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A P R E S E N T A Ç Ã O

Em 2020, muitas mulheres enfrentaram situações de abuso, de burn out, de
malabarismo entre home office, home schooling e home caring e inúmeras outras
situações infelizmente desafiadoras para todos. Também houve adaptação,
superação e resiliência. Na 3ª edição dessa coletânea de artigos jurídicos escritos
pelas profissionais do escritório, trazemos um time de especialistas com muita garra
para superar o desafio de juntos ajudar a transformar empresas em negócios de
realizações e sucesso para 2021 e além.

São ao todo 63 profissionais, entre sócias, advogadas e estagiárias, mães, esposas e
filhas. Essa é uma singela homenagem em respeito e reconhecimento do
conhecimento e da capacidade técnica da nossa equipe feminina, que hoje
representa cerca de 57% do quadro jurídico do Azevedo Sette. 

Nesta edição, temos  a honra de contar com todas as áreas do escritório com
especialistas em Ambiental, Compliance, Investigações e White-Collar, Contencioso
Cível e Estratégico, Imobiliário, Infraestrutura, Minerário, Mercado de Capitais,
Societário e  Fusões e Aquisições, Proteção de Dados e TMT - Tecnologia, Mídia,
Telecomunicações, Trabalhista e Tributário.

Em nossa lista de autoras estão as sócias Alessandra Ganz, Ana Paula Terra Caldeira,
Bruna Bouissou, Clarissa Viana, Danielle Chipranski Cavalcante, Glaucia Ferreira,
Isabel Franco, Juliana Petrella Hansen, Luanna Vieira de Lima Costa, Silvia Pellegrini
Ribeiro e Tatiana Maria S. Mello de Lima e as e advogadas Ana Carolina Veloso, Ana
Luiza Mendonça, Camila Del Sasso, Camilla Chicaroni, Carolina Ribeiro, Carolina Sotto

N O S S O  P R O J E T O

Mayor, Caroline Martinez de Moura, Fernanda Dolabella, Fernanda Nunes, Fernanda
Santiago, Gabriela Salazar, Giuliana Bonilha, Isabella da Penha Lopes Santana,
Izabelle Lauar Schirmer, Janaina Samogim, Julia Maurizi, Juliana Federici, Juliana
Gebara Sene Santos Ikeda, Lais Marques, Liliane Campos, Lorena Pretti Serraglio,
Luciana Tolentino, Lucielly Matos Oliveira, Maíra Konrad, Maira Sampaio, Mariana de
Carvalho Rici, Mariana Gonçalves, Mariana Viotti, Marina Corrêa, Marina Ostertag,
Nariman Gonzales, Pâmella Souto Pires, Paula Novaes Silva, Regiane Alves, Roza
Martins, Sofia Pinheiro Chagas Goés Monteiro, Stefania Mariotti Masetti, Svetlana
Miranda e Vanessa Andrade, a paralegal Ana Clara Appolinario e as estagiárias Ana
Beatriz Franzero, Ana Luiza Baroni, Bruna Medina, Eduarda Marques Lima, Gabriela
Sá, Isabel Pereira Bispo, Kamilla Niz, Marina Faria e Stela Marques.

A revisão ficou a cargo das advogadas, e também autoras, Ingrid Bandeira Santos,
Monalisa Marques e Maristela Ferreira de Souza Miglioli.

Fico feliz que esse projeto continua crescendo e ganhando asas e mais feliz ainda
de estar ao lado de tantas excelentes profissionais que aceitaram contribuir nesse
projeto e compartilham da jornada no mundo dos negócios. Já avançamos muito e
vamos ainda mais longe juntas!

Por Ana Paula Terra Caldeira, sócia da área Societária
e Fusões & Aquisições do Azevedo Sette Advogados
e coordenadora do projeto.
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INDICATIVOS DO FUTURO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Em março, o Brasil completa um ano de enfrentamento da pandemia da COVID-19 e ainda não é possível
estimar tempo para estabilização dos novos casos e reflexos da doença. Atividades comerciais ameaçadas por
interrupções forçadas, trabalho em regime domiciliar (home office), tímido retorno às aulas presenciais e
mudanças de hábitos de consumo marcam fortemente o período e devem ainda ser responsáveis por mais
mudanças, inclusive remodelando o mercado imobiliário brasileiro.

Comércio de produtos e serviços foi, sem dúvida, o segmento mais afetado nesse período. O momento é
influenciado não apenas por conta das paralisações e restrições de atividades, mas pela própria mudança de
hábitos dos consumidores (que provavelmente seguirão cada vez mais cautelosos e reflexivos com os seus
gastos, não apenas durante, mas também depois da pandemia). Pesquisa da Nielsen, veiculada pelo SEBRAE [1],
indica que o consumidor converge seus gastos com produtos para a manutenção geral da saúde e bem-estar,
produtos essenciais e armazenamento de alimentos e produtos de saúde, com severo aumento das compras
online e diminuição das visitas às lojas.

O formato de delivery (seja por aplicativos ou não) é algo que certamente as empresas deverão se adaptar.
Além disso, é possível ver que o comércio (de rua) local (em lugar de grandes centros comerciais) passou a ter
maior relevância [2]. Nesse sentido, levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping revelou que,
em São Paulo, 32% dos lojistas relataram que o faturamento caiu 90% em relação ao período pré-pandemia.
Para 41% dos lojistas, o faturamento ficou reduzido em até 80%, e 24% dos empresários registraram queda de
até 70% [3].

Os shopping centers já entenderam que precisam de atualização: grandes grupos aceleraram projetos de e-
commerce, como BR Malls e a rede Iguatemi, assim como lançaram mão de estratégia de apresentar o shopping
center como um hub social, local de convivência entre pessoas, alegadamente insubstituível pela ferramenta
digital [4]. Até mesmo as consolidadas praças de alimentação começam a ser substituídas pelo novo conceito       

Por Alessandra Ganz
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de food halls – espaço de estar e permanecer, voltado para o mercado
gastronômico, ampliando a ideia de consumo.

No segmento de escritórios de alto padrão em São Paulo, sobretudo
em virtude do aumento da prática de home office, forçada pela
necessidade de isolamento social, segundo pesquisa da consultoria
imobiliária comercial JLL [5], a taxa de vacância dos imóveis passou
de 17,3% no segundo trimestre para 19,4% no terceiro trimestre e
fechou 2020 acima dos 20%. A perspectiva é que a vacância nesse
segmento continue a subir. Vale dizer que há capitais, como no Rio de
Janeiro, que a taxa de vacância chega a 40%.

A pesquisa também mostra que mais imóveis estão sendo devolvidos
ou substituídos por áreas menores – grandes empresas correspondem
a cerca de 30% das devoluções -, das quais 70% deixaram o prédio e
30% reduziram a área locada. Grandes grupos tradicionais, como a
companhia aérea Latam e bancos como o Itaú Unibanco, BMG e o
Banco do Brasil, bem como negócios de médio porte já aderiram ao
movimento.

A região das avenidas Berrini e Chucri Zaidan, que abrange também a
avenida Presidente Juscelino Kubistchek e o bairro Vila Olímpia, foi a
mais atingida - edifícios chegam a registrar vacância de até 50%. Fora
desses limites, a vacância fica abaixo de 10%. Na Faria Lima, gira ao
redor de 5%. Esse cenário impacta, no curto prazo, os fundos
imobiliários que investem no segmento de escritórios na cidade, já que
a possibilidade de aumento de lucro diminuiu, conforme analisa Arthur
Vieira de Moraes, professor da EXAME Academy [6].

Um aspecto está claro: a vida profissional no pós-pandemia vai ter um
componente forte de home office. Segundo  Roberto Patiño, diretor 

da JLL [7], proprietários de prédios corporativos com grandes
metragens locados para empresas de renome devem mudar de tática:
cada vez mais aumenta a demanda por espaços de trabalho flexíveis e
adoção do modelo de compartilhamento.

Essa mudança também reflete diretamente, com otimismo, no
segmento dos imóveis residenciais, aliado à baixa taxa básica da
economia. Nesse, já é possível notar, na cidade de São Paulo, o
aumento significativo de lançamentos de novos edifícios residenciais –
o número de novos alvarás no período é o maior desde 2000: foram
973 empreendimentos verticais autorizados, 10,4% mais que nos 12
meses anteriores . Esse aumento deve-se também à possiblidade de
reabertura dos estandes e digitalização do setor.

Essa mudança também reflete diretamente, com otimismo, no
segmento dos imóveis residenciais, aliado à baixa taxa básica da
economia. Nesse, já é possível notar, na cidade de São Paulo, o
aumento significativo de lançamentos de novos edifícios residenciais –
o número de novos alvarás no período é o maior desde 2000: foram
973 empreendimentos verticais autorizados, 10,4% mais que nos 12
meses anteriores [8]. Esse aumento deve-se também à possiblidade
de reabertura dos estandes e digitalização do setor.

E não só isso, a busca por maior conforto (agora que a família está
mais tempo dentro de casa) indica também aumento das negociações
de imóveis de alto e médio padrão. Houve uma mudança de perfil na
busca do imóvel por causa da pandemia e, até mesmo, de um
movimento de interiorização. Esse aspecto pode, inclusive, orientar a
esperada revisão do Plano Diretor da cidade prevista para este ano de
2021 (ainda não iniciada) – até então, estimulou-se o lançamento de
estúdios e apartamentos de um dormitório, muito atrativos a
investidores, mas as necessidades mudaram.

#Artigo 1

Pág. 07
www.azevedosette.com.br

https://www.jll.com.br/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/FirstLook_Escritorios_SP_AA_A_2T2020.pdf
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/02/15/apos-onda-de-devolucoes-total-de-escritorios-disponiveis-em-sp-sobe-50.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/02/15/apos-onda-de-devolucoes-total-de-escritorios-disponiveis-em-sp-sobe-50.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/numero-de-novos-predios-autorizados-na-capital-paulista-bate-recorde.shtml


Por conta dessa mudança, novos lançamentos começam a trazer outras configurações: grandes condomínios-clubes, com oferta de mais opções na
área comum; desenho de novos formatos, com espaço para escritórios (nas unidades ou nas áreas comuns); além de áreas adaptadas para limpeza e
estocagem de itens que chegam pelo comércio eletrônico.

A Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Secovi-SP, apurou em dezembro de 2020 a comercialização de 8.799 unidades residenciais novas na
cidade de São Paulo. O resultado foi 103,2% superior comparado às vendas de novembro (4.331 unidades) e ficou 26,1% acima das 6.980 unidades
comercializadas em dezembro de 2019 [9]. Também foi possível verificar aumento das negociações de imóveis usados, comercializados entre
particulares.

É fato que a pandemia da COVID-19 é um marco para a sociedade contemporânea, não só do ponto de vista de saúde pública, mas também
como causa de ruptura de paradigmas – setores que possuíam inovações latentes e antes rejeitadas ou engavetadas, tiveram que implantá-
las para sobreviver; o home office, questionado por adeptos do padrão comando-controle e crença de que somente a presença física é
sinônimo de produtividade, está forçando gestores a reverem modelos; e serviços em que a presença física era exigida precisaram se
reinventar. Tais mudanças já trouxeram alterações e impactarão a sociedade e, consequentemente, o mercado imobiliário brasileiro.

#Artigo 1
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O BÊABÁ DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO
CONSELHO CONSULTIVO
Entenda o que eles são e como usá-los no crescimento da sua empresa

Por Ana Paula Terra Caldeira e Gabriela Torres Mendes de Sá

#Artigo 2

As empresas atuantes no Brasil estão cada vez mais atentas à necessidade de incorporar boas práticas de
Governança Corporativa e vêm buscando adotá-las de maneira crescente, fato observado pelo aumento no
número de associados ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). No começo da década, em
2001, o Instituto contava com 278 associados, frente aos 2.483 [1] em dezembro de 2020, entre pessoas
jurídicas e pessoas físicas, dos quais 600 se associaram ainda no último ano.

No caminho para se adequar às melhores práticas em governança para o mercado – e para cumprir com
obrigações legais – muitas empresas criam órgãos como Conselho de Administração e Conselho Consultivo.

No entanto, há muita dúvida sobre as diferenças entre eles e quando é necessário constituí-los. Neste artigo,
esclareceremos as principais dúvidas sobre o papel de cada um desses Conselhos, quando eles são obrigatórios
e os benefícios para as empresas a partir de uma concretização eficaz desses órgãos na gestão das empresas
de todos os tamanhos, familiares e abertas.

Conselho Consultivo e Conselho de Administração: o que são e para que servem?

Cada um desses Conselhos tem uma função diferente na perspectiva da Governança Corporativa, apesar de,
muitas vezes, serem parecidos. Essa semelhança se deve, principalmente, ao objetivo comum desses órgãos:
atingir e concretizar o objeto social de uma empresa, da maneira mais eficiente possível.

O Conselho de Administração é um dos principais órgãos de um sistema de governança, cuja função é servir 
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de elo entre a Diretoria Executiva e os acionistas das companhias,
sendo também o órgão colegiado responsável pelo direcionamento
estratégico da companhia.

Além disso, a Lei nº 6404/1976, também chamada de Lei das S/A,
atribui algumas obrigações e competências exclusivas a este
Conselho, conforme seu artigo 142, dentre as quais (i) eleger e
destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, bem
como (ii) fiscalizar a gestão da diretoria e examinar os livros, contratos
e papéis da companhia. Além disso, este Conselho pode convocar
assembleias gerais e autorizar, se o estatuto não dispuser em
contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição
de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros.

Paralelamente, o Conselho Consultivo é responsável por apoiar os
administradores das empresas por meio de pareceres e
recomendações, podendo ser um órgão permanente ou temporário, a
depender das necessidades e objetivos a serem atingidos pela
companhia. Suas responsabilidades e requisitos são determinados
pelo artigo 160 da LSA e, ao contrário do Conselho de Administração,
o Conselho Consultivo não é um órgão de deliberação, ou seja, suas
decisões têm caráter meramente de aconselhamento, não sendo, a
companhia, obrigada a adotá-las.

Assim, uma das principais diferenças entre o Conselho de
Administração e o Consultivo está nas atribuições e poderes definidos
no sistema de governança. Enquanto o Conselho de Administração
tem funções, poderes e atribuições legalmente estabelecidos, o
Conselho Consultivo funciona como um órgão de suporte, sem poder
de decisão.

Os conselheiros de administração, portanto, não são apenas
consultores; são eles que orientam, a partir da análise minuciosa das
questões atinentes da empresa, quais as diretrizes a serem seguidas e
as melhores abordagens para tal. Sendo assim, cabe a esse órgão
deliberar sobre temas importantes da empresa, tomando as decisões
necessárias para seu crescimento e, dessa forma, responsabilizando-
se solidariamente pelos rumos do negócio. 

Obrigatoriedade, Composição e Prazo de Gestão

O Conselho Consultivo é sempre facultativo, não havendo nenhuma
disposição legal ou normativa que obrigue as empresas a implementá-
lo. Isso significa que sua composição e o tempo de gestão também
são totalmente flexíveis, podendo ser aplicado o que for mais
conveniente para a empresa, desde o número de conselheiros - que
orientamos ser um número ímpar, para fins de eventual desempate em
votação - até o período total de seu trabalho, podendo ser de 6 (seis)
meses ou 3 (três) anos.

No que tange ao Conselho de Administração, algumas empresas são
compelidas por lei a possuir esse órgão colegiado, a saber: as
companhias abertas, as sociedades com capital autorizado e as
sociedades de economia mista. Isso não significa que somente
empresas que se enquadrem nas três possibilidades aqui abordadas
possam ter Conselho de Administração. Quaisquer sociedades por
ações, de capital aberto ou não, podem criar o referido órgão. A
criação de conselho de administração em sociedades limitadas
também é possível, mas sua atuação é mais limitada devido a 

#Artigo 2
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competências exclusivas de deliberações de sócios fixadas por força
do Código Civil.

No caso das sociedades limitadas, para que haja um Conselho,
consultivo ou de administração, é necessária a previsão no contrato
social da aplicação supletiva da LSA, nos termos do art. 1.053,
parágrafo único, do Código Civil. O contrato social também deve
prever quais matérias podem ser levadas para aconselhamento ao
Conselho Consultivo, enquanto no Conselho de Administração o
artigo 142 da LSA pode ser aplicado, observando as matérias de
competência exclusiva dos sócios, para não infringir o artigo 1071 do
Código Civil.

A LSA determina que o Conselho de Administração deverá ser
composto por, no mínimo, três membros, todos eleitos em assembleia
geral e por ela destituíveis a qualquer momento. A legislação também
prevê uma gestão máxima de três anos, permitida a reeleição. Há
exceções a essa regra nas companhias abertas que fazem parte do
Novo Mercado e no caso de Fundos de Investimento, em que o
mandato unificado dos conselheiros é de, no máximo, dois anos, sendo
permitida a reeleição.

Por que implementar Conselhos na sua empresa?

Segundo pesquisa da McKinsey & Co. (2000) [2], foi identificado que
investidores aceitariam pagar mais pelas ações negociadas na bolsa
de valores de empresas que têm boas práticas de governança
inseridas em seu processo de gestão. Em seu estudo, a McKinsey &
Co. entrevistou 90 (noventa) investidores da América Latina, dos
quais 83% (oitenta e três por cento) aceitariam pagar mais por estas
ações. Interpretando esses dados, é possível perceber que os  

investidores acreditam que seus investimentos serão mais bem
protegidos por empresas bem governadas, que respeitam os direitos
dos acionistas.

Naturalmente, um projeto de governança corporativa não se limita à
criação dos Conselhos apresentados nesse artigo, mas eles
certamente ajudam as empresas a estruturar melhor tais projetos e a
melhorá-los. Nesse sentido, ambos os Conselhos têm seus benefícios
direcionados a toda empresa que busca se consolidar no mercado
com uma gestão de excelência, em consonância com as expectativas
do mercado e a crescente tendência, nacional e internacional, dos
sistemas de governança corporativa.

Em empresas familiares, por exemplo, o Conselho Consultivo pode
servir à transição de gerações, para que haja uma maior participação
de sucessores e conselheiros independentes na empresa. Isso
acontece na forma de aconselhamento aos órgãos de administração,
traduzindo-se em uma maior proximidade entre a nova e a velha
geração, gerando, consequentemente, um maior conhecimento das
novas gerações dos negócios da empresa, por meio de um órgão sem
poderes deliberativos ou de ingerência muito efetivos.

