciário. Porém, após este período
assiste ao promitente comprador o direi-
to a indenização pela mora da construto-
ra, condenação esta costumeiramente
aplicada pela justiça no valor correspon-

dente ao valor da locação do bem. Ou se-
ja, em uma remuneração mensal equiva-
lente a 1% do preço ajustado do imóvel,
contado após o período de tolerância de
180 dias até a efetiva entrega das chaves.

Outro direito que assiste ao compra-
dor, que foi objeto de decisão do STJ, é
que a responsabilidade pelo pagamento
das cotas condominiais somente podem
ocorrer a partir da entrega das chaves.
Antes deste momento cabe a construtora
quitar os débitos condominiais que pas-
sam a existir da instalação do condomí-
nio, independente do que diga o compro-
misso de compra e venda. 

Na prática, as construtoras, após a ins-
talação do condomínio, transferem a res-
ponsabilidade do pagamento das cotas
condominiais ao comprador menciona-
do cláusula existente neste sentido no
contrato de compra e venda, quando não
lançam a cobrança de despesas para cus-
teio do prédio com base no contrato de
compra e venda que “permite”, em desa-
cordo com o entendimento do STJ, a co-
brança a partir do habite-se.

Algumas construtoras cobram ainda
juros sobre as parcelas pagas antes da
entrega das chaves, o que também é ile-

gal e já decidido pelo STJ.  Somente
após a entrega das chaves é que pode
incidir juros. Até a entrega das chaves
as parcelas podem sofrer a correção
monetária pelo Índice Nacional da
Construção Civil (INCC).

Goza o comprador do direito de res-
cindir o contrato a qualquer tempo, inde-
pendente do atraso, conforme estipula a
Súmula 01 do Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJ-SP): “O Compromis-
sário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, ad-
mitida a compensação com gastos pró-
prios de administração e propaganda fei-
tos pelo compromissário vendedor, as-
sim como com o valor que se arbitrar pe-
lo tempo de ocupação do bem”.

Quando o consumidor/comprador
optar em rescindir o contrato, indepen-
dente de motivo, entende-se razoável a
retenção de até 25% do valor. Porém, se
existir quebra contratual por parte da
construtora, por exemplo, no caso de
atraso superior aos 180 dias de tolerância,
o consumir pode optar em rescindir o
contrato e receber o valor integral pago
devidamente corrigido.

» BENTO ALCOFORADO
DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ÓPTICA (ABIOPTICA)

O mercado óptico brasileiro atravessou recentemente mo-
mentos distintos, acompanhando as dificuldades e as diferen-
tes realidades de um país dinâmico e especial como o Brasil.
De uma maneira geral, podemos dizer que fizemos nossa lição
de casa, crescendo nos últimos anos a taxas muito elevadas,
lutando por condições mais justas de importação, de fabrica-
ção e, especialmente, pelo direito do brasileiro de usufruir de
um de seus mais importantes di-
reitos: o acesso à visão.

A realidade ideal, no entanto,
está muito distante. Estima-se
que aproximadamente 50 mi-
lhões de brasileiros ainda não
possuam acesso aos óculos, e
muito deles sequer têm a infor-
mação necessária ou as condi-
ções para consultar um especia-
lista para a realização de exames
preventivos. Estamos, portanto,
diante de um grande desafio,
mas também de uma grande
oportunidade. 

A boa notícia é que, talvez pela primeira vez, de maneira or-
ganizada e consensual, Indústria e Varejo óptico preparam um
movimento de união sem precedentes, com o objetivo comum
de alavancar ainda mais nosso setor. A ideia é que, juntos, pos-
samos dar os passos essenciais para que a óptica brasileira rom-
pa as barreiras que ainda nos impedem de chegar, com qualida-
de e preço, aos brasileiros com menos condições e informação. 

Nesse sentido, já foram organizados três encontros entre al-

guns dos mais importantes representantes do varejo e da indús-
tria óptica brasileira, do qual foram tiradas as primeiras diretri-
zes para a preparação de um evento ainda maior, no próximo
mês de outubro, para que possamos ouvir ainda mais os repre-
sentantes de todo o País, sejam eles de grandes redes e empresas
ou de pequenas ópticas. Todos serão ouvidos e terão voz ativa.

Durante os três encontros anteriores algumas verdades já
foram ditas. Todos têm a consciência de que devemos enca-
rar questões como a formalização do mercado, o combate
constante à pirataria e ao contrabando, investir pesado na

capacitação dos profissionais do
setor por todo o país e, também,
que devemos desenvolver rapi-
damente uma política nacional
para o setor. 

A Abióptica tem desenvolvido
trabalhos e encontros constantes
nesse sentido, com reuniões com
alguns dos principais órgãos de
controle e de incentivo do gover-
no federal, além de servir como
moderador entre os diversos inte-
resses que envolvem fabricantes,
revendedores, importadores e de-
mais agentes da óptica brasileira. 

Estamos, por exemplo, em fase final de preparação das nor-
mas de autorregulamentação de nosso setor, um passo funda-
mental para que novas conquistas venham por aí. 

Nos próximos meses todos serão convocados a participar
desse movimento sem volta, que certamente trará ganhos a to-
dos os profissionais sérios que querem ver o setor óptico brasi-
leiro ainda mais forte, organizado, formal e mais atuante na
qualidade de vida de nossos cidadãos. 

A aproximação entre o
varejo e indústria óptica

Imóvel na planta: sonho ou pesadelo?

» SALMERON CARDOSO
DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL 
DE AVIAÇÃO DO BRASIL (CEAB)

Em um país com dimensões continen-
tais como o Brasil, onde a distribuição de-
mográfica e de renda ainda são concen-
tradas nos grandes centros, o ensino à dis-
tância (EAD) ganha força como solução
para democratizar o acesso à informação
e sanar o problema da falta de qualifica-
ção profissional, que deixa muitas vagas
em aberto no mercado de trabalho.

Além de dar igualdade de oportunida-
des aos alunos, disseminando o ensino de
qualidade usualmente oferecido nas gran-
des capitais, principalmente no Rio de Ja-
neiro e São Paulo, o EAD apresenta-se com
uma vantagem competitiva agressiva. 

Seu sistema é financeiramente mais
viável, já que não soma ao valor do curso
os gastos com alimentação extra, trans-
porte, estacionamento e até hospeda-

gem. Outra questão importante é que os
alunos podem se dedicar às aulas em pe-
ríodos que não afetem a atividade profis-
sional ou mesmo outros cursos que por
ventura façam. 

Desta forma, enxergo o EAD como um
trampolim de qualificação profissional,
bastando ao aluno observar as escolas
que vêm investindo em conteúdo, técni-
cas e tecnologia capazes de suprir suas
expectativas dentro deste modelo online.
Esta é a nova busca destes consumidores
de conhecimento, já tão conectados e
engajados em suas redes sociais.

Nesse sentido, toda essa mudança de
comportamento nos leva a crer que a
adaptação do presencial para o online faz
com que o preconceito existente em rela-
ção ao ensino à distância diminua. A qua-
lificação, homologação e o chancelamen-
to já são preocupações inerentes das ins-
tituições de ensino, mas aqueles que se
lançaram ao desafio também poderão ou-

torgar e, então, levar a um ciclo virtuoso. 
Uma das provas de que o mercado já

vem aceitando de maneira igualitária as
duas formações está na Anac –Agência
Nacional de Aviação Civil- que, recente-
mente, homologou o Curso de Comissá-
rio de Voo Online.

Há ainda outro fator que torna o
EAD um bom negócio para os interes-
sados na modalidade: existe no Brasil
um movimento de migração de pes-
soas em busca de maior qualidade de
vida e, para muitos, isso significa se
afastar dos grandes centros. 

Somando a este público a parcela da
população que tem vontade de aprender,
mas vive em cidades pequenas e que
através deste tipo de aprendizado cada
vez menos abandona a terra natal, é pos-
sível enxergar um futuro promissor para
este sistema, que vence barreiras e dis-
tâncias, formando também profissionais
capazes de romper os limites.