Todos esses passos, se bem estruturados, significam uma maior
preparação dos sucessores para administrar a empresa, resultando em
uma transição mais efetiva – 86% (oitenta e seis por cento) das
empresas familiares que planejam e preparam a sucessão a realizam
com sucesso [3], favorecendo a sua perenidade e crescimento no
longo prazo.

Além disso, os Conselhos Consultivos trazem flexibilidade àqueles que
se sentem relutantes em abrir o negócio da família para estranhos. 
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Isso porque o Conselho Consultivo não pode tomar decisões vinculantes aos administradores, ou seja, as empresas têm os benefícios das orientações
especializadas, das recomendações e estímulos para implementar boas práticas, mas sem subtrair o controle de uma administração consolidada.

Importante destacar que um Conselho Consultivo não se equipara à simples contratação de uma consultoria independente. Essencialmente, o primeiro
é um órgão da empresa que, apesar de não ser deliberativo, acompanha as decisões e tem uma continuidade dentro do negócio, sendo parte de sua
governança. Ou seja, o Conselho Consultivo funcionará como qualquer outro órgão da empresa, com regras previstas no Estatuto Social ou Regimento
Interno, com atribuições estabelecidas, mandatos definidos e regras para indicações. Já uma consultoria empresarial é muitas vezes esporádica, regida
por um contrato e não está, em muitos casos, inserida no contexto da empresa nem acompanhando sua evolução com constância. Assim, ela é
deslocada do dia a dia da companhia.

Agora que a importância desses Conselhos e suas atribuições já está mais clara, lembre-se que as nuances e as necessidades de cada companhia são
particulares; busque entender as suas, para incorporar na governança da sua empresa de forma eficiente e produtiva. A boa governança não pode
engessar e burocratizar, simplesmente para “cumprir check list” e nem servirá quando está apenas “no papel”. Para cumprir o seu papel de forma
efetiva, seu propósito deve ser real e adaptado às peculiaridades de cada empresa, em cada momento de seu desenvolvimento. 

Como tudo na vida, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. A gente começa a engatinhar antes de andar e a andar antes de correr. Na
governança também. Vamos transformar sua governança em triatleta?
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LICENÇA PARENTAL: UM NOVO PATAMAR PARA
IGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO

Trabalho da mulher, direito da mulher ao voto, proteção à maternidade, igualdade de direitos, são algumas das
conquistas feitas pelas mulheres ao longo de muitos anos. No ano passado, neste mesmo projeto de artigos
para celebrar o mês das mulheres, escrevemos sobre o trabalho da mulher e a evolução durante os anos. Se
tiver interesse em reler/ler, veja aqui.

Novas necessidades se apresentam e, como desdobramento do tema do ano passado, a proposta neste ano é
refletir sobre Licença Parental e seus reflexos no caminho para a igualdade de tratamento entre sexos e
gêneros. Isso tem um nome: Evolução!

Em um momento em que ainda vivemos as incertezas e desafios da pandemia causada pela COVID-19, quer nos
parecer que a discussão sobre licença parental ganhou mais força. 

Evidente que a licença maternidade é um marco histórico e que representa a conquista de um direito social que
visa assegurar a saúde da mulher em conjunto com os interesses da criança. Todavia, parece-nos que a
licença parental se revela como um novo patamar para a igualdade no mercado de trabalho. Sobre esta
perspectiva, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem um trabalho específico para
tratar da licença parental e traz reflexões de como esta política tem sido adotada em vários países
(https://www.oecd.org/policy-briefs/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf). 

Pensar em licença parental passa pela compreensão de que a necessidade de dedicação atenta ao(s)
filho(s), sobretudo em seus primeiros anos de vida, compete aos pais e não apenas à mulher. Nesta linha
de pensamento, a ministra do C. TST, Maria Cristina Peduzzi, em webinar promovido pelo Ministério da Mulher, 

Por Juliana Petrella Hansen e Silvia Pellegrini Ribeiro
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da Família e dos Direitos Humanos em agosto de 2020, afirmou que
“Esse tipo de política favorece o redesenho da divisão sexual do
trabalho, retirando a responsabilidade exclusiva da mãe pelo
afastamento em razão da maternidade e distribui o dever do cuidado,
como uma forma de estímulo ao pai, uma vez que ambos estarão
compartilhando esse afastamento do mercado de trabalho em
igualdade de condições” [1].

A síntese do racional da licença parental é justamente minimizar
os impactos do afastamento do mercado de trabalho em
igualdade de condições. Neste espírito, a Convenção 156 da
Organização Internacional do Trabalho dispõe acerca da necessidade
de uma efetiva igualdade de oportunidades e de tratamento entre
homens e mulheres quanto ao exercício da parentalidade e livre
escolha de emprego [2].  Esta convenção não está assinada no Brasil.

Vale dizer que outros países, como  a Finlândia [3], Alemanha, Islândia,
Noruega e Suécia [4], já adotam a licença parental, com regras
específicas e alternando períodos entre mãe e pai. 

No Brasil, as licenças são concedidas nos limites de 5 a 20 dias para
licença paternidade e de 120 a 180 dias para licença maternidade,
sendo estes limites máximos (20 e 180) somente são concedidos
àqueles que trabalham em empresas que aderiram ao programa
empresa cidadã. 

Há um projeto de emenda à Constituição Federal (PEC 229/2019)
em trâmite no Senado Federal para alternar a redação do artigo 7º,
XVIII, da Constituição Federal, para determinar, ao invés da licença à
gestante com a duração de 120 dias, a “licença parental compartilhada
pelos genitores ou pelos que adotarem ou obtiverem guarda judicial 

para fins de adoção de criança, sem prejuízo do emprego e do salário,
com duração de 180 dias”.  

De outra banda, vale dizer que apenas no ano de 2016 foram
incluídas duas disposições no artigo 473 da CLT garantindo o
direito à ausência justificada ao trabalho (isto é, sem desconto
salarial) por até 2 dias, para acompanhar consultas médicas e
exames complementares durante o período de gravidez de sua
esposa ou companheira, e por 1 dia por ano para acompanhar filho
de até 6 anos em consulta médica. Assim, a construção de um novo
olhar sobre a responsabilidade compartilhada entre homens e
mulheres no cuidado com os filhos, é muito recente no nosso pais;
todavia, há muito ainda que se caminhar para estabelecer, sobretudo
do ponto de vista de políticas públicas, medidas que assegurem uma
efetiva igualdade de tratamento e  de oportunidades entre homens e
mulheres, especialmente em relação à parentalidade. 

Para termos um pouco mais de estatísticas, uma publicação da Você
RH [5], citando estudo feito em parceria entre a Talenses e a Filhos no
Currículo e envolvendo 721 empresas, releva que apenas 2% oferecem
licença-paternidade estendida, sendo que, deste percentual, 79%
adotam a de 20 dias e apenas 7% dão mais de dois meses aos pais.
Estes dados confirmam a necessidade de revisitarmos as políticas da
empresa e buscar, efetivamente, medidas que assegurem um
tratamento e oportunidades iguais a homens e mulheres. 

A pandemia é um elemento a mais nesta reflexão sobre a licença
parental, pois, para alguns, o trabalho remoto, infelizmente, não é uma
realidade viável e, neste momento de restrições de escolas, ter a
possibilidade de compartilhar o tempo de cuidado do filho,
especialmente os recém-nascidos, entre os pais, é uma necessidade 
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quase que primordial. Dito isso e com a experiência do teletrabalho
durante este período de pandemia, nasce uma oportunidade de
refletir como a licença parental poderá ser conduzida dentro das
empresas e seus efeitos positivos, inclusive na produtividade dos
empregados.

Com efeito, é muito importante destacar como a licença parental é
um instrumento para reter talentos e aprimorar o clima
organizacional, permitindo que a vida profissional e a vida familiar
caminhem de uma forma mais harmoniosa. Não há dúvidas de que
este impacto atinge positivamente  profissionais atuais e as crianças
que serão os profissionais no futuro. 

A licença parental também está em linha com outros temas
relevantes para a sociedade atual, que são a inclusão e a diversidade,
vez que as novas composições familiares são uma realidade e as
políticas dentro das empresas deve ter um olhar atento a isso, agindo
de forma a criar uma agenda de efetiva inclusão e equidade. 

Tratamos aqui da licença parental, considerando esta como, de fato, o
afastamento do empregado de suas atividades, mas pode comportar
outras alternativas intermediárias, como: (I) as “daddy quotas”, que
são pequenas licenças concedidas aos pais para que possam usufruir
quando necessário, durante determinado período de tempo. Este
racional nos parece muito razoável, pois seria uma forma de aumentar
o período em que a criança ficaria assistida com a presença do
pai/mãe, enquanto o outro parceiro retorna ao trabalho; (II)
preferência ao teletrabalho para o cônjuge durante algum período,
licença adicional para o/a parceiro quando do retorno; (III) ampliar,
para além da previsão legal, as faltas justificadas para permitir o 
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efetivo acompanhamento em pré-natal. Não se descarta, ainda, a
eventual participação do Sindicato ou de uma comissão de
empregados, que permita uma discussão construtiva do modelo
adequado de licença parental para a realidade da empresa e de seus
empregados. 

Por isso, entendemos que a existência de um programa de licença
parental representa um grande avanço em termos de benefícios
aos empregados, sendo imprescindível uma política desenhada de
acordo com os valores e propósitos da empresa, visando  uma
maior equidade de tratamento.



SELIC NO DIREITO DO TRABALHO:
UM CONHECIDO ESTRANHO
Por Mariana Gonçalves de Souza e Roza Maria Almeida Martins

#Artigo 4

O ponto de partida foi o entendimento firmado pelo STF nas ações relativas à Emenda Constitucional
62/2009 (Emenda dos Precatórios) no sentido de que os precatórios deveriam ser atualizados com base na
variação do IPCA-E, em detrimento da TR.  

Em 05.08.2015, o Tribunal Superior do Trabalho (TST)  aplicou o entendimento da Suprema Corte, por
arrastamento, e pronunciou a inconstitucionalidade da adoção da TR para atualização dos débitos de
natureza trabalhista, determinando a utilização do IPCA-E, com modulação a partir de 25.03.2015. 

Na data de 14.12.2015, o  ministro do STF, Dias Toffoli, deferiu liminar na Reclamação (RCL) 22012,
suspendendo os efeitos da decisão do TST. Em dezembro de 2017, referida RCL foi julgada improcedente
pelo Pretório Excelso. 

Em sua última sessão do ano de 2020, realizada em 18 de dezembro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC’s) 58 e 59 e das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI’s) 5867 e 6021 e decidiu, por maioria, afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR)
como índice de correção dos débitos e depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 

No lugar da TR, foi adotada uma atualização híbrida, através da qual se utiliza a variação do IPCA-E (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) na fase pré judicial e a taxa SELIC (abreviação para Sistema
Especial de Liquidação e Custódia) na fase judicial (sendo o marco, no âmbito trabalhista, a data do ajuizamento
da ação), tal como nas condenações cíveis em geral (artigo 406 do Código Civil). 

A decisão decorreu de celeuma histórica sobre correção monetária na Justiça do Trabalho, brevemente
sintetizada:
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Em 11.11.2017, sobreveio a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17),
que definiu a TR como índice oficial de correção dos débitos e
depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho em seus
artigos 879, § 7,º e 899, § 4º.  

Na contramão da lei reformista, o TST reafirmou o entendimento
de outrora, fixando a atualização dos débitos trabalhistas pela TR
até 24.03.2015 e, a partir do dia 25.03.2015, pelo IPCA-E. 

A Medida Provisória (MP) 905, de 11 de novembro de 2019,
conferiu nova redação aos artigos 879, § 7, º e 899, § 4º da CLT e
determinou que a atualização dos créditos trabalhistas fosse feita
pela variação do IPCA-E, com juros de mora vinculados aos
praticados na caderneta de poupança. A MP não foi convertida em
lei e teve vigência limitada ao período compreendido entre
12.11.2019 e 20.04.2020.

Em junho de 2020, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou
a suspensão das ações que discutissem o tema até que
sobreviesse o julgamento conjunto das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s
5867 e 6021, o que se deu em 18.12.2020. 

Embora a decisão com o entendimento firmado pelo STF até o
momento não tenha sido publicada, possui aplicação imediata aos
processos trabalhistas em curso. 

Não por outro motivo, tem sido palco de grande debate as
implicações da SELIC na esfera trabalhista, cuja aplicação era até
então restrita às correções de parcelas previdenciárias (INSS) e fiscais
(IRRF) incidentes sobre as condenações de cunho salarial (artigo 35
da Lei nº 8.212/91, 5º, § 3º e artigo 61, § 3º, da Lei nº 9.430/96).  

Isso porque, malgrado a SELIC tenha exsurgido como substituta do
índice de correção monetária, ao contrário dos costumeiros
indicadores de inflação (tais como IGP-M, INPC, IPCA-E etc.), ela
engloba uma atualização quanto ao valor da moeda somada aos juros
moratórios e remuneratórios, tanto que popularmente denominada
taxa básica de juros, e não vista como mero índice de correção. 

Neste aspecto, há que se ter em mente que, conquanto a correção
monetária corresponda à atualização da moeda, por isso seus índices
são baseados na inflação, os juros irão incidir sobre a dívida, como
compensação pelo pagamento programado para o futuro ou em
atraso.

Na esfera cível e tributária há um aparente consenso da máxima de
que é vedada a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices de
correção monetária, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal – STF e Superior Tribunal de Justiça – STJ, neste, em
especial, a Súmula 523.

Já no âmbito trabalhista, a lógica adotada pelo STF, direta ou
indiretamente, trouxe uma máxima inversa de que a SELIC, como
correção monetária, não pode ser cumulada com os famigerados
“juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da
reclamatória e aplicados pro rata die”, previstos no art. 39, § 1º, da Lei
nº 8.177/91 (dispositivo expressamente citado na peça de interposição
da ADC 58).  

Há forte rejeição por parte de alguns juristas quanto ao fato de a
decisão do STF imiscuir-se no aspecto dos juros. Contudo, se a
intenção é equiparar as “contas judiciais na Justiça do Trabalho” com o
praticado no cível, a vedação ao acúmulo da taxa SELIC com os juros 
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torna-se uma questão de equidade. 

Assim, partindo-se dessa premissa, a aplicação da Taxa SELIC se mostra vantajosa aos empregadores quando o interregno considerado na apuração
indicar índices inferiores a 12% ao ano mais inflação, vez que essa era a expectativa quando se tinha a aplicação da correção monetária (IPCA-e e/ou
TR) somada aos juros de mora. 

Oportuno observar que nos últimos vinte anos a SELIC mostrou-se muito volátil, oscilando de 15,25% ao ano em janeiro de 2001, para alcançar 26,5% ao
ano em fevereiro de 2003, sofrendo consistente redução desde meados de 2016 para hoje indicar 2% ao ano. 

Embora ainda não publicada, a decisão do STF já é objeto de Embargos de Declaração opostos em 19.02.2021, sendo temerário falar em uma
conclusão definitiva para o caso, principalmente porque ela tem o potencial de reduzir significativamente as contingências trabalhistas nas
demandas distribuídas em datas mais recentes (após 2016).

#Artigo 4

Sua jornada começa com a decisão de se levantar,
sair e viver plenamente.

Oprah Winfrey Pág. 18

www.azevedosette.com.br

Mariana e Roza são advogadas da área Trabalhista no escritório de Belo Horizonte.



PROCESSOS SELETIVOS E A INCLUSÃO DE GÊNERO:
É POSSÍVEL CONCILIAR?

As questões relativas a uma força de trabalho diversificada e inclusiva estão cada vez mais em alta e tem se
percebido uma forte tendência das empresas a se adequarem, especialmente para se manterem em
conformidade com as práticas ESG - três letrinhas que vêm movimentando o mercado: Environmental, Social,
and Corporate Governance, ou, na versão em português, ASG - Ambientais, Sociais e de Governança.

Cada uma das letras da sigla ESG representa um pilar utilizado para examinar a sustentabilidade de um modelo
de negócio - e a diversidade do quadro de empregados é um aspecto relevante na análise do impacto social de
uma empresa. 

O maior foco na personalização de políticas de diversidade e inclusão para refletir o comprometimento com as
políticas atreladas ao ESG, ou mesmo a busca de reparação histórica da exclusão de minorias do mercado de
trabalho digno, já foi iniciado. No Brasil, os novos processos seletivos anunciados pela XP Inc. e pelo Magazine
Luiza chamaram atenção no último ano e, ao que tudo indica, serão uma tendência em grandes empresas.

Em 17 de julho de 2020, a XP Inc., que concentra diversas marcas do mercado financeiro - como a própria XP
Investimentos - anunciou um compromisso público de atingir a equidade de gênero em seu quadro de
colaboradores até 2025, em todos os níveis hierárquicos. Em janeiro de 2021, em consonância com o
compromisso firmado, a empresa anunciou 100 vagas exclusivas para mulheres, em especial nos setores de
negócios e tecnologias.

No mesmo ano, em 18 de setembro, o Magazine Luiza lançou um programa de trainee cujas vagas foram
destinadas exclusivamente para pessoas negras. A iniciativa da varejista foi tomada após a constatação de um
enorme desequilíbrio em seu quadro de empregados, haja vista que, apesar de 53% de sua força laboral serem 

Por Laís Marques Antunes e Fernanda Dolabella Resende
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pretos ou pardos, apenas 16% desses ocupavam cargos de liderança.

E, não obstante os conhecidos benefícios de uma força de trabalho diversificada, como a maior inovação e competitividade, os processos seletivos
direcionados a determinado grupo ou gênero são raros, porém crescentes as dúvidas a esse respeito, em razão da contemporaneidade do assunto e da
conscientização sobre o tema.

Em que pese a ausência de legislação específica que regulamente os processos inclusivos de gênero, é possível constatar a validação de referidas
políticas através de entendimentos já proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao examinar a constitucionalidade de ações afirmativas.

A título exemplificativo, cita-se o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, que analisou a adoção de cotas
raciais na Universidade de Brasília, em que o STF destacou que ações afirmativas não só estão de acordo com a Constituição Federal, mas
também atuam confirmando o princípio da igualdade, previsto no artigo 5º do texto constitucional. Do mesmo modo, ao julgar a Ação Direta de
Constitucionalidade (ADC) 41, que analisou a Lei de Cotas (Lei 12.990/2014) no serviço público federal, o STF decidiu pela constitucionalidade da lei,
afirmando que “a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia”, em
razão da desigualdade estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.

Do mesmo modo, a própria Constituição Federal, em seu artigo 170, VII, estabelece como um dos princípios que regem a ordem econômica a “redução
das desigualdades regionais e sociais”, o que confirma o caráter constitucional de processos seletivos de inclusão. Além disso, a Consolidação das Leis
Trabalhistas, em seu artigo 373-A, ampara e incentiva a adoção de condutas discriminatórias positivas.

Para que não restem dúvidas sobre o tema, é importante se ter claro o conceito de discriminação positiva que, no âmbito das relações trabalhistas,
consiste na criação de ações afirmativas traduzidas especialmente em processos seletivos específicos visando o alcance da igualdade constitucional,
como, aliás, já tratou o Ministério Público do Trabalho, na Nota Técnica do GT de Raça nº 001/2018, e na Convenção Internacional da ONU Contra a
Discriminação Racial, em seu art. 1º, §4º.

Assim, apesar da ausência de expressa previsão legal quanto ao processo seletivo de inclusão de gênero, que desperta elogios e também duras
críticas, salvo melhor juízo, entendemos que a sua adoção está amparada no ordenamento jurídico, sendo, contudo, necessário observar certos
cuidados em sua adoção.

Antes de tudo, é importante que o processo seletivo de inclusão tenha um objetivo definido, de forma que fique claro aos candidatos que a restrição
de gênero se dá com o único propósito de redução da desigualdade e, ainda, que as vagas destinadas sejam aquelas em que notoriamente aquele
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grupo ou gênero é minoria, de forma a se alcançar verdadeiramente o objetivo de inclusão.

Vale lembrar que a transparência na seleção e sua adequação aos propósitos e valores da empresa devem ser observadas e é peça chave para
que o processo seletivo corra sem maiores entraves. pretos ou pardos, apenas 16% desses ocupavam cargos de liderança.

#Artigo 5
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O segredo do nosso sucesso é que nós
nunca, nunca desistimos.

Wilma Mankiller

Laís é advogada do Trabalhista no escritório de Belo Horizonte 
e Fernanda atuou na mesma área.



COVID-19: A VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA
E AS RELAÇÕES DE TRABALHO
Por Luanna Vieira de Lima Costa e Sofia Pinheiro Chagas Goés Monteiro

#Artigo 6

A campanha de vacinação contra a COVID-19 mal começou no País, caminha a passos lentos e trôpegos,
mas já conseguiu despertar apaixonados debates.

Na esfera trabalhista são calorosas as discussões a respeito do poder/dever do empregador – em prol da saúde
e segurança do ambiente de trabalho e da coletividade dos empregados – penalizar aquele trabalhador que
injustificadamente se recusar à vacinação.

Se é certo que a Constituição Federal e CLT impõem a todos os empregadores a obrigação legal de manter um
meio ambiente de trabalho hígido e seguro (inc. XXII, do art. 7º e art. 157/CLT) e ao empregado o dever de
observar as normas de saúde e segurança do trabalho (art. 158/CLT), firmes também são as previsões
constitucionais de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
(art. 5º, inciso II), assim como o respeito às liberdades individuais (artigo 5º, ‘caput’ e incisos VI, VIII, IX e X).

Em 06.02.2020 foi promulgada a Lei nº 13.979/2020, que em seu artigo 3º estabeleceu que para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, as autoridades podem adotar
diversas medidas, no âmbito de suas competências, em especial a vacinação.

Instado a se manifestar sobre a alegada inconstitucionalidade do referido artigo, o STF firmou o entendimento,
em sede de repercussão geral, de que “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que,
registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; ou tenha sua
aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação da União, dos estados, do Distrito Federal
ou dos municípios com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à
liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar".
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Necessária sobreposição do direito coletivo à saúde pública aos direitos individuais de liberdade de consciência e de crença;

As empresas têm a obrigação constitucional de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, sendo a
vacina o único meio efetivo de combate à pandemia, cuja letalidade justifica maior rigor na preservação do ambiente de trabalho;

Os empregados têm a obrigação legal de cumprir todas as normas internas de seu empregador, dentre elas, a imunização contra a COVID-19
devidamente prevista no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da empresa, cuja adoção e controle na implantação são
impostos por norma legal.

Autonomia da vontade individual assegurada pela Constituição Federal;

Ausência de legislação que obrigue à vacinação (princípio da legalidade);

Caráter discriminatório do desligamento por justa causa (artigo 1º da Lei nº 9029/1995*), por desrespeito à autonomia individual e
autodeterminação do empregado sobre o seu corpo;

Aqui, cabe distinguir a vacinação compulsória, ou seja, aquela que impõe restrição de direitos a quem contra ela se insurgir, da vacinação forçada
(realizada com emprego de força física), o que não é a hipótese agasalhada no referido julgamento.

Recentemente veio à público documento interno do Ministério Público do Trabalho com a previsão de diversas medidas que devem ser
preliminarmente adotadas pelas empresas no combate à pandemia, antes de se chegar à aplicação da justa causa ao empregado que
injustificadamente se recusar a vacinar. 

Até o momento não há dispositivo de lei que tenha atribuído caráter cogente à vacinação contra a COVID-19, o que a par de todo o contorno político
que o tema encerra, apenas reforça o caldo de controvérsia existente acerca da possibilidade de o empregador aplicar ao empregado a pena disciplinar
mais grave admitida pela legislação trabalhista, que é a rescisão contratual por justa causa.

Argumentos a favor da punição, que traz importantes consequências à vida do trabalhador (será que menos gravosas do que a recusa à vacinação?) se
avolumam, conforme abaixo pontuamos:

Não menos relevantes são os argumentos contrários à aplicação da justa causa:

#Artigo 6
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Aliás, uma reflexão provocativa sobre o efeito da Lei nº 9029/1995: seria justo garantir o emprego aos trabalhadores que imotivadamente se
recusem à vacinação colocando em risco a coletividade?

Conclui-se, portanto, que até que sobrevenha legislação determinando a obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19, estabelecendo as sanções
possíveis em caso de recusa injustificada dos trabalhadores, a questão em foco será objeto de farta controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário (e
não pelo Ministério Público do Trabalho, frise-se), o que reforça o cuidado com que as empresas precisão pautar sua conduta.

Como diz o velho ditado, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém.

#Artigo 6

As mulheres pertencem a todos os lugares onde as
decisões são tomadas.

Ruth Bader Ginsburg Pág. 24
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Luanna e Sofia são respectivamente, sócia e advogada da área Trabalhista
no escritório de Belo Horizonte.



TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS À LUZ DO
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF 

A Lei nº 11.196/05, fruto da conversão da chamada "MP do Bem" (MP nº 252/2004), regularizou expressamente,
em seu artigo 129 [1], a prestação de serviços realizada por profissionais liberais em caráter personalíssimo ou
não, mediante a constituição de pessoa jurídica.

Pela regra acima, os serviços intelectuais, ainda que executados em caráter personalíssimo - como exige a
natureza de diversos serviços realizados por profissionais liberais que optam pela constituição de pessoa
jurídica para a consecução de seus trabalhos -, quando prestados por pessoa jurídica sujeitam-se às regras de
tributação desta, regularmente.

O art. 129 da Lei nº 11.196/05 surgiu em um cenário em que a Receita Federal vinha, constantemente,
contestando a contratação de serviços prestados por pessoas jurídicas, ao entendimento de que se tratava de
uma maneira de driblar o pagamento de tributos (eis que a tributação conforme as regras aplicáveis à pessoa
física supera à da pessoa jurídica), bem como disfarçar a existência de vínculos empregatícios (e,
consequentemente, reduzir a arrecadação de contribuições sociais).

No intuito de pacificar tais discussões sobre o regime tributário aplicável às sociedades constituídas para a
prestação de serviços de caráter pessoal, externar a validade de criação e tributação via pessoa jurídica e inibir
as ações fiscais acerca do assunto, editou-se o art. 129 da Lei nº 11.196/05. E, de fato, após a edição dessa
norma, as autuações com este enfoque diminuíram substancialmente por um tempo.

Por Clarissa Viana e Júlia Maurizi
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No entanto, desde o final do ano de 2019, diversas pessoas físicas vêm
sendo surpreendidas com o recebimento de autuações visando à
cobrança de Imposto de Renda, ao argumento de que os serviços
formalmente prestados pelas pessoas jurídicas das quais fazem parte
eram decorrentes, sob a ótica da fiscalização, de uma simulação
contratual, não sendo apresentado, no entanto, qualquer lastro
probatório pelo Fisco.

As Autoridades Fiscais, negando vigência ao art. 129 da Lei nº
11.196/05, simplesmente desconsideram os negócios jurídicos
formalmente pactuados entre as pessoas jurídicas e, sem demonstrar
qualquer evidência de fraude, imputam a obrigação tributária à pessoa
física, sócia da sociedade prestadora do serviço que tenha realizado a
atividade geradora da tributação.

Nesse contexto, a Confederação Nacional da Comunicação Social –
CNCOM ajuizou, em outubro de 2019, a Ação Declaratória de
Constitucionalidade – ADC nº 66, perante o Supremo Tribunal
Federal, pleiteando a confirmação da constitucionalidade do art. 129
da Lei nº 11.196/2005, a fim de afastar as pretensões de se negar
vigência à norma, expressa ou implicitamente.

No final do ano passado, mais especificamente em 18/12/2020, o
julgamento da ADC nº 66 foi finalizado, tendo sido legitimada, por 8
votos a 2, a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, ante
à sua compatibilidade com o princípio da livre iniciativa, previsto no
art. 1º, IV, da Constituição Federal.

Prevaleceu o entendimento da Ministra Relatora Cármen Lúcia, que
votou pela procedência da ação (no que foi acompanhada por outros
7 Ministros), nos seguintes termos:

A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as
diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da
Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de
iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do
Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre
exercício de qualquer atividade econômica, consagrados
respectivamente no inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170
da Constituição da República. – destacou-se.

Salienta-se que, apesar da Ministra Relatora Cármen Lúcia ter
preconizado a mínima interferência na liberdade econômica das
empresas, seu voto deixou assegurada a possibilidade de aferição da
regularidade da contratação em cada caso concreto, fazendo
referência ao art. 50 do Código Civil (abuso de personalidade jurídica)
[2]. Nos termos do entendimento consignado pelo Supremo, a
eventual desconsideração da prestação de serviço intelectual, de
forma personalíssima por seu sócio, por meio de pessoa jurídica, pode
se dar nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que precisa
ser devidamente comprovado.

Assim, como o julgamento da ADC nº 66 possui caráter geral e
vinculante perante a Administração Pública e o Poder Judiciário [3],
enquanto vigente no ordenamento jurídico, o art. 129 da Lei nº
11.196/2005 é de observância obrigatória e deve ser respeitado pela
Administração Tributária, que não pode escolher aplicá-lo ou não.
Caso o Fisco entenda pela existência de abuso da personalidade
jurídica, deve comprovar a fraude, sendo defensável ainda a
necessidade de procedimento judicial próprio e prévio, atendendo ao
disposto no art. 50 do Código Civil. 
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Exposição de Motivos da Lei 11.196/05

[1] Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente
à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto
no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
[2] Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874,
de 2019).
§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os
de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº
13.874, de 2019)
[3]  Lei nº 9.868/1999. Art. 28. – (...) Parágrafo único. A declaração de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme
a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Conclui-se que o julgamento favorável da ADC nº 66 é um alento
aos profissionais liberais que constituem pessoa jurídica para a
prestação de seus serviços, ao passo que, caso o Fisco não
comprove o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial nos termos do
artigo 50 do Código Civil, estará obrigado a aplicar a legislação
tributária relativa às pessoas jurídicas e, consequentemente, não
poderá tributar as receitas decorrentes dos serviços como se
tivessem sido prestados por pessoas físicas. 
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Ignoramos nossa verdadeira altura até nos
levantarmos.

Emily Dickinson

Clarissa e Júlia são respectivamente, sócia e advogada
da área Tributária no escritório de Belo Horizonte.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art50


A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS NO CENÁRIO
PÓS-PANDEMIA
Por Monalisa Marques

#Artigo 8

No mês de março, a pandemia pela Covid-19 completa um ano no Brasil, deixando mais de dez milhões de
pessoas contaminadas e já ultrapassa 250 mil mortes. Mesmo com a chegada da vacina, a solução não parece
próxima, já que no último dia 27 de março o País bateu novo recorde da média móvel de morte, o que significa
dizer que nos últimos sete dias morreram em média 1.180 pessoas por dia. 

Além da vacina, recém-chegada ao Brasil e ainda enfrentando o negacionismo e a falta de gestão
governamental, adotaram-se medidas preventivas de combate ao vírus, especialmente o isolamento social e o
uso de máscara. O objetivo é manter a distância entre as pessoas, quebrando o ciclo de transmissão do vírus e,
ainda, prevenir o colapso do sistema de saúde. Recomenda-se, assim, que quem puder fique em casa, e saiam
apenas os que precisam trabalhar e não têm a opção de trabalho remoto. 

Nesse cenário, durante boa parte do ano de 2020, o comércio e as indústrias tiveram que fechar as portas, o
que parece estar se repetindo neste mês de março em alguns Estados brasileiros. 

Como não poderia ser diferente, muitos perderam o emprego e, segundo o IBGE, o Brasil bateu o recorde ao
atingir 13 milhões e meio de desempregados. Em 2020, menos da metade da população em idade para trabalhar
estava ocupada no País, onde o nível de ocupação foi de 49,4%. 

Apesar de todas as incertezas que rodeiam o fim da crise sanitária e econômica, especialistas preveem um
crescimento do PIB brasileiro de 4,2% em 2021, mencionando até que a retomada da economia se dará em “V”,
ou seja, após a queda do crescimento, o Brasil voltará ao nível observado no período de pré-pandemia. 
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A recuperação, porém, depende de diversos fatores. Depende de a
vacina chegar ao Brasil em maior quantidade, do seu alcance à
população com a maior rapidez possível e de toda a gestão política e
econômica que será empreendida pelos governos. Depende, também,
da atuação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além, é
claro, da sociedade.  

Por hora, o foco é o Poder Judiciário e o protagonismo que ele pode
assumir no combate aos efeitos da pandemia. 

Imagine que a consequência do isolamento social foi, no primeiro
momento, o fechamento das empresas e tudo o que isso significou:
queda de faturamento, impossibilidade de cumprir contratos (de
trabalho, de locação, de prestação de serviço, de fornecimento, e
tantos outros), encerramento de atividade, ou mesmo readaptação do
modelo de negócio, instalando-se uma inédita crise de insolvência. 

Tudo isso envolve mudanças de expectativas das partes envolvidas,
que, muitas vezes, não são solucionadas de modo amigável e, então,
chegam ao Judiciário, que tem a missão de entregar a solução do
conflito. 

A solução, nesse caso, envolve a adoção de medidas necessárias à
retomada das atividades e à reestruturação das empresas, que geram
empregos, receitas e arrecadação, mas também o cumprimento das
suas obrigações perante terceiros.  

A mediação, então, parece bem se encaixar nesse papel equilibrista,
tanto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou, já no
mês de abril de 2020, um projeto-piloto de mediação pré-processual
para questões empresariais na Grande São Paulo, voltado para 

demandas de competência das varas de Direito Empresarial, com o
objetivo de oportunizar o diálogo entre as partes na busca por um
acordo antes do ajuizamento de uma ação.

Nem sempre, porém, as partes conseguem chegar a um consenso e
daí a importância da intervenção do Poder Judiciário, especialmente
no cenário de pós-pandemia. 

No início da crise no País, devido à paralisação das atividades
empresariais, o Poder Judiciário proferiu uma série de decisões que
permitiram a suspensão e/ou a revisão dos contratos, isentando os
requerentes de custear serviços essenciais ou de pagar integralmente
seus aluguéis, por exemplo.

Muitas dessas decisões, porém, foram reformadas pelos Tribunais,
criando um movimento inverso. Os juízes passaram a negar os pedidos
de revisão e suspensão de contratos, ao argumento de que ao
Judiciário não é permitido intervir nas relações privadas, sob pena de
violar o Princípio da Liberdade Econômica. 

“A virtude está no meio”

Com isso, quer-se dizer que a resposta do Judiciário não é tão simples
e não pode se resumir a permitir ou negar a suspensão e/ou revisão
do contrato, de modo superficial e momentâneo. 

Se é verdade que a pandemia é um acontecimento extraordinário e
imprevisível e, por isso, reclama a aplicação do art. 478 do Código
Civil, que admite a resolução do contrato, não significa dizer que a
crise importou à execução contratual onerosidade excessiva para uma
das partes. 
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Tal conclusão, porém, exige do julgador uma análise casuística na
busca de elementos que justifiquem a intervenção do Poder
Judiciário. É preciso estar diante de uma situação excepcional e
limitada (art. 421, parágrafo único e 421-A, III, do Código Civil), que
importe em onerosidade excessiva de um lado e extrema vantagem
do outro lado. Mas, mais do que isso, deve-se estar atento à função
social do contrato, que perpassa os interesses individuais dos
contratantes (art. 421, Código Civil). 

Feito esse percurso, e concluído que a melhor solução é a revisão
e/ou suspensão do contrato,  acredita-se não estar violada a Lei da
Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019)
que, embora preveja a intervenção mínima nas relações contratuais,
reconhece a revisão como medida excepcional. Quase nada é mais
excepcional do que uma pandemia!

Em pesquisa a decisões recentes, portanto, o que se conclui é que a
maioria dos Tribunais está reconhecendo a intervenção do Poder
Judiciário nas relações privadas a fim de reequilibrar os contratos em
circunstâncias imprevisíveis que tenham tornado a obrigação
excessivamente onerosa ou vantajosa para uma das partes. 

É o caso dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ceará;
Rio de Janeiro; São Paulo; Paraná e Santa Catarina. 

Nestes, é possível se deparar com decisões permitindo ao locatário
que teve seu estabelecimento fechado redução do aluguel pela
metade; ou suspendendo o pagamento das parcelas de contrato de
financiamento pelo prazo de seis meses; ou, ainda, reduzindo
parcialmente as mensalidades devidas em razão de contrato de venda
e compra de quotas sociais de sociedade empresária. 

Nas razões de decidir, diz-se que compete ao Poder Judiciário intervir
nas relações privadas a fim de reequilibrar os contratos quando
circunstâncias imprevisíveis tornem as obrigações
desproporcionalmente onerosas ou vantajosas para apenas uma das
partes, possibilitando que seja restabelecido o equilíbrio e a paridade
entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. 

O raciocínio é, e deve ser, exatamente esse. No País em que a
pandemia agravou ainda mais a instabilidade política, econômica e
social, é preciso buscar soluções possíveis, que atendam interesses de
ambas as partes, ainda que não seja na sua integralidade. 

Pensando de uma maneira simplista, é melhor que todos ganhem,
ainda que pouco, ainda que menos do que gostariam, do que não
ganhem nada. Nesse momento, tal postura milita em favor da
liberdade econômica, permitindo a sobrevivência e o
soerguimento dos negócios. Contrário a isso é fomentar a crise de
insolvência. 
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TFRM: A FAMIGERADA “TAXA” MINEIRA QUE
ENRIQUECE, DESPROPORCIONALMENTE, OS COFRES
PÚBLICOS SERÁ FINALMENTE DIRIMIDA PELO STF

A história acerca da descaracterização das Taxas de Fiscalização é antiga e ainda controversa: a criação
desenfreada de supostas Taxas de Fiscalização sem a devida observância das condições essenciais e
características do tributo ainda está em debate no STF.

Neste artigo serão abordadas especificamente as controvérsias acerca da constitucionalidade da Taxa de
Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de
Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei nº 19.976/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 45.936, que
passou a ser exigida no ano de 2012. 

A referida norma teve como substrato o exercício do poder de polícia que teria sido conferido ao Estado de
Minas Gerais sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, tendo
criado uma Taxa de Fiscalização com as seguintes características básicas: (I) o fato gerador é o poder de polícia,
exercido no momento da venda ou da transferência entre estabelecimentos pertencentes ao titular do minério
extraído; (II) o contribuinte é a pessoa física ou jurídica autorizada a realizar pesquisa, lavra, exploração ou
aproveitamento de recursos minerais no Estado; (III) o valor é correspondente a uma UFEMG por tonelada de
mineral ou minério bruto extraído (base de cálculo), ou seja, quanto maior a extração, maior a carga tributária
suportada pelo contribuinte. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou no ano de 2012 a ADI nº 4.785 para impugnar a 
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constitucionalidade da Lei nº 19.976/2011, sob o argumento de que
teria sido instituído “verdadeiro imposto mascarado de taxa”.

De fato, a Taxa é um tributo contraprestacional, já que vinculado a
uma prestação estatal específica em favor do contribuinte. Portanto,
se o legislador institui a Taxa, mas elege base de cálculo desassociada
dos efetivos gastos advindos da atividade do Poder Público, então a
espécie tributária será outra, naturalmente um imposto. 

Diante dessa sistemática, a base de cálculo eleita pelo legislador não
se vincula à atuação estatal, ou seja, aos custos efetivos do Estado
com a fiscalização, que deveria ser a sua finalidade. É essa
peculiaridade da Taxa em comento que faz com que se confunda
diretamente com a natureza jurídica de imposto, razão pela qual sua
constitucionalidade é frontalmente questionada. Além disso, o valor
exorbitante da Taxa acaba por lhe conferir caráter confiscatório,
violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal. 

Fato é que a TFRM não se coaduna ao suposto pretexto de exercício
estatal do poder de polícia, sendo que a sua arrecadação “acabou por
financiar as despesas gerais do Estado de Minas e não o exercício de
um sobresforço estatal direcionado à pessoa do contribuinte” tal como
sinalizado pela Revista Dialética de Direito Tributário [1].

A CNI defende que a TFRM teria sido editada como uma medida de
obtenção de receitas públicas, já que três Secretarias de Estado
possuem poder de polícia para fiscalizá-la, fato que enfatiza o
questionamento acerca da incompetência do Estado de Minas Gerais
para criar a Taxa, vez que a fiscalização de recursos minerários
incumbe, preponderantemente, à União.

Por outro lado, vale relembrar que, ainda que se defenda a ideia de
que o ente estadual possui competência para a instituição de Taxa
para esse tipo de fiscalização, o Estado de Minas Gerais possui a
TFAMG, que se destina a tutelar o mesmo bem da TFRM, meio
ambiente impactado pela exploração mineral, o que acarreta em bis in
idem, uma vez que estariam sendo exigidas duas Taxas sobre o
mesmo fato gerador.

Em 09/10/2020, o STF iniciou o julgamento virtual da ADI nº 4.785,
interrompido em 19/10/2020 com pedido de destaque pelo Ministro
Luiz Fux. Até a interrupção, já haviam sido proferidos 6 (seis) votos
inesperados, inclusive do Relator Edson Fachin, a favor da
constitucionalidade da Taxa. A divergência, pela invalidade do tributo,
foi inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio e seguida pelos Ministros
Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

O entendimento do Relator vai na contramão de recentes
precedentes do STF tratando de matérias similares, tais como: 

ADI nº 5.512/RJ (julgada em abril/2020): Foi reconhecida a
inconstitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e
Fiscalização Ambiental (TFPG), do Rio de Janeiro. Na ocasião,
decidiu-se que a base de cálculo “barril de petróleo extraído ou
unidade equivalente de gás a ser recolhida não guarda congruência
com os custos das atividades de fiscalização.”; 

ADI nº 6.211/AP (julgada em dezembro/2019): Foi declarada a
ilegitimidade da Taxa de Exploração de Recursos Hídricos (TRFH) do
Amapá, sob o entendimento de que não haveria equivalência entre o
valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do
poder de polícia correspondente; 
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https://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2020/08/39-inconstitucionalidades-da-taxa-de-fiscalizacao.pdf


Medida Cautelar na ADI-MC nº 5.374/PA (referendada pelo Plenário em junho/2020): Foi suspensa a Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos
(TFRH) do Estado do Pará, com a fixação da seguinte tese: “viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo e benefício, a instituição
de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização em razão do reconhecimento da
sua desproporcionalidade com o custo da atividade estatal disponibilizada.” 

No dia 14/04/2021, o STF terá a chance de adequar o julgamento da ADI nº 4.785 à sua jurisprudência sobre o assunto, uma vez que, diante do pedido
de destaque realizado no dia 19/10/2020, o julgamento será reiniciado em Plenário presencial com o placar zerado. 

A expectativa é de que o STF continue rechaçando a criação de “falsas” Taxas de Fiscalização, criadas sem a efetiva atividade do poder de
polícia e com a função meramente arrecadatória.

3
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DA CLUTCH À BOLSA DE VALORES:
A REALIDADE SOBRE PRESENÇA FEMININA NO
MERCADO FINANCEIRO
Por Ana Luiza de Deus Mendonça e Mariana Silveira Viotti

#Artigo 10

Quem nunca viu aquela cena carregada de estereótipos em filmes e novelas em que uma mulher retratada
como estressada e triste, entra num shopping e gasta rios de dinheiro na chamada “terapia de compras”? 

Essa imagem da consumista alimenta a ideia de que o relacionamento entre mulher e dinheiro é abusivo e
descontrolado, gasta-se mais do que se ganha, não há conhecimento sobre economia e finanças, quando a
realidade é outra: segundo estudo realizado pela pesquisadora Ana Tereza Pires, da consultoria IDados, com
base em números do IBGE, em 2020, 47,5% dos lares brasileiros foram sustentados por mulheres. 

Historicamente, é verdade que as mulheres foram introduzidas no mercado financeiro bem mais tarde que os
homens. Apenas a partir da década de 1960, com a introdução da pílula anticoncepcional e a possibilidade de
realizar um planejamento familiar, é que surgiu a perspectiva para as mulheres se dedicarem às suas carreiras
profissionais, construírem seu patrimônio e gerar renda própria.  

Desde então, a mudança no perfil do chefe de família se tornou visível: em pesquisa realizada pelo IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), verificou-se que o número de lares brasileiros chefiados por
mulheres saltou de 23% para 40% entre 1995 e 2015. 

Mas, de acordo com uma pesquisa realizada pelo banco estadunidense Merrill Lynch, apesar da crescente
quantidade de mulheres chefes de família, a presença de mulheres investidoras ainda é tímida - e isso se dá
pela falta de confiança em seus conhecimentos sobre finanças: apenas 52% das mulheres se dizem seguras em
fazer a gestão de seus investimentos.
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A boa notícia é que a procura de educação financeira por mulheres
tem crescido proporcionalmente. Iniciativas como a Invista Como
Uma Garota e a Fin4she surgiram para se dedicar ao
empoderamento feminino nas finanças. 

E os resultados já são animadores: ainda no cenário da pandemia
iniciada em 2020, as mulheres se destacaram por terem dobrado sua
presença na Bolsa de Valores - e não pelos gastos impulsivos
comumente atribuídos à nós. De acordo com o relatório da B3, em
2019, 388 mil mulheres investiram na Bolsa. Em 2020, esse número
subiu para 825 mil mulheres - representando uma movimentação de
cerca de R$79 bilhões. 

E, talvez por buscarem mais informações e educação financeira antes
de fazerem investimentos, elas tendem a fazer investimentos com
maior convicção. De acordo com um estudo feito pela Vanguard e
publicado pelo jornal Financial Times em 2020, as mulheres são
mais resilientes para lidar com o mercado e têm um melhor
desempenho, inclusive em períodos turbulentos, por fazerem um
número menor de movimentações e pensarem a longo prazo.

Além disso, ainda pelo perfil resiliente da mulher investidora, outro
estudo, feito pela Universidade de Warwick, verificou que as mulheres
conseguiram um resultado melhor que o principal índice da bolsa
inglesa (o FTSE 100) entre os anos analisados (2015 a 2017), e tiveram
um retorno financeiro maior que os homens - 1,94% acima do FTSE
100 contra 0,14%.

Ambos os casos reforçam a importância da diversidade e inclusão de
perfis diferentes para a maximização de resultados, seja em gestoras
de investimentos, seja no próprio mercado. 

Mas apesar de promissor, o caminho para as mulheres ainda é longo. A
desigualdade salarial permanece ainda hoje, dificultando o acesso ao
mercado financeiro - em 2019, as mulheres receberam o equivalente a
apenas 77% do rendimento dos homens em cargos idênticos. Essa
diferença é ainda maior nos cargos gerenciais (mais informações em
Who run the world? Girls? Gender Gap e os conselhos de
administração). E, com salários menores, resta menos dinheiro para
investir, não é mesmo?

É urgente acabarmos com esse estereótipo da mulher consumista
e ressaltarmos a realidade em que a mulher seja reconhecida
como financeiramente independente, responsável, bem-sucedida
e confiante para investir. Nunca é tarde para começar...
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Nós percebemos a importância de nossa voz
quando somos silenciadas

Malala Yousafzai
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O MARCO LEGAL DAS STARTUPS

O chamado Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador (MLS) é o Projeto de Lei
Complementar nº 146/2019, proposto pelo Deputado Federal João Henrique Holanda Caldas em 29 de maio de
2019. A espinha dorsal do projeto de lei é a inovação – o MLS pretende fomentar o empreendedorismo
inovador.  

Em outubro de 2020, os Ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Ciência, Marcos Pontes, apresentaram à
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 249/2020, que foi apensado ao primeiro projeto e encaminhado à
Comissão Especial. Em 14 de dezembro de 2020 [1], MLS foi aprovado pela Câmara dos Deputados na forma do
texto substitutivo proposto pelo Deputado Vinicius Poit e remetido ao Senado Federal, onde foi aprovado, por
unanimidade, em 24 de fevereiro de 2021 [2]. No entanto, como o texto em referência sofreu diversas emendas
no Senado [3], deverá ser novamente analisado pela Câmara dos Deputados.
 
O MLS busca estabelecer mecanismos para promover um ambiente de negócios favorável ao
empreendedorismo, de forma a alavancar o ecossistema de startups brasileiras, que têm necessidades
específicas. Nos termos do documento são consideradas startups “as organizações empresariais ou societárias,
nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios
ou a produtos ou serviços ofertados” [4]. Entre outras coisas, são requisitos para o enquadramento como
startup, empresas com até 10 (dez) anos de inscrição no CNPJ da Receita Federal e uma receita bruta anual de
até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) [5].

O projeto de lei em referência procura estimular as startups tanto do ponto de vista privado como do ponto de
vista da Administração Pública. Assim, além de prover benefícios para investidores e empreendedores, também
regula e impulsiona contratações desse tipo de empresa pelo Estado.

Por Juliana Gebara Sene Santos Ikeda, Mariana de Carvalho Rici, Isabella da Penha
Lopes Santana 
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Em relação aos investimentos particulares, o MLS propõe mecanismos
de simplificação da etapa de criação de startups e dá maior segurança
jurídica aos investidores desse segmento. Em termos de simplificação,
o texto permite, por exemplo, que as startups, ainda que sociedades
anônimas, contem com apenas um diretor, bem como substituam seus
livros tradicionais por registros eletrônicos e façam suas publicações
somente pela internet.  

Outro ponto ainda mais benéfico ao mercado privado é que o MLS
reforça a limitação da responsabilidade dos investidores. Isso porque a
redação do projeto de lei prevê uma exclusão expressa da
responsabilidade do investidor “por qualquer dívida da empresa,
inclusive em recuperação judicial” e, ainda, a impossibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica da startup em relação a
seus investidores [6]. Esse talvez seja o dispositivo pelo qual o
mercado mais anseia, diante decisões judiciais que responsabilizam
investidores por dívidas – especialmente trabalhistas e tributárias – de
suas investidas.

Ademais, sem prejuízo da regulação de competência da Comissão de
Valores Mobiliários em relação aos instrumentos jurídicos de aporte de
capital, o MLS criou o “Programa de Ambiente Regulatório
Experimental”, que é similar ao Sandbox regulatório do Banco Central
e ao da própria CVM [7]. A ideia é proporcionar aos empreendedores
um ambiente com condições especiais e simplificadas para o
desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios inovadores. 

Por sua vez, para facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo
Estado, o MLS dedica um capítulo inteiro (arts. 12 a 15) a alterar 

dispositivos da Lei de Licitações e os regramentos aplicáveis aos
contratos celebrados por empresas públicas, as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias. O atual texto possibilita, dentre
outras coisas, uma modalidade de licitação para contratação de
empreendimentos inovadores e a dispensa de documentos e
garantias (ainda que parcialmente) no caso de startups. 

Não obstante o exposto, apesar do rápido trâmite do MLS no
Congresso e diversos avanços, o texto ainda recebeu severas críticas
do mercado. Por exemplo, o MLS inicialmente tratava dos planos de
opção de compra de ações por funcionários, um mecanismo de
atração e retenção de talentos extremamente comum para startups,
mas esse trecho foi eliminado.

Outra ausência sentida no projeto de lei em referência é a
possibilidade das startups optarem pelo Simples Nacional sem se
sujeitarem a certos impedimentos aplicados para empresas comuns.
Isso porque alguns desses requisitos são muito utilizados por startups
(como organização em sociedade anônima, sócios no exterior, etc.) e
não deveriam ser impeditivos para um programa que visa justamente
simplificar a rotina de pequenas empresas.

De qualquer forma, o MLS será um salto importante para o
ambiente de negócios do país e seu texto ainda poderá ser
aprimorado. Como justificado pelos propositores do MLS, as
startups são empresas com grande potencial econômico e
merecem destaque no atual cenário econômico, pois geram
empregos e soluções sustentáveis e inclusivas. Assim, é com
grande expectativa que o mercado aguarda o texto final do Marco
Legal das Startups e sua futura aprovação.
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Um navio no porto, é seguro; mas não é para isso que os navios
são construídos. Navegue para o mar e faça coisas novas!
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OS RECENTES AUMENTOS DA ALÍQUOTA
DO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO E A
SEGURANÇA JURÍDICA
Por Maristela Miglioli e Janaína Cristina Oliveira Lopes Samogim
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Recentíssimos acontecimentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal deixaram todos perplexos,
independentemente do viés político de cada um. Para nós, operadores do Direito, a surpresa foi acompanhada
de uma sensação de completa insegurança jurídica, comprometedora da credibilidade do país no cenário global. 

E não é para menos, especialmente para os que militam em algumas áreas específicas do Direito, como a
criminal e a tributária, que possuem diversos princípios convergentes. Afinal, com rigor reforçado nestas searas
(porque lidam com valores ultrassensíveis ao ser humano), estabilidade e previsibilidade são palavras de
ordem intransponíveis. 

Essa ideia, contudo, só funciona nos bancos acadêmicos. Na prática – e o exemplo vem “de cima” – o que
importa são os interesses (políticos ou econômicos) do momento. Assim também se deu com o recente
aumento de alíquotas do ICMS incidente na venda de veículos, novos ou usados, decretada pelo governador do
Estado de São Paulo no âmbito de um “Pacote de Ajuste Fiscal”. 

De plano, um novo espanto: aumento de tributo durante a maior crise econômica de que se tem conhecimento
no último século. Ou será por mais tempo? Isso, por si só, já representa um contrassenso sem precedentes. 

Mas a análise estritamente jurídica aprofunda a indignação: o aumento veio travestido de um eufemismo [1]
denominado “complemento do imposto” de 1,3% sobre a alíquota, até então vigente, de 12% (ou seja, alíquota
final de 13,3%), com vigência para o período de 15 de janeiro a 1º de Abril de 2021. A partir desta data, o 
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“complemento” eleva a alíquota para 14,5%, aplicável para os 24 (vinte
e quatro) meses subsequentes, tudo a título de “redução de
benefícios".

Segundo a Secretaria da Fazenda, a opção do Executivo foi fazer um
“corte linear” de 20% dos benefícios, representativo de um
incremento de arrecadação na casa dos R$ 7 bilhões. Para os veículos
usados, também abrangidos pelas medidas, o conjunto de medidas
provocará um aumento de 207% no valor do imposto global
(considerando toda a cadeia), na avaliação do presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Luiz Carlos Moraes, em entrevista coletiva sobre o tema.  

Os Decretos 65.253/2020 e 65.453/2020 foram expedidos pelo
Poder Executivo [2] e a pergunta mais óbvia é a seguinte: um ato
infralegal pode alterar a alíquota prevista em lei? Qualquer estudante
de 1º ano no Curso de Direito responderia que não, mas o governo
estadual foi mais esperto: em outubro de 2020 e algumas horas antes
da edição dos decretos (foi tudo feito no mesmo dia!), editou-se uma
lei (nº 17.293/2020, ato do Poder Legislativo) autorizando o governo
(Poder Executivo) a reduzir os benefícios fiscais do ICMS. 

O “pulo do gato” (com o perdão do leitor a esta expressão tão pouco
técnica, mas de fácil compreensão) dessa lei foi estabelecer que “para
efeitos desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em
patamar inferior a 18%”.

Com base nisso, a Secretaria da Fazenda alega que, atualmente,
qualquer alíquota de ICMS inferior a 18% (alíquota padrão) é
considerada como “benefício fiscal”, podendo ser revogada a qualquer
tempo pelo “dono do cofre”, assinalando que tal regra estaria em 

A Lei de Responsabilidade Fiscal [3] não diz o que a Secretaria da
Fazenda alega: seu artigo 14, parágrafo 1º, apenas anuncia o que se
considera como “renúncia fiscal”, conceito que abrange a “(...)
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, (...)”;  

Em sentido paralelo à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual Constituição,
exige que todos os benefícios fiscais devam ser concedidos ou
revogados sempre mediante prévia autorização do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz);

O Convênio Confaz no qual a Lei nº 17.293/2020 pretensamente
se baseia (nº 42/2016) é genérico e trata de outros temas, alheios
a esta questão. 

consonância com o determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ou seja, a alíquota de 12% já teria nascido com a “tarja” de incentivo
fiscal, atraindo uma maior “maleabilidade” nas mãos do Poder
Executivo. 

O raciocínio, contudo, não se sustenta, principalmente porque: 

Em resumo, há uma “cadeia viciada” de fundamentos: o Convênio
Confaz nº 42/2016 (âmbito nacional) não dá suporte à Lei nº
17.293/2020 (âmbito do Poder Legislativo Estadual), que,
contaminada na origem, espalha esse vício para os Decretos dela
decorrentes (âmbito do Poder Executivo Estadual). 

É a denominada “teoria dos frutos da árvore envenenada”, criada na
jurisprudência norte-americana, encampada em terras brasileiras e
base para a rejeição das provas ilícitas (por exemplo), dentre muitas 
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outras “aplicações”, inclusive para anular as condenações impostas ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva [4], recentemente. 

Outra questão é que a alíquota de 12% não foi fixada, pela lei que a introduziu, como um “benefício”: ela simplesmente existe ao lado da alíquota normal
(18%), como exercício do princípio da seletividade, “(...) em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços” [5], ao qual o ICMS se sujeita. 

Um terceiro aspecto questionável nesses decretos é que, salvo raríssimas exceções (que aqui não se aplicam), a autorização “genérica” da Lei nº
17.293/2020 não pode suprir a análise individual, pelo Poder Legislativo, de cada uma das mudanças, especialmente as que afetam aspectos nucleares
da quantificação do tributo (base de cálculo e alíquota).

Tal exigência não surgiu “no bar da esquina”: está na nossa Constituição Federal, mais especificamente no artigo 150, inciso I, que vale a pena aqui
transcrever: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I –
instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)”

Tal exigência – acrescente-se – carrega um caráter legitimador à norma de tributação, se considerarmos que os seres humanos que exercem a
atividade de “criar leis” foram escolhidos pelos cidadãos, pelo voto direto, consciente e presumivelmente lúcido. Tal legitimidade é jurídica e – mais
importante de tudo – política, insubstituível pela vontade unilateral de um governante.  

Tal exigência – finalize-se – existe exatamente para que a tributação, assim como as acusações e condenações no âmbito penal, seja precedida da mais
ampla e cuidadosa análise, tanto no aspecto formal (competência e legitimidade) quanto material (o conteúdo propriamente dito e sua
compatibilidade com outras normas do sistema jurídico brasileiro). Essa tarefa prévia deveria garantir que as leis, uma vez editadas, pudessem orientar
a conduta dos cidadãos/contribuintes com previsibilidade e estabilidade.

As leis e as decisões judiciais (que nada mais são do que “leis” para o caso concreto), mais do que tudo, PRECISAM refletir tais anseios, sob
pena de se tornarem instrumentos a favor dos interesses, políticos ou econômicos, de plantão, passageiros por natureza. Segurança jurídica é
isso, tão necessária quanto a vacina da COVID-19, pois ambas asseguram a sobrevivência de uma sociedade. 
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Maristela e Janaína são advogadas da área Tributária
no escritório de São Paulo.

As mulheres são o maior reservatório
inexplorado de talento que há no mundo.

Hilary Clinton

REFERÊNCIAS:

[1] Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, representa uma “expressão que atenua uma idéia desagradável, grosseira ou indecente".
[2] Na mesma data, houve outros dois Decretos (nºs 65.254/2020 e 65.255/2020) também com medidas que, em conjunto, representam aumento da carga tributária
para diversos setores, inclusive o agronegócio. 
[3] Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000.
[4] Sendo incompetente o Juízo de origem, todas as suas decisões tornam-se nulas. 
[5] Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso III. 



Se o direito ao esquecimento tem despertado complexos debates no Brasil nos últimos anos, essa realidade já
era experimentada pelo menos nas últimas décadas pela Europa, ponto de referência quanto às discussões do
que lá é conhecido como right to be forgotten. A evolução deste instituto no continente europeu remete
inicialmente à Diretiva de Proteção de Dados Pessoais (95/46/CE) [1] da União Europeia. Apesar de não versar
especificamente sobre o direito ao esquecimento, tal diretiva já previa a possibilidade de que os dados pessoais
fossem retificados, apagados ou bloqueados quando incompletos ou inexatos.

Além dos debates teóricos e legislativos em torno do tema, a própria diretiva foi objeto de discussão no
Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) em um dos mais célebres casos envolvendo o direito ao
esquecimento: o Google Spain v AEPD and Mario Costeja González [2]. Em linhas gerais, o advogado Mario
González buscou, pela via administrativa, a desassociação de seu nome com relação a um inadimplemento que
já havia sido quitado. Após anos de discussões, inclusive perante a autoridade espanhola (AEPD) – que
determinou a retirada dos dados ao buscador – o caso foi então levado a juízo pela Google Spain e pela Google
Inc. Em maio de 2014, o TJUE reconheceu como tratamento de dados pessoais as operações realizadas pela
Google e a obrigação do motor de busca em remover os resultados (desindexação), ainda que o tratamento
que tenha dado causa à discussão tenha sido realizado pela matriz, em localidade não sujeita à aplicação
territorial das instituições judiciárias europeias.

Mais tarde, em setembro de 2019, o TJUE reconheceu a limitação territorial do direito ao esquecimento em
ação proposta pela autoridade francesa (CNIL) em face da Google em 2015, requerendo a desindexação de
conteúdo a nível global [3]. O direito à desindexação, isto é, que determinados resultados sejam desassociados 

DIREITO AO ESQUECIMENTO, PROTEÇÃO DE DADOS E
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.010.606
Por Camilla Lopes Chicaroni, Camila Sabino Del Sasso e Nariman Ferdinian Gonzales
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da busca realizada sobre o indivíduo, foi limitado ao território dos
países membros da União Europeia, desobrigando o buscador a
desindexar os resultados em todas as suas versões.

No caso da jurisdição nacional, o Direito ao Esquecimento ganha
contornos profundos e com características de ponderação
principiológicas. Já no contexto europeu, o Esquecimento está
atrelado à desindexação de conteúdo, com decisões abrangendo as
diretivas de proteção de dados pessoais, vez que a legislação
europeia recepcionou em seu ordenamento a possibilidade de
requisição de desindexação pelo titular dos dados, conforme descrito
nos casos acima.

Voltando-se à realidade brasileira, o direito ao esquecimento tem sido
tema de muita discussão, principalmente com o recente julgamento
do Recurso Extraordinário n° 1010606 [4] do Supremo Tribunal
Federal (“STF”), que envolveu o caso de violência sofrido por Aída
Curi em 1958 e a insurgência de sua família quanto à reconstituição do
crime em programa de TV em 2004.

O caso tornou-se paradigma para o Direito ao Esquecimento, no qual
o STF ganhou a chance de melhor delinear o Instituto, ponderando os
princípios constitucionais e a legislação infraconstitucional, como o
Marco Civil da Internet (Lei n° 12. 965/2014 – “MCI”), a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018 – “LGPD”) e o Código Civil
(Lei n° 10.406/02 – “CC”), bem como os aspectos envolvendo a
importância da imprensa para a manutenção da ordem democrática e
o temido instituto da censura. Os votos apresentaram algumas
divergências, mas, em linhas gerais, seguiram com um posicionamento
pró-imprensa.

A discussão do direito de ser esquecido pressupõe o embate jurídico
entre dois princípios constitucionais: o da intimidade e o da liberdade
de imprensa. Eles são colocados lado a lado e, juntamente com as
peculiaridades de cada caso, o judiciário decide qual deles deve
prevalecer. Não existem parâmetros totalmente objetivos para serem
enquadrados e padronizados entre os casos e, por isso, é incompatível
com o ordenamento jurídico brasileiro reconhecer de forma
absolutista o esquecimento. 

Como tentativa de construir parâmetros para o tema, o Ministro
Barroso [5] exarou entendimento com a descrição de alguns
requisitos que possuem o condão de julgar um fato noticiado de
forma pública como lícito e dentro dos limites da liberdade de
imprensa. Os parâmetros citados são: veracidade do fato ocorrido,
descartando-se as famosas fake news; a fonte das informações e a
licitude do meio; a pessoa noticiada, caso ela seja pessoa pública ou
de relevância nacional; o local e natureza do fato; o interesse público
daquele fato noticiado e o temor histórico brasileiro em relação ao
tolhimento da liberdade de imprensa e a gravidade que isso
representa. 

O esquecimento é um instituto que envolve garantias fundamentais
imprescindíveis a todo cidadão, com pedidos de minorias e pessoas
em situações de vulnerabilidade, considerando a dificuldade de se
reinserir na sociedade diante dos fatos noticiados. Esse foi o caso de
Lida Mayret [6], que se insurgiu contra fato que noticiou sua prisão
por posse de drogas, alegando dificuldades em sua vida profissional e
pessoal. Nesse caso específico, o pedido foi julgado improcedente,
pois o veículo de comunicação que noticiou os fatos não teria agido
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de forma ilícita, considerando também os critérios defendidos por
Barroso de que um crime, por si só, possui relevância pública e
essencial de memória dos aspectos socioeconômicos de cada época.

O presente tema foi objeto do Recurso Extraordinário nº 1.010.606, o
qual teve seu julgamento concluído no dia 11 de fevereiro de 2021 pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF”). A decisão, com
repercussão geral, negou o reconhecimento do direito ao
esquecimento na esfera cível, quando invocado pela própria vítima ou
seus familiares.

No referido caso, a família de Aída Curi, jovem assassinada após uma
tentativa de estupro em 1958, no Rio de Janeiro, recorreu da decisão
que negou o pagamento de danos morais pelo uso da imagem da
vítima em programa de TV. A família defendia a aplicabilidade do
direito ao esquecimento, pois a reconstituição do crime anos depois e
sem prévia autorização provocou sofrimento aos familiares. 

No julgamento do Recurso Extraordinário, a maioria dos Ministros
seguiu o voto do relator do processo, Ministro Dias Toffoli, no sentido
de que o direito ao esquecimento não está previsto no ordenamento
jurídico e não é compatível com a Constituição Federal, sendo uma
restrição “excessiva e peremptória” à liberdade de expressão. 

Segundo Toffoli e em consonância com os critérios defendidos por
Barroso, é indispensável delimitar o alcance do direito ao
esquecimento através da licitude da informação e do decurso do
tempo, de modo que a conclusão deste caso não deve ser
generalizada para outras áreas, devendo ser analisado caso a caso, de
acordo com as suas peculiaridades. 

Foram nove votos contrários ao direito ao esquecimento, vencido
apenas o ministro Edson Fachin, o qual entendeu pela possibilidade de
reconhecimento do instituto, desde que analisado conforme cada
caso e com aplicação em situações excepcionais. 

Após quatro sessões de julgamento, por 9 votos a 1, o STF fixou a
seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a
Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido
como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a
divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e
publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.
Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e
de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos
parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da
honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as
expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível” [7].

A decisão do STF é diferente do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) em 2013, quando do julgamento do Recurso Especial
interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
no qual houve o reconhecimento do direito ao esquecimento, mas
este foi afastado do caso concreto.

Com o resultado do julgamento pelo STF, ficou definido que o direito
ao esquecimento não deve ser reconhecido nos casos de divulgação
de fatos/dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios
de comunicação, sejam eles analógicos ou digitais, devendo os
excessos serem analisados caso a caso, com base em parâmetros
constitucionais e na legislação infraconstitucional. 
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Apesar de o STF não ter reconhecido o direito ao esquecimento, adecisão com repercussão geral restringiu-se apenas à esfera cível, não
sendo firmada qualquer orientação com relação às demais vertentes envolvendo o referido instituto. Resta saber como será a repercussão da
decisão e sua aplicabilidade.
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A CRISE ENTRE MEMBROS DA FAMÍLIA REAL
BRITÂNICA TRAZ REFLEXÕES PARA EMPRESAS
FAMILIARES
Por Liliane Grazielle Araujo Campos e Eduarda Marques Lima
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A atual crise na realeza Britânica desperta interesse da mídia mundial e nos faz refletir sobre a realidade
brasileira nos negócios familiares. Sem o glamour real, no Brasil também temos inúmeros exemplos de herdeiros
que não desejam trabalhar no negócio familiar.

A decisão do príncipe Harry e de sua esposa Meghan Markle, de se afastarem de seus deveres como parte da
família real britânica, com o objetivo de trabalhar a fim e serem financeiramente independentes, causou
surpresa e desconforto dentro e fora do círculo real. Em suma, Meghan não tolerou o nível de escrutínio intenso
da mídia e da família, já o príncipe Harry temia um desfecho para sua esposa similar ao que ocorreu com sua
mãe, a princesa Diana, que em 1997 sofreu um acidente de carro inesperado, enquanto fugia dos paparazzi.

Assim como a família real não estava plenamente preparada para receber seus herdeiros, algumas empresas
não se preparam para passar por um processo de sucessão empresarial e, formação das gerações futuras,
ocasionando como principal consequência, uma crise empresarial e familiar.

A ausência de herdeiros preparados ou que se interessam pelo negócio familiar é um dos desafios enfrentados
pelos donos de sociedades familiares, principalmente porque: (I) poucos empresários buscam soluções para a
sucessão empresarial, seja por desconhecimento do assunto ou por receio de pensar em morte, incapacidades e
em transferência de poder e (II) atualmente, o número de filhos por família diminuiu gradativamente, segundo
“Estatísticas do Registro Civil de 2018”, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o que pode acarretar na dificuldade de escolher um herdeiro que deseje trabalhar no negócio e que
tenha aptidão para tanto. 
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História dos Negócios e da Família. A história da construção da
sociedade familiar não pode cair no esquecimento, uma vez que
conecta e promove senso de pertencimento do herdeiro com os
valores da família e dos negócios, além de criar uma relação de
respeito entre a geração mais velha, que se esforçou na
construção dos negócios e a geração mais nova que tem a
oportunidade de entender quais foram os grandes erros e acertos
nessa trajetória empresarial. Assim, contar para os filhos, em
diversos diálogos familiares, como, quando e por que surgiram os
negócios e ainda, explicar que os erros familiares e empresariais,
bem como os obstáculos enfrentados podem ocorrer e devem ser
evitados, é um bom começo para que os herdeiros se
fortalecerem, ao contrário de criarem objeções e crenças do tipo
"empresas familiares são sempre um problema e eu não quero isso
para mim".

Treinamentos e Oportunidades. Investir na educação, definir os
papéis que esses jovens podem desempenhar nos negócios,
identificar suas habilidades, suas vocações e encorajar esses

Então, como preparar os herdeiros para assumirem a
administração dos negócios familiares e, como preparar a
empresa para recebê-los? 

O desafio no engajamento da futura geração de líderes está em
encontrar certo equilíbrio entre, aproximar os filhos ou netos dos
negócios, capacitá-los e ainda lhes proporcionar autonomia para que
possam projetar sua trajetória profissional segundo seus sonhos,
interesses e suas vocações. Esse equilíbrio pode ser encontrado por
meio de um processo técnico e intergeracional que incluem diversas
ações contínuas, das quais merecem destaque: 

Inovação e tecnologia. Acompanhar as transformações
tecnológicas do mercado, criar um ambiente empresarial inovador
e estar aberto a mudanças é um grande atrativo para os jovens
herdeiros. Os donos devem ouvir e levar em consideração a
opinião de seus filhos em relação aos negócios. O diálogo tranquilo
e desprovido de prejulgamentos, desconfianças ou críticas
destruidoras, também é uma forma de aproximar aquele herdeiro
para o qual se pretende passar o bastão.

Preparar esses herdeiros para serem acionistas, investidores dos
negócios da família ou até mesmo conselheiros de administração e
buscar terceiros, executivos de mercado, com perfil profissional
adequado aos valores e a cultura da família e da empresa para
ocuparem os cargos de administração. A desvinculação de
fundadores e membros das famílias na gestão das empresas tem
sido inclusive uma tendência global em companhias que estão
aprimorando seu compliance. A exemplo do caso recente da
Localiza, que anunciou seu novo CEO, o executivo Bruno 

herdeiros a participarem de programas de treinamento dentro ou fora
da empresa para que eles tenham a oportunidade de compreender os
processos de cada setor é fundamental. Além disso, é importante que
as respectivas remunerações sejam compatíveis com aquelas
aplicadas no mercado para o mesmo cargo ocupado, de modo que
não seja antecipado ao herdeiro um poder que ele poderá conquistar
no futuro, com seus próprios esforços, o que certamente vai lhe
atribuir reconhecimento e respeito perante os demais colaboradores.

Se ainda assim ninguém da família se interessar em trabalhar no
negócio ou se não existirem herdeiros com aptidão e perfil suficientes
para administrar, existem outras alternativas, tais como: 
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Preparar sua empresa para encarar um processo de venda ou uma fusão em um futuro determinado, sem que ela tenha seu valor diminuído em
razão da ausência de governança e de processos de sucessão empresarial preestabelecidos e, concomitantemente, preparar os herdeiros para
serem investidores financeiros, inclusive por meio da criação de fundos de investimentos e de Family Offices.

Lasansky, em substituição de Eugênio Mattar. Será a primeira vez que um não fundador, lidera a Localiza em seus 48 anos de história.

Segundo a Forbes, o Itaú Unibanco se transformou em uma das empresas mais valiosas do Brasil, um dos segredos está na gestão familiar. “Tanto o
antigo Unibanco quanto o antigo Itaú eram empresas familiares, e o Itaú Unibanco, surgido da fusão de ambos, também é uma companhia controlada
essencialmente por algumas famílias, os Setubal, os Villela e os Moreira Salles". De acordo com Roberto Troster, ex-economista chefe da Febraban.

O Grupo Algar também se enquadra em um dos casos de sucesso em decorrência da implementação do processo de sucessão empresarial. Fundada
em 1930, por Alexandrino Garcia, a Algar, cujo nome provém das iniciais de seu fundador, foi sucedida por seu filho Luiz Alberto Garcia, responsável
pela explosão de crescimento. Em 1989 a condução dos negócios, até então exclusivamente do âmbito familiar, foi aberta ao mercado, através da
contratação de um CEO, pois, percebeu-se que para a continuidade do triunfo, a gestão realizada somente por membros da família não seria o
suficiente por não deterem todos os profissionais devidamente qualificados no núcleo familiar. 

O processo para a continuidade da sucessão familiar do Grupo Algar, se deu em conjunto com a busca de profissionais externos, de modo que foram
realizados estudos, em especial em 1991, conduzido pelo professor Alden Lank, do International Institute for Management Development (IMD), do qual
criou-se o Conselho de Administração, presidido hoje por Luiz Alexandre Garcia, membro da terceira geração familiar. Ainda, em 2001, criou-se o
Conselho de Família, bem como o Programa de Formação do Acionista e Herdeiro para garantir a qualidade dos familiares envolvidos desde
empregados até acionistas. 

É certo que, identificar e preparar novos líderes para a passagem do bastão, envolve medo, emoções e competições, porém, não iniciar o
processo de sucessão empresarial, tampouco pensar sobre ele, pode ser uma decisão que acarretará o insucesso do negócio, construído por
toda uma vida e, pior do que isso, em verdadeiras crises familiares, como atualmente vive a família real britânica. A busca por profissionais
específicos, advogados, coaches e psicólogos, para desenvolver e executar os planejamentos sucessórios, são fundamentais para evitar a
morte das empresas familiares que, no Brasil, costumam desaparecer prematuramente na passagem de controle para a segunda geração.
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ALGAR – A ESSÊNCIA DE UMA FAMÍLIA EMPRESÁRIA. São Paulo: Höft - Bernhoeft & Teixeira – Transição De Gerações, 2011. Disponível em: <http://hoft.com/sucessao/algar-
essencia-de-uma-familia-empresaria/> Acesso em 12 de março de 2021.
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O mercado da saúde no Brasil vem passando por importantes transformações. Antes mesmo de se discutir a
modernização do segmento e as recentes alterações normativas, é fundamental entender a alteração no
modelo de negócio da saúde que é, com certeza, fator crucial para as recentes movimentações, consolidações
e investimentos no setor.

Nos últimos anos, o mercado da saúde se estruturou com um perfil focado mais na “doença”, desde o
tratamento à cura, sendo este o modelo de negócio que vinha sendo adotado pela maioria dos players do setor.
Recentemente, no entanto, o perfil da sociedade na busca por serviços desse segmento sofreu mudanças
significativas, quebrando o paradigma de um setor exclusivamente voltado para tratamento e cura, criando uma
nova demanda por saúde, voltada à prevenção, orientação, cuidado e melhoria da qualidade de vida. É o que
pensa também Roberto Gordilho, fundador e CEO da GesSaúde [1]:

“O modelo de negócio da saúde no Brasil ainda é focado, quase que exclusivamente, em tratamento e cura, em
que prestadores e operadoras (Sistema Único de Saúde – SUS e Privadas) convivem com a realidade de uma
massa excessiva de procedimentos e exames, demora para atendimento e muitas vezes a realização de
procedimentos desnecessários. O modelo atual da saúde não foi pensado a partir da necessidade do cliente, mas
a partir do procedimento, da atividade, e um dos grandes desafios no momento é avançar na mudança do modelo
de remuneração para implantar um modelo que privilegie o resultado, não apenas a produção e o consumo (seja
materiais, medicamentos ou procedimentos).”

FUSÕES E AQUISIÇÕES E VERTICALIZAÇÃO NO
MERCADO DA SAÚDE:
DA MUDANÇA DE PARADIGMA ÀS PROMESSAS E PERSPECTIVAS DO SETOR

Por Ana Carolina Veloso Ferreira e Fernanda Santiago 
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Em recente análise do 2021 Global Health Care Outlook [2], realizada
pela Deloitte, a empresa de consultoria destacou que o panorama da
prestação de cuidados e serviços de saúde e os comportamentos dos
consumidores estão mudando drasticamente e constatou a mudança
do perfil de consumo dos usuários dos serviços de saúde, afirmando
que os modelos de atendimento estão se concentrando mais no
paciente, com ênfase na saúde e bem-estar.

O novo panorama e a mudança no perfil de consumo dos usuários
fizeram com que novos players se aproximassem e investissem para
transformar o mercado, considerando que diversas empresas do setor
não estavam preparadas para enfrentar a mudança de paradigma e
esse novo cenário. Nesse sentido, grandes grupos iniciaram um
processo de consolidação de mercado e o aumento das operações de
fusões e aquisições (no inglês, “Mergers and Acquisitions” ou “M&A”)
se destacou como reflexo direto dessas mudanças.

Nesse contexto, após sucessivos anos de crescimento, o mercado de
saúde atingiu o seu recorde em operações de fusões e aquisições nos
últimos anos, sendo 31 operações em 2016, 50 em 2017, 52 em 2018, e
87 operações em 2019. No ano de 2020 [3], além de um aumento
constante da tendência para esse tipo de operações, o setor também
se destacou pelo movimento de grandes grupos na busca pela
abertura de capital – e 2021 promete não ser diferente. Em um ano em
que diversos setores da economia ainda se encontram negativamente
afetados pelos impactos da pandemia da Covid-19, o setor de saúde –
que também está sob os holofotes no cenário global – se prepara para
mais um período de alta no número de operações desse tipo, com
expectativa de alcançar mais um recorde, sobretudo com a tão
aguardada vacinação da população e a retomada da atividade
econômica.

As operações que movimentam o mercado de saúde e são
responsáveis pelo rápido crescimento e expansão de grandes redes
envolvem desde a venda de hospitais, laboratórios e clínicas, até
grandes operadoras de planos de saúde. O apetite dos grandes
grupos que dominam o mercado está relacionado, dentre outros
fatores, a uma visão expansionista, na medida em que, com a
recuperação da economia, as pessoas buscarão depender cada vez
menos de assistência pública à saúde.

Em linha com esse panorama, a tendência e o objetivo de muitos
players vêm sendo tornar o mercado de saúde mais acessível no País.
Atualmente, apenas 24,5% (vinte e quatro e meio por cento) [4] dos
brasileiros possuem plano de saúde. Apesar da estrutura do SUS
(Sistema Único de Saúde) suprir a demanda de grande parte da
população que não pode arcar com um plano de saúde, é nítido que
esse sistema não possui eficiência suficiente para atender a todos de
forma confortável, imediata e com qualidade. Esse cenário demonstra
que as empresas desse mercado, principalmente os planos e as
operadoras de saúde, ainda possuem, aproximadamente, 75%
(setenta e cinco por cento) da população brasileira como mercado a
explorar.

Nesse contexto, a combinação de negócios entre grandes grupos
empresariais no ramo de saúde surge como importante e eficiente
estratégia para exploração desse mercado. Com isso, as operações de
M&A vêm ganhando destaque na medida em que, entre outras
vantagens, permitem a aquisição de empresas do mesmo setor, mas
que prestam diferentes serviços, diretamente relacionados e
dependentes entre si, possibilitando um ganho de sinergia, otimização
da capacidade de geração de receita e redução da estrutura de custos 
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(notadamente com o compartilhamento de serviços, a exemplo do
backoffice), melhorando, assim, o desempenho operacional e
financeiro das empresas. Como resultado, os grupos aumentam sua
fatia de participação no mercado e expandem o alcance da marca
para cada vez mais clientes, visando sua consolidação.

Outro grande incentivo às operações de aquisição nesse setor
consiste no alcance de novos nichos do mercado, o que permite a
certos players, por meio da aquisição de uma empresa ou grupo de
empresas, acessar o know-how, maquinário, corpo clínico e serviços
que anteriormente não integravam o seu portfólio, e que certamente
demandariam mais tempo e gerariam riscos se fossem desenvolvidos
“do zero” e sem a expertise necessária. Esse movimento permite,
ainda, à empresa investidora agregar grandes e consolidadas carteiras
de clientes das empresas adquiridas, o que resulta em um crescimento
exponencial no alcance dos serviços aos usuários.

Ademais, a combinação de negócios propicia também o acesso à
inovação e a novas tecnologias e produtos, o que é cada vez mais
demandado no setor, especialmente em função dos efeitos da
pandemia da Covid-19. Na análise realizada no 2021 Global Healthcare
Outlook, a Deloitte reforçou que os impactos da pandemia estão
acelerando as mudanças no setor e forçando os sistemas de saúde
públicos e privados a se adaptarem e inovarem em um curto período
de tempo. É inegável que, com a pandemia, diversos serviços de
saúde migraram para ambientes digitais, com consultas e diagnósticos
à distância, evidenciando ainda mais uma mudança no perfil do
consumidor, que está aderindo à medicina virtual e à tecnologia para o
monitoramento da saúde [5]. A profissionalização e a modernização
do setor, e, ainda, a recente autorização da prática da telemedicina 

durante a pandemia (Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020, e
alterações posteriores e ofício Conselho Federal de Medicina nº.
1756/2020), além da criação de planos digitais, são fatores que fazem
com que a movimentação do mercado da saúde se intensifique cada
vez mais.

A pandemia também impactou o mercado de fusões e aquisições no
setor, fazendo com que o ano de 2020 – principalmente o segundo
semestre – fosse relativamente menos aquecido em relação aos
períodos anteriores, com algumas operações interrompidas ou até
mesmo canceladas em meio a um ambiente de incertezas e ausência
de previsões. Ainda, algumas empresas do ramo tiveram impactos
diretos e extremos com a pandemia, dada a própria natureza dos
serviços prestados, o que, naturalmente, fez com que as atenções de
certos grupos se voltassem para esforços internos, afastando-os das
aquisições.

Por outro lado, grandes grupos aproveitaram o aquecimento contínuo
do mercado para aumentar a sua velocidade na corrida das operações.
Os agentes de mercado com apetite e disponibilidade de caixa foram
em busca de novos negócios e investiram intensamente em
operações de fusões e aquisições. A exemplo disso, as operadoras de
planos de saúde Hapvida e a NotreDame Intermédica vêm se
destacando como algumas das protagonistas da consolidação de
mercado, sendo a Hapvida líder no setor nas regiões Norte e Nordeste
e a Intermédica no Sul e Sudeste. Capitalizados após a listagem de
suas ações na Bolsa em 2018, os grupos vêm investindo fortemente
em aquisições nos últimos anos, tendo destinado, somente em 2020,
mais de R$4 bilhões na aquisição de operadoras concorrentes,
hospitais, clínicas e laboratórios [6].
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Se, por um lado, os grupos capitalizados estão se movimentando cada
vez mais no mercado, aqueles que pretendem e visam se capitalizar no
curto e médio prazo, inclusive via abertura de capital, estão
igualmente na corrida para as aquisições de novos ativos para compor
o seu portfólio, a fim de assegurarem uma carteira que ajude a
embasar e tornar mais robusta a oferta de suas ações ao mercado. A
exemplo dessa estratégia, o grupo Rede D’or São Luiz, após um forte
movimento de aquisições ao longo dos últimos anos, realizou sua
operação de abertura de capital em dezembro do ano passado, se
destacando como a terceira maior Oferta Pública Inicial de ações
(“IPO”) da história da Bolsa de Valores brasileira e levantando mais de
R$11 bilhões em recursos  [7]. A tendência não parou por aí: além da
Rede D’or, outros grupos no setor estão se movimentando para
realizar suas ofertas públicas de ações, a exemplo da Hospital Care e
do Mater Dei, que registraram recentemente pedidos de IPO perante
à Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e o Grupo Dasa que, após a
aquisição do Grupo São Domingos, fará uma oferta subsequente de
ações (follow-on). 

Operações como as destacadas acima demonstram o aquecimento do
setor e reforçam o forte posicionamento dos grandes grupos no
mercado. Em contrapartida, todo esse forte movimento de aquisições
e captação de recursos pelos maiores players do setor, resulta em
uma movimentação reativa de outros grupos que precisam se
fortalecer se desejarem se manter competitivos. Esse cenário,
portanto, fomenta cada vez mais o processo de transformação do
mercado, tornando-o mais propício para operações de M&A e criando
novas oportunidades de investimentos e venda de ativos.

Para além das operações de fusões e aquisições, os players do setor
de saúde estão igual e intensamente envolvidos em um fenômeno
denominado “verticalização” da saúde suplementar, que teve seu
início nos anos 2000, por meio do qual as operadoras de planos de
saúde estão constituindo – inclusive via aquisições –, suas próprias
redes de hospitais, clínicas e laboratórios. Esse modelo verticalizado
vem crescendo vertiginosamente e se destaca por permitir a gestão
da carteira de serviços e um maior controle dos custos, aumentando a
sua competitividade e maximizando o valor do ativo. Mais
recentemente, o acordo celebrado entre a Hapvida e a NotreDame
Intermédica para combinação de seus negócios por meio de uma
fusão bilionária, evidencia a forte tendência para verticalização do
setor, com expectativas de que a empresa resultante da combinação
seja detentora de, aproximadamente, 17% (dezessete por cento) do
market share [8].

Apesar das grandes e recentes movimentações e operações do setor
de saúde em diversas regiões do País, ainda existe um grande
mercado a ser explorado. De acordo com o sócio líder de fusões e
aquisições com foco em Health da EY Brasil, Rodrigo Maluf [9], a
consolidação do mercado já se encontra em estágio avançado em
grandes cidades, mas ainda há muito espaço em cidades menores,
uma vez que nessas regiões a presença de players regionais ainda é
relevante. A concorrência para os grandes players nesses locais, no
entanto, não é simples, sobretudo em virtude da presença do sistema
Unimed, que possui gestão descentralizada e presença ramificada em
diversas regiões do País e que, apesar de atualmente representar
grande parte do mercado de planos de saúde, deverá ser obrigado a 
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se movimentar para se fortalecer, se atualizar e se adaptar a uma nova realidade de mercado para manter sua competitividade.

Em todo caso e em qualquer cenário, as empresas do setor devem se preparar e se atentar não apenas para fatores econômicos, mas também para
outras questões que interferem no valor do ativo. Nesse contexto, é imprescindível que as empresas contem com uma assessoria jurídica, financeira e
contábil, adequada e qualificada em suas operações, visando o sucesso das negociações e o alcance de operações bem-sucedidas.

Dentre os diversos aspectos a serem avaliados nas empresas alvo de uma transação, a auditoria legal (no inglês, “due diligence”) se destaca como
providência de extrema importância na medida em que possibilita a identificação de passivos, responsabilidades financeiras, contingências, riscos,
endividamentos, dentre outros aspectos que devem ser levados em consideração para o valuation, a negociação de estrutura de indenização e
eventual ajuste de preço, por exemplo, no âmbito de uma operação de fusão e aquisição. É, ainda, fundamental que a condução da negociação dos
contratos da operação seja técnica e coerente com os resultados da due diligence, visando mitigar os riscos e impactos identificados e/ou assegurar às
partes – compradores e vendedores – os seus direitos e interesses.

Há casos, ainda, em que as operações precisam ser condicionadas à satisfação de determinadas condições suspensivas ou sujeitas a obrigações
específicas na condução dos negócios da empresa alvo entre a data de assinatura e a data do fechamento da operação, observadas as limitações e
orientações das autoridades regulatórias e concorrenciais brasileiras, quando aplicáveis, a depender do setor e do faturamento dos grupos envolvidos
na transação (ex. o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS). Por fim, a depender do
caso, condições específicas podem ser negociadas para permanência de gestores estratégicos no negócio e o estabelecimento de metas para que os
vendedores recebam parte do preço de compra com base no desempenho do negócio após a aquisição (os chamados “Earn-Outs”).

Diante de todos esses fatores, não restam dúvidas de que o cenário de operações de M&A e IPOs no mercado da saúde é promissor e as
perspectivas de curto, médio e até mesmo de longo prazo para as empresas do setor revelam uma tendência cada vez maior de operações, o
que, ao contrário do que muitos pensavam ou esperavam, não sofreu grandes impactos negativos diante do cenário da pandemia, momento
em que aspectos relacionados à saúde ficaram ainda mais em evidência na busca por cuidados e qualidade de vida. Assim, os players do setor
da saúde deverão estar, mais do que nunca, preparados e atentos ao cenário de mudanças no mercado, visando agregar valor e aumentar as
chances de sucesso de seu negócio por meio dessas transações. 
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DESAFIO DA COMUNICAÇÃO NO MUNDO
CONTEMPORÂNEO E AS TENDÊNCIAS NOS
DOCUMENTOS JURÍDICOS E PROCESSUAIS
Por Lucielly Matos Oliveira e Fernanda de Araujo Nunes

#Artigo 16

Recentemente durante uma dinâmica de programa de televisão veio à tona fato curioso: numa pesquisa popular
sobre qual o primeiro ato das pessoas ao despertar, a maioria respondeu: mexer no celular. Essa resposta
venceu até aqueles que, pensando escapar de uma pegadinha, disseram ‘abrir os olhos’.

Isso é mundo contemporâneo. Estamos há todo momento trocando mensagens por aplicativos; lendo ou
respondendo e-mails; vendo anúncios, filmes, séries ou documentários; ouvindo áudios, podcasts, etc. E tudo
isso, não raras as vezes, fazemos com o celular.

Toda essa interação é parte de um processo maior, que se fez necessário lá atrás para que o homem convivesse
em sociedade, é o processo de comunicação.

Há quem defenda que o sucesso da comunicação advém do ideal de perfeita sintonia entre os interlocutores
que são reciprocamente compreendidos. 

No século XXI, a comunicação é voltada para a linguagem digital, a qual envolve a oralidade e a escrita em novas
formas e contextos, com caráter mais crítico e ao mesmo tempo criativo. Neste novo cenário se faz necessário
expressar as ideias a partir de novas ferramentas de comunicação, sempre atento ao perfil dos interlocutores. 

A “geração internet” conta com fontes de informação e formas de comunicação diversas, além da forma escrita
e impressa predominante em gerações anteriores. A comunicação contemporânea rompeu as barreiras da
formalidade e dos textos impressos, para se adaptar às mais variadas formas de produção de conteúdo, focadas 
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na liberdade, facilidade e manipulação das informações. Toda essa
inovação na forma de gerar e entregar o conteúdo resultou na maior
participação e interação dos leitores, que geralmente prestigiam
linguagem simples, criativa e intuitiva.

Segundo a professora Vani Moreira Kenski, em seu trabalho sobre o
novo ritmo da informação nessa nova era, a tecnologia contribui com a
nova forma de comunicação pois “rompe as formas narrativas
circulares e repetidas da oralidade e com o encaminhamento contínuo
e sequencial da escrita, e se apresenta como um novo fenômeno
descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e
veloz. Deixa de lado a estrutura serial e hierárquica da articulação dos
conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas relações
entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes” (KENSKI,
2007, p.31) [1].

Essa realidade dinâmica, que exige comunicação objetiva e eficaz não
está à margem do Direito. Uma pesquisa Ibope [2], realizada no ano
de 2004, relacionou a dificuldade da população brasileira de
compreender os termos jurídicos, utilizados por advogados e juízes,
com o sentimento de afastamento da própria Justiça. Embora ainda
esteja enraizado no dito mundo jurídico uma linguagem muito técnica,
com expressões complexas que parecem distanciar os operadores do
direito daqueles com quem eles se comunicam ou deveriam se
comunicar, há um inegável movimento disruptivo.

A simplificação do “discurso jurídico” é uma realidade e há diversas
ferramentas para facilitar a criação de documentos jurídicos, sejam
eles processuais ou não. O “Design Thinking” é um exemplo destas
ferramentas. Ele consiste “na capacidade de sermos intuitivos, 

reconhecer padrões, desenvolvermos ideias que tenham um
significado emocional além do funcional, nos expressarmos em mídias
além de palavras ou símbolos” (BROWN, 2010, p. 04) [3]. Essa
metodologia aplicada ao Direito é conhecida como “Legal Design” ou
“Visual Law”. A criação de documentos jurídicos a partir destes
conceitos afasta a rigidez do texto escrito e cede espaço para uso de
recursos visuais e tecnológicos que permitem maior interação com o
interlocutor. 

O Conselho Nacional de Justiça elencou essas novas ferramentas
como essenciais para o plano estratégico de comunicação do Poder
Judiciário [4]: “sempre que possível, dever-se-á utilizar recursos de
visual law que tornem a linguagem de todos os documentos, dados
estatísticos em ambiente digital, análise de dados e dos fluxos de
trabalho mais claros, usuais e acessíveis.”

Assim como tudo que emerge sob holofotes de uma novidade, o
conceito de comunicação intuitiva e visual para os documentos
jurídicos conta com os resistentes à adesão e até os exagerados em
seu uso. Nos parece, entretanto, que o equilíbrio é o ingrediente que
determina a eficácia no uso dessas inovações. 

A dosagem na aplicação dos recursos visuais e tecnológicos para
comunicação no ambiente jurídico representa atualmente aquela
desejável sintonia entre os interlocutores que se compreendem
reciprocamente, conforme mencionamos no início deste texto. O
conhecimento sobre tipografia, recursos visuais e tecnológicos,
redação persuasiva, discurso objetivo e efetivo diferencia os
profissionais que atuam no mercado jurídico. Essa realidade também é
inegável.
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Em resumo, a boa comunicação no ambiente jurídico, atualmente, não se limita à utilização de termos difíceis e rebuscados. Ao revés, a tendência é de
simplificação, estímulo da interação dos interlocutores e efetividade na comunicação. Isso só nos faz refletir sobre o seguinte pensamento “o maior
problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada” (William H. Whyte). Estamos, portanto, diariamente desafiados a criar conteúdo
persuasivo, atrativo, intuitivo e eficaz. 
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A fórmula da felicidade e do sucesso é ser você mesma
da maneira mais sincera que puder.

Meryl Streep 
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Em recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1101937 [1], seis ministros do Supremo Tribunal Federal
entenderam ser inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública [2] (Lei 7.347/1985), que limita a
eficácia da sentença à competência territorial do órgão que a proferir. O referido artigo estabelece: “a sentença
civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator...”  

O efeito erga omnes é quando se aplica a todos e não somente aos participes do processo. Com o novo
entendimento, a sentença civil ultrapassará os limites territoriais da competência do órgão, alcançando todo o
país. 

A justificativa apresentada pelo relator Ministro Alexandre de Moraes é que a limitação territorial restringe a
eficácia da proteção de direitos coletivos que fariam com que houvessem vários processos com mesma
temática, gerando possíveis sentenças divergentes, o que provocaria insegurança jurídica, até se ter um
entendimento proferido pelos Tribunais Superiores.

O julgamento foi interrompido em face do pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, mas a maioria dos
Ministros votantes já expressaram seu entendimento pela inconstitucionalidade. 

Em que pese o entendimento do Relator e demais Ministros, não se pode deixar de lado que esta interpretação
acaba por dar ao juiz de primeira instância, com poder adstrito ao território que atua, a faculdade de interferir
em um fato com espectro nacional. 

O que preocupa é, com o número excessivo de manejo de ações civil públicas, principalmente de índole
consumerista, espalhadas pelo país sem que os promoventes tenham conhecimento das especificidades da lei e 

DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO
TERRITORIAL EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS
Por Tatiana Maria S. Mello de Lima 
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até mesmo técnico de alguns serviços fornecidos, que atuam em
nichos específicos, como é o caso das autorizatárias de telefonia, que
possuem regime específico, e até mesmo instituições financeiras, que
possuem regras esmiuçadas. O risco é da propagação de uma
sentença indevida por não levar em consideração as especificidades
de cada situação em determinada unidade da federação, mas com
aplicação nacional, enquanto o recurso sem efeito suspensivo seja
analisado pela instância superior.

É importante o alerta, principalmente para empresas que lidam
diretamente com consumidores em todas as unidades da federação,
por contrato de adesão, pois uma sentença proferida de forma
prematura pode promover sérias alterações na forma de prestação de
serviço ou no produto, antes mesmo de ser analisada, através de
recurso, pelos Tribunais Superiores, a quem entendemos que deveria
ficar a responsabilidade final sobre a declaração ou não da
abrangência dos limites da territorialidade.

Em um país com dimensões continentais, situações vivenciadas por
consumidores de um Estado da Federação podem não existir em
outro, o que certamente já demostra a fragilidade de se ultrapassar os
limites da territorialidade, haja vista a facilidade de se criar
desigualdades entre consumidores e obrigações desproporcionais
para os fornecedores. 

No nosso sistema processual existem mecanismos para fazer com que
haja entendimento único para causas quem tenham temas de fundo
iguais, como Recursos Repetitivos, Repercussão Geral e até mesmo
Súmula Vinculante, que ficam ao dispor dos Tribunais Superiores, que
analisam a matéria de forma abrangente englobando todos os 

aspectos de direito da demanda. Porém, para chegar nesse ponto,
diversas ações são julgadas e analisadas por todas as instâncias, o que
não é o caso das Ações Civis Públicas que são decididas
casuisticamente, levando em consideração apenas os fatos abarcados
por uma determinada unidade da federação e que não
necessariamente se reflete para as demais. Em termos francos, é
atribuir a uma ação um efeito, além do imaginado pelo legislador, mas
que pode ter impactos severos a todos os partícipes da relação
processual.   

Os Tribunais Superiores utilizando das suas ferramentas internas,
como visto, podem conferir abrangência nacional em suas decisões,
que normalmente são proferidas depois de longa discussão de seu
colegiado, com maturidade do tema, o que é bem diferente do que é
feito pelo juiz de primeira instância quando sentencia uma ação civil
pública, já que sua visão é restrita a apenas ao que consta nos autos,
com restrito conhecimento do seu território de atuação. 

Desta forma, há real preocupação com o resultado final do julgamento
deste tema pelo Supremo Tribunal, pois ampliar a extensão territorial
das sentenças proferidas em ação civil pública podem gerar situações
de desigualdade entre consumidores, e até mesmo criar embaraço e
prejuízos para fornecedores de serviços e produtos, além de violar a
intenção do próprio legislador. 

De outra banda é compreensível o desejo de se ter a diminuição de
processos com temas iguais, evitando-se sentenças conflitantes, mas
tal desejo não pode ultrapassar a importância de ser ter um
julgamento em que a matéria esteja madura, como as realizadas pelos
Tribunais Superiores. 
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Com efeito, a se confirmar o entendimento da inconstitucionalidade do art.16 da Lei de Ação Civil Pública, haverá necessidade de que as defesas dos
fornecedores apresentem categoricamente os detrimentos do efeito de uma sentença com abrangência nacional, visando chamar atenção para
eventuais desigualdades que possam ocasionar entre consumidores e prejuízos que os fornecedores terão. 

Tais situações darão margens para recursos ou questionamentos incidentais sobre situações não previstas, o que certamente tumultuarão o
feito, além de dificultar o cumprimento das medidas ali determinadas. 
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REGULAÇÃO DA INTERNET, PROTEÇÃO DE DADOS
E A ATUAÇÃO JUDICIAL
Por Danielle Chipranski Cavalcante, Lorena Pretti Serraglio e Stefania Mariotti Masetti

#Artigo 18

Não raro ouvimos que, no Brasil, a regulação não caminha com a mesma velocidade do desenvolvimento
tecnológico. Nascem as inovações, mudam as metodologias, cria-se uma nova rede social, importam-se
conceitos e, então, surgem discussões que outrora pareciam distantes. Muito desse movimento foi inaugurado
em meados de 2007, com o advento de algumas redes sociais. Mas, com a novidade, irrompem também os
desdobramentos negativos: interceptação de comunicações eletrônicas pessoais, inclusive de chefes de
Estado; utilização de dados pessoais de usuários de redes sociais para perfilamento em campanhas eleitorais;
vazamentos de dados pessoais que acabam expondo, indevidamente, seus titulares; publicações massivas e
automáticas por robôs, em grande parte voltadas à propagação de fake news; viralização do discurso de ódio e
opressão a minorias.

Esse foi, justamente, o contexto do surgimento do Marco Civil da Internet [1] e da Lei Geral de Proteção de
Dados [2] (LGPD), ambos gestados durante considerável tempo e promulgados em cenários de grande
disrupção tecnológica, tanto no Brasil quanto no mundo. 

O Marco Civil da Internet [3], promulgado em 2014, cuidou de estabelecer princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da Internet no Brasil, principalmente diante da ausência de regulação no setor e da
dificuldade encontrada, até então, pelo Poder Judiciário para condução, processamento e julgamento de
demandas sobre a matéria. 

Dentre os objetivos da lei estava, justamente, a promoção da inovação e fomento à difusão tecnológica. No que
tange aos princípios, trouxe consigo muito do que o Comitê Gestor da Internet do Brasil – CGI.br já tinha listado,
no ano de 2009, como Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil [3]. Dentre eles, (I) a liberdade
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de expressão; (II) a privacidade; (III) a neutralidade da rede; (IV) a
preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede e (V)
a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, e
não os meios de acesso e transporte.  

Estipulou, outrossim, regras para guarda de registros de acesso a
conexões e aplicações, justamente para respaldar o exercício regular
de direitos oriundo de práticas realizadas de forma online. Aos
provedores de conexão determinou a guarda dos registros, sob sigilo
e em ambiente controlado, por pelo menos 1 ano; aos provedores de
aplicação, por pelo menos 6 meses. Definiu que o provedor de
conexão à Internet não seria responsabilizado por danos de
conteúdos elaborados e/ou gerados por usuários da Internet, ao
passo que, para os provedores de aplicação, apenas falar-se-ia em
responsabilização civil por danos decorrentes de tais conteúdos se,
após determinação judicial para sua exclusão, não tomasse as
providências necessárias.

Dois anos depois, o Marco Civil da Internet foi regulamentado [5],
estabelecendo regras sobre neutralidade da rede, hipóteses admitidas
de discriminação de pacotes de dados na Internet e de degradação de
tráfego, além de padrões de segurança e sigilo dos registros de
conexão e aplicação. 

Desse ponto em diante, o Poder Judiciário passou a aplicar a
normativa em incontáveis demandas, em um contencioso de volume,
lidando diariamente com pedidos de retirada de conteúdo, exclusão
de resultados de pesquisas, fornecimento de dados, além de
indenizações a título de danos materiais e morais. Assim, é possível
afirmar que a promulgação do Marco Civil da Internet e seu Decreto
Regulamentador, além de representarem importante avanço na 

sistematização das obrigações, direitos e deveres da sociedade como
um todo, foi, sobremaneira, importante mecanismo para exercício
regular de direitos para todos os envolvidos: usuários e empresas. 

Movimento semelhante foi observado quando das discussões sobre a
regulação da proteção de dados pessoais no Brasil, que tiveram
origem no ano de 2010 e trilharam um longo caminho até a
promulgação da LGPD em 2018. Há que se frisar, no entanto, que
diferentemente do Marco Civil da Internet que contou com uma
vacatio legis [6] de 60 dias, contatos da data de sua publicação, a
LGPD teve sua vigência questionada e postergada inúmeras vezes,
passando a vigorar parcialmente apenas após 2 anos de sua
promulgação. Parte de seu texto, no que tange às sanções, teve sua
aplicação adiada para agosto deste ano. 

Tal qual a regulação do uso da Internet, a LGPD cuidou de disciplinar
assuntos extremamente caros à sociedade, principalmente no
contexto de superinformação em que nos encontramos. Embora
amplamente sabido, importante relembrar que a LGPD se aplica não
apenas ao processamento de dados em meio online (como o MCI),
mas, também, às atividades no mundo offline, em rotinas físicas. 

Novamente o legislador cuidou de estabelecer como princípios o
respeito à privacidade, à liberdade de expressão, à livre iniciativa e o
desenvolvimento econômico e tecnológico, pilares de ambas as
regulações e que encontram guarida no Estado democrático de
direito. Definiu, outrossim, os requisitos para realização de tratamento
de dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados pessoais de
crianças e adolescentes, estabelecendo para cada categoria regras
específicas. Criou um rol de direitos dos titulares e endereçou 
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questões relacionadas à responsabilidade dos agentes de tratamento (controlador e operador) e o ressarcimento por danos cometidos. Instituiu a
figura de um novo profissional – o Encarregado de Proteção de Dados –, responsável por atividades de governança, orientação e comunicação;
estabeleceu sanções administrativas e criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante
da Presidência da República, responsável pela fiscalização, orientação, emissão de pareceres e aplicação de penalidades. 

Vê-se um movimento de regulação denso e amplo que legitima a atuação de órgãos como Ministério Público, Procon, Secretaria Nacional do
Consumidor. E a atuação tende a aumentar. Com inúmeros casos noticiados na mídia, relacionados a vazamentos de bancos de dados, várias são as
investigações coordenadas pelo próprio Ministério Público e pela ANPD, inclusive com apoio da Polícia Federal. Sob o aspecto cível e consumerista,
nota-se a propositura de demandas indenizatórias, com o fito de buscar uma compensação moral ou material à ofensa ocasionada aos dados pessoais,
amplamente reconhecidos, neste momento, como decalques de nossa personalidade. 

Aguarda-se, ainda, grande volume de discussões judiciais relacionadas à responsabilidade dos agentes de tratamento (se objetiva ou subjetiva);
questionamentos sobre cláusulas abusivas entre controladores e titulares de dados pessoais; anulação de cláusulas tidas como leoninas; indenização
por quebra do dever de confidencialidade; responsabilização pela contratação de terceiros; obrigações de fazer para que sejam adotadas medidas de
segurança ou devolvidas bases de dados entre empresas; obrigações de fazer para que controladores sejam compelidos a prestar informações aos
titulares de dados pessoais, ou a atender a qualquer outro direito previsto no rol do artigo 18 da LGPD; obrigações de não fazer para que sejam
paralisados processamentos específicos. É dizer: com a regulação da proteção de dados pessoais, um mundo de debates na esfera judicial está por vir.

Desse modo, ainda que tenham sido necessários anos para regulação de atividades relacionadas ao uso da Internet no Brasil, e, de forma
muito semelhante, à proteção de dados pessoais (na Internet e no meio físico), é certo que as matérias se encontram em constante
aprimoramento não só através do poder legislativo, mas, também, com o Judiciário, que tem servido – como sempre o fez – de grande baliza
para a operação do Direito. Aguardamos os próximos capítulos, ansiosas pelas discussões judiciais que estão por vir, e certamente virão, já
que evidenciado seguir, a LGPD, os mesmos rumos do Marco Civil da Internet, que, até os dias atuais, provoca densas discussões jurídicas que
alimentam disputas judiciais. 
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Hoje em dia, chama a atenção a velocidade com que o mundo digital se desenvolve, o que foi potencializado e
acelerado especialmente na pandemia da COVID-19. A tecnologia, os diversos meios de comunicação, as
plataformas que modificam e aprimoram as relações humanas, tornando-as gradativamente mais digitais,
desenvolvem um acervo infinito de documentos, opiniões, músicas, fotos, vídeos, áudios, contas virtuais, senhas,
mensagens e até mesmo o uso de diferentes moedas virtuais, como, por exemplo, as bitcoins.

Segundo uma pesquisa realizada pela “We are social e Hootsuit” em janeiro deste ano, mais da metade da
população mundial está diariamente conectada a algum tipo de plataforma virtual. Assim, temos criado avatares
de uma “vida” digital que fica registrada e guardada na rede, e sobre a qual raramente ponderamos acerca de
seu destino ou finalidade futura.  

E assim surge a chamada Herança Digital, que nada mais é do que o patrimônio digital, o legado deixado de um
conjunto de bens publicados e armazenados nas plataformas e servidores virtuais, podendo ter ou não valor
financeiro, valor simbólico ou apenas um valor subjetivo e afetivo. Um patrimônio construído e alimentado,
quase que diariamente, por cada um, virtualmente, podendo ser contas na internet – como, por exemplo,
facebook ou instagram, plataformas digitais que traduzem com mais clareza a vida social e que hoje são
ferramentas de trabalho para diversas pessoas – contas de bancos, senhas, moedas digitais (criptomoedas),
perfis empresariais, assinaturas, fotos, vídeos e troca de mensagens, enfim, literalmente uma “vida digital”. 

Imagine a situação de falecimento de um empresário que acumulou milhares de milhas aéreas devido as
diversas viagens de trabalho realizadas. Tais bens, assim como pontos do cartão de crédito, poderiam ser
comercializados ou utilizados? E no caso de um influencer digital? O que acontece com todos os dados
divulgados, as fotos, os vídeos postados e os patrocínios que recebia por cada publicação?

HERDANDO GIGABYTES | HERANÇA DIGITAL
JÁ PENSOU NO DESTINO DA SUA VIDA DIGITAL?
Por Ana Paula Terra Caldeira e Marina Torres de Faria 
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Em 2004, nos Estados Unidos, ocorreu um dos primeiros casos em
que a herança digital foi objeto de discussão judicial. Justin, um militar
de 20 anos de idade, que estava há algum tempo no Iraque, utilizava a
plataforma digital Yahoo! para se comunicar com a família e amigos e
já havia relatado ao seu pai que, caso algo ocorresse, gostaria que
fizesse um álbum de recordações com as mensagens trocadas
durante o tempo que estava fora do país. Justin veio a falecer no
Iraque e logo em seguida seu pai entrou com um pedido de acesso à
conta do filho, alegando que era seu herdeiro quanto a este bem
pessoal. Apesar de o Yahoo! ter negado o pedido do pai, ele foi à
corte de Michigan, que, posteriormente, autorizou que ele tivesse o
acesso aos dados da conta do filho. Havia um vínculo pessoal e afetivo
de Justin com as informações acumuladas nesta plataforma digital em
específico e era de seu desejo que este laço fosse compartilhado com
a família após seu falecimento. Deste modo, se Justin tivesse deixado
testamento declarando que aqueles dados digitais, ou mesmo a conta
do Yahoo!, constituíssem sua herança e destinando-a a seu pai, todo
este percurso teria sido muito menos complicado e custoso.

Hoje, algumas redes sociais, como é o caso o Twitter, o Instagram, o
Facebook, e a Conta Google, já existem ferramentas que permitem o
gerenciamento das contas após a morte do usuário. Estes meios
possibilitam o acesso pelos familiares, a exclusão ou inativação da
conta e até mesmo a criação de um “memorial” online com todos os
conteúdos divulgados e registrados nestas plataformas.

Quando falamos em herança, nos vem à cabeça nosso patrimônio
físico, palpável, bens e direitos de valor econômico. No entanto, em
um mundo cada vez mais virtual, nossa herança passa a englobar
também bens digitais, que estão acumulados e guardados nas redes 

virtuais, não palpáveis, podendo ter ou não valor econômico. Apesar
de suas diferenças, tanto a herança digital quanto a herança
“convencional” podem ser transmitidas de formas semelhantes.

A sucessão é a transmissão da herança, que pode ocorrer por força da
lei e por manifestação de vontade, na forma de um testamento.
Segundo o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.857, §2, permite-se
que o testamento tenha um conteúdo extrapatrimonial, ou seja, não é
delimitado apenas à inclusão de bens tangíveis neste documento.
Desta forma, apesar de não haver uma legislação específica sobre a
herança digital, é possível manifestar sua vontade em relação à
transmissão de seus bens e direitos digitais, por meio da elaboração
de um testamento, ou com criação de um planejamento sucessório
que direcionará o gerenciamento do seu patrimônio digital.

As discussões sobre a herança digital ganham força e se tornam cada
vez mais comuns com o passar dos anos e o crescente uso das
plataformas. O ordenamento jurídico brasileiro vem se posicionando
de maneira oscilante, na medida em que aparecem novos casos sobre
este tema no Brasil, pois ainda não há jurisprudência pacificada para
definir quais ativos digitais são transmissíveis para herdeiros, enquanto
nós continuamos na construção da nossa história virtual. Em virtude da
novidade do tema e ainda certa insegurança, torna-se ainda mais
relevante dispor sobre suas manifestações individuais de vontade
relacionadas a esse patrimônio.

O judiciário, que há algum tempo começou a receber os primeiros
pedidos relacionados a herança digital, profere diferentes decisões,
que se tornarão precedentes dos novos processos que virão. Em um
caso ocorrido em Pompeu (MG) no ano de 2012, a mãe de uma 
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menina falecida requereu ao Poder Judiciário o acesso aos dados da filha em uma conta virtual: o magistrado negou o pedido considerando o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas (processo nº 002337592.2017.8.13.0520). Já em 2013, no Estado do Mato Grosso do Sul, houve uma
decisão em sentido contrário, uma vez que a 1° Vara do Juizado Especial aceitou o pedido de uma mãe que desejava excluir as redes sociais de sua
falecida filha (processo nº 0001007-27.2013.8.12.0110). 

Assim, com a realidade em que vivemos e o crescente uso da tecnologia, as lembranças passam a ser cada vez mais intangíveis, registradas e acessadas
rapidamente com um simples clique, assim como também podem se perder digitalmente no tempo e na memória. Não se adaptar ao novo é inviável.
Acompanhar os desenvolvimentos e evoluções atuais, mudar e se adaptar ao presente é imprescindível. E então, já pensou no destino da sua vida
digital?
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RESTRIÇÕES À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NO
BRASIL POR PESSOAS JURÍDICAS ESTRANGEIRAS E
BRASILEIRAS EQUIPARADAS
ALTERNATIVA DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ

Por Bruna Medina da Silva e Marina Assunção Rocha Ostertag

#Artigo 20

Desde a emissão do Parecer AGU/2010, aprovado em 19/08/2010 pelo Advogado-Geral da União (Parecer nº
LA-01), muito se tem discutido acerca da aplicação das restrições previstas na Lei Federal nº 5.709/71, a
aquisição e arrendamento de imóveis rurais no Brasil por pessoas jurídicas estrangeiras ou brasileiras com
controle estrangeiro (as ‘equiparadas’), dentre as quais estão limitações de área e de atividades econômicas,
sem contar a imposição de autorização estatal. 

Diante da insegurança jurídica instaurada, muitas tentativas ocorreram ao longo dos anos para estabilizar as
relações jurídicas, como a expedição da Portaria Interministerial 04/2014, voltada a regularização de certas
operações imobiliárias feitas por pessoa jurídica nacional equiparada à estrangeira, entre 07 de junho de 1994 e
22 de agosto de 2010. 

Mais recentemente, passou a merecer atenção especial a tramitação do Projeto de Lei nº 2.963/2019, de
iniciativa do Senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), que propõe a não aplicação das restrições supracitadas às
pessoas jurídicas brasileiras com controle estrangeiro, o que colocaria fim às discussões. No mesmo sentido,
vale a pena acompanhar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 342, ajuizada pela
Sociedade Rural Brasileira no Supremo Tribunal Federal, visando a declaração de não recepção, pela
Constituição Federal de 1988, do art. 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 5.709/71, que dispõe acerca da extensão das
limitações às pessoas jurídicas brasileiras com controle estrangeiro.
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Diante das polêmicas que cercam a temática e da divergência de
entendimentos, verifica-se que, se por um lado a legislação tenciona
proteger a soberania nacional, por outro lado, a restrição pode
diminuir a liquidez de ativos imobiliários e dificultar o ingresso de
investimentos de maior monta, especialmente no agronegócio. 

Não obstante, fato é que, em razão do atual entendimento, afora as
hipóteses cercadas pela Portaria Interministerial 04/2014, aquisições
ou arrendamentos de imóveis rurais realizados sem a observância das
restrições legais, por estrangeiros ou pessoas jurídicas brasileiras de
controle estrangeiro, são considerados nulos de pleno direito,
afetando, inclusive, toda a cadeia de filiação do imóvel.

Por esse motivo, e sobretudo com o intuito de proteger o terceiro de
boa-fé, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) publicou a Instrução Normativa INCRA nº 88 de 13/12/2017,
que, além de regulamentar as condicionantes e procedimento para
aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros ou
pessoas jurídicas brasileiras de controle estrangeiro, tratou também
de excepcionar a nulidade do ato praticado se atingir terceiro de boa-
fé que tiver preenchido as condições para usucapião.

Nesta ordem de ideias, importante destacar que, nenhuma ressalva
tivesse sido feita, uma vez declarada a nulidade de uma aquisição,
todos os atos posteriores seriam prejudicados, alcançando inclusive
terceiros de boa-fé. Dessa forma, a possibilidade de regularização da
propriedade do imóvel rural trazida pela IN 88/2017 consiste em
efetiva solução para que uma aquisição tipicamente nula deixe de
afetar terceiros de boa-fé. 

Referida exceção à nulidade mantém coerência com a própria
restrição trazida pela lei federal em comento, de forma que a
usucapião só poderá ser realizada por pessoas que não estejam
restritas à aquisição de imóveis rurais. Ou seja, as restrições impostas
pela Lei nº 5.709/71, para aqueles a que se destinam, também
alcançam o instituto da usucapião, uma vez que não há a diferenciação
das formas de aquisição de propriedade, se originária ou derivada.

Nesse diapasão, é importante ressalvar que não há segurança plena da
propriedade do terceiro de boa-fé até que se comprove o
preenchimento dos requisitos para a convalidação de posse em
propriedade, qual seja, animus domini, pelos prazos e formas definidos
na legislação. Em outras palavras, até que as condições para a
usucapião sejam alcançadas, inclusive temporal, o risco de perda do
imóvel, em vias administrativa ou judicial, persiste. 

Assim, como a IN 88/2017 dispõe acerca de uma exceção à regra geral
contida na Lei Federal nº 5.709/71 e uma vez que, por se tratar de ato
puramente administrativo (cujo objetivo é servir de ferramenta de
trabalho do órgão administrativo), jamais poderia inovar o
ordenamento jurídico ou colidir com leis ou decretos, pariam dúvidas e
questionamentos se, ao permitir a regularização da propriedade
mediante usucapião, se estaria diante de inovação.

No entanto, uma vez que, ao tempo da publicação da IN 88/2017, a Lei
nº 6.015/73 já determinava que a nulidade de pleno direito do registro
não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver
preenchido as condições de usucapião de imóvel (disposição incluída
pela Lei nº 10.931/2004), é razoável crer que o ato administrativo 
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exarado pelo INCRA encontra amparo na lei federal específica, que dispõe acerca dos registros públicos. 

Concluímos, portanto, que diante de toda a polêmica que cerca o assunto, o mais adequado é que negócios que envolvam imóveis rurais e,
próxima ou longinquamente, estrangeiros ou pessoas jurídicas brasileiras com controle estrangeiro, seja feita uma análise pormenorizada
para que se encontre a melhor solução jurídica, de acordo com as especificidades do caso concreto. 

www.azevedosette.com.br
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O ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo
em voz alta.
Coco Chanel
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É sabido que as pessoas quando se unem em sociedade o fazem por afinidade ou interesse em comum. No
entanto, mesmo em negócios em que os sócios são familiares ou amigos, os conflitos muitas vezes são
inevitáveis...

Discordâncias corriqueiras ou não muito relevantes podem ser resolvidas sem maiores interferências entre os
próprios sócios, mas existem situações em que os interesses se chocam de sobremaneira que se faz necessária
e aconselhável a intervenção de um terceiro, imparcial, para mediar a melhor solução daquele conflito e, assim,
atender aos interesses dos sócios e da empresa.

É nesse momento que a Mediação Extrajudicial se torna um instrumento para a solução do conflito entre as
partes, ajudando a surgir, do diálogo e do equilíbrio entre as ponderações e versões expostas por cada um dos
envolvidos, uma decisão final mais vantajosa para o interesse comum. Nesse sentido, a mediação oportuniza e
contribui para a construção de novas visões sobre o mesmo problema, possibilitando um acordo que atenda às
necessidades de todos os envolvidos. A palavra mediação deriva do latim mediatione, que significa “estar no
meio”, “dividir em partes iguais”, distar. 

Do ponto de vista legal, como dispõe a Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015), “considera-se mediação a
atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as
auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. O fato do legislador se
preocupar em regulamentar esta atividade somente corrobora que ela é absolutamente efetiva e aplicável à
maioria dos conflitos societários.

EFETIVIDADE E APLICABILIDADE DA MEDIAÇÃO
EMPRESARIAL NO CONFLITO ENTRE SÓCIOS 
Por Stela Marques dos Santos e Vanessa Lima Andrade
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É importante, mais uma vez, destacar que esse método de solução de
conflitos confere às partes autonomia em suas decisões e convida os
sócios discordantes a refletir sobre o problema, criando um ambiente
emocional que propicie o diálogo. Permite que os envolvidos
conversem sobre os impasses, satisfazendo as demandas inexplícitas
dos sócios, resultado nem sempre possível pela via judicial. 

As empresas com estruturas majoritariamente familiares, que
compõem quase cerca de 90% das empresas no Brasil [1], não podem
ser tratadas apenas sob o ponto de vista da administração, mas como
já recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileira, envolvem
também as questões afetivas e emocionais decorrentes da própria
estrutura familiar, com questões subjetivas que extrapolam as
relações negociais. 

O mediador busca, diante desse cenário, resgatar os interesses
convergentes entre as partes que muitas vezes se encontram ocultos,
como por exemplo decisões acerca do crescimento da empresa,
desenvolvimento da atividade empresarial ou rentabilidade. Nessa
análise não se pretende minimizar a importância da atuação
jurisdicional. De modo outro, busca-se reduzir a irrigada cultura do
litígio que afoga o Poder Judiciário em demandas que não colocam os
sócios como protagonistas da solução de conflitos em suas próprias
empresas.

Verifica-se que a mediação é apenas uma das novas ferramentas
jurídicas em que se prioriza a participação dos envolvidos na tomada
de decisão com a aplicação de técnicas de abordagem e de
comunicação. Assim, pode ser entendida como uma forma 

complementar que contribui com a função jurisdicional estatal na
medida em que possibilita que o Judiciário concentre seus esforços
em casos que exigem sua atuação. A mediação, então, contribui para a
redução das demandas que chegam aos tribunais.

Em relação à efetividade da mediação nos conflitos entre sócios é
importante destacar que essa ferramenta possibilita que os indivíduos
assumam a responsabilidade por suas escolhas, de forma que possam
construir uma nova visão dos conflitos já existentes, além de mudar
suas perspectivas futuras. São esses alguns dos benefícios dessa
abordagem que se mostra mais consciente e reflexiva, priorizando a
comunicação e a consecução de um consenso genuíno. Muitas outras
são também as vantagens desse método, como, por exemplo,
suspender demandas arbitrais e processos judiciais que já estejam em
andamento e, até mesmo, a suspensão de prazos prescricionais, tudo
isso num ambiente extremamente imparcial, caracterizado na figura
do mediador, e de alta confidencialidade.

O ambiente societário contribui para o surgimento de conflitos. Essa
contenda, em muitos casos, tem origem na instabilidade do vínculo
societário, quebra da lealdade ou falha nos deveres de diligência por
um dos sócios. Nessa perspectiva, a discordância se constrói como
uma oportunidade de transformação com mudança de mentalidade,
evitando transferir o poder de decisão sobre a empresa para terceiros,
o que, estrategicamente, deve ser evitado. A empresa, que
anteriormente sofreria os maiores prejuízos com o conflito, afetando
sua imagem e os seus lucros, com a mediação passa a ser o centro dos
interesses dos sócios.
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Os (as) advogados (as) possuem, ainda, um importante papel para o sucesso dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Na mediação, ainda
que a Lei de Mediação não exija a presença de um advogado, esse profissional pode assessorar o cliente antes do conflito na elaboração do contrato
social, por exemplo, e após o conflito sugerindo a adoção do método de solução de acordo com o caso concreto. No momento em que o cliente busca
o escritório, com uma opinião formada sobre a divergência entre sócios e propondo uma medida judicial, cabe ao advogado buscar as verdadeiras
motivações que sustentam o conflito indicando a abordagem que deverá ser utilizada  [2]. A mediação deve ser aplicada, principalmente, para casos
em que exista um vínculo anterior entre as partes ou conflitos de múltiplas partes em que se objetiva proteger a relação comercial existente. As
características mencionadas estão presentes, majoritariamente, em dissensos entre sócios, dissolução de sociedade, operações de M&A, acordos de
cooperação, entre vários outros.

Em resumo, vivemos um momento de ruptura com as formas convencionais de solução dos conflitos buscando superar a cultura do litígio
marcada pela dependência do poder estatal. A mediação se mostra uma alternativa viável para solucionar os problemas, preservando a boa
relação entre sócios, que vai se refletir na lucratividade da empresa, na relação com os colaboradores e fornecedores e, também, no
consumidor do produto ou serviço daquela sociedade. E mais ainda por ser um método capaz de mudar os paradigmas das empresas por meio
do protagonismo dos sócios, superando a lógica engendrada na estrutura do Judiciário de que existem, no conflito, ganhadores e
perdedores.

A Mediação Extrajudicial demonstra, portanto, ser totalmente aplicável e efetiva em conflitos societários, abrangendo todas as suas
peculiaridades e vantagens, conseguindo, por vezes, preservar a afinidade das relações familiares e de amizades, tão importantes quanto a
preservação da empresa!
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[1] As empresas familiares representam 90% das empresas brasileiras. O estudo ainda demonstra que cerca de 70% das empresas encerram suas atividades após a morte
do sócio fundador diante da mudança de liderança, falta de gestão adequada e de planejamento jurídico. SOUZA, César. Sucessão: o maior desafio das empresas
familiares. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/sucessao-o-maior-desafio-das-empresas-familiares/
[2] FUOCO, Patrícia Freitas. O papel estratégico do advogado na mediação no contexto empresarial. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 47, p. 277-296, out./dez. 2015.



QUEBRA DE PARADIGMA NA AGENDA AMBIENTAL
DO CENÁRIO DE “CUSTOS” PARA OS “ATIVOS” NO SETOR PRIVADO 
Por Marina Corrêa e Svetlana Miranda

#Artigo 22

Durante séculos a fio, a humanidade tem exercido uma influência incisiva nos meios sustentadores da harmonia
do planeta. Com isso hoje, o meio ambiente é declarado um dos mais importantes bens jurídicos, essencial à
qualidade de vida e de grande relevância à sua sobrevivência. 

O conhecimento da humanidade em relação aos perigos da intervenção cotidiana se deu da pior maneira:
através de acontecimentos naturais, ou não, catastróficos, que até então eram inimagináveis. Ou seja, o saber
científico, por vezes, se mostrou insuficiente e incapaz de prever as consequências da ingerência do homem no
meio ambiente [1].

Com isso, a sociedade tem voltado os seus olhos para o setor produtivo e cobrado uma postura
ambientalmente coerente com as políticas públicas e seus preceitos. Olhando o meio ambiente de maneira
diferente, mudando paradigmas de forma a superar o modelo atual e incorporar as estratégias ambientais em
suas agendas.

Nesse contexto