Educação sem fronteiras: 
profissionais sem limites

Importação 
de veículos 
e redução de 
até 50% da
tributação
» ALOÍSIO MASSON
SÓCIO DO ESCRITÓRIOFLÁVIO ANTUNES, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

A política fiscal adotada pelo Governo Federal para au-
mentar a competitividade da indústria automobilística na-
cional em virtude da então valorização do Real, utilizando o
aumento do IPI incidente sobre os veículos importados como
instrumento de política econômica, causou uma grande dis-
tância de preços entre estes e os veículos produzidos no Brasil
ou nacionalizados, de tal sorte que o consumidor ficou alija-
do da possibilidade de usufruir da qualidade nos opcionais e
conforto ofertado pelos importados.

Nesse sentido, muitos consumidores têm optado por im-
portar veículos novos para uso próprio, pagando os tributos
incidentes na importação no momento do desembaraço
aduaneiro, voltando à tona a discussão de quais tributos deve-
riam incidir nesta operação
de importação. Atualmen-
te, aplica-se a incidência do
I.I. de 35%, IPI de 25%, PIS
de 2% e Cofins de 9,6%,
mais o ICMS.

Mas nem todos esses tri-
butos deveriam incidir nes-
ta operação. Sabe-se que a
Constituição Federal tra-
tou de garantir aos admi-
nistrados a segurança de
não serem excessivamente
tributados. Assim, na
CF/88 foi inserido o inciso
II, no §3º, do art. 153, deter-
minando que o IPI será
não-cumulativo, compen-
sando-se o que for devido
em cada operação com o
montante cobrado nas an-
teriores. É o princípio da
não-cumulatividade.

Este princípio é aplicá-
vel ao IPI caso o importa-
dor seja o próprio consu-
midor, pois este não terá a
oportunidade de com-
pensar o que for devido a
título de IPI em operação
subsequente com o montante cobrado nas operações an-
teriores, resultando no ônus de arcar com a totalidade da
incidência sobre toda a operação. Entretanto, o Fisco Fe-
deral continua cobrando o IPI no momento do desemba-
raço aduaneiro, de forma inconstitucional.

Destarte, em observância ao princípio da não-cumulativi-
dade do IPI, é possível obter a desoneração da incidência des-
te tributo federal nos casos de importação de veículo automo-
tor novo, por pessoa física, para utilização própria, por inter-
médio de ação judicial que declare a inexistência desta relação
jurídica tributária entre o importador-consumidor e a União
Federal. Nesse sentido, diversos julgados dos Tribunais Supe-
riores (STF: AgR RE 255.682/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ:
REsp nº 848.339/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

Outra discussão que se trava nos tribunais atualmente é a
incidência do ICMS nessas mesmas operações. Desde a edi-
ção da Emenda Constitucional 33/2001, que alterou a alínea
“a”, do inciso IX, do §2º, do art. 155 da CF/88, na entrada de
bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qual-
quer que seja a sua finalidade, incidirá o ICMS ao Estado onde
estiver situado o domicílio do destinatário da mercadoria.

Em que pese tal determinação são diversas as decisões
de 1ª. instância que excluem a incidência do ICMS em be-
nefício do importador-consumidor. Tais decisões pos-
suem como base a Súmula 660 do STF, que indica não inci-
dir o ICMS na importação de bens por pessoa física ou ju-
rídica que não seja contribuinte do imposto.

Vale dizer que após a edição da EC nº 33/2001 o STF
chegou a modificar a redação da Súmula 660, determinan-
do que o ICMS seria devido na importação de bens por
não-contribuinte após a edição da emenda constitucional,
entretanto, esta redação foi retificada para manter o texto
original da Súmula 660 (DJU 28.03.2006), sugerindo que a
Excelsa Corte considera inconstitucional a referida emen-
da, o que é coerente, pois o art. 155, §2º, inciso II, da
CF/88, determina que o ICMS será não-cumulativo, tal
qual o IPI, isto é, deve ser aplicado aqui o mesmo princípio
constitucional da não-cumulatividade.

Assim, em termos econômicos e jurídicos, verifica-se que a
importação de veículo automotor novo por pessoa física e pa-
ra uso próprio indica uma possível economia no produto final
de até 50%, considerando o seu custo de produção e a exclu-
são do IPI e ICMS por intermédio de ação judicial, em obser-
vância ao princípio constitucional tributário da não-cumula-
tividade. Exemplo: Camaro SS V8: US$33,180 (R$ 67.355,40,
com dólar a R$ 2,03, mais a tributação) X R$ 200.002,00 (Fipe).
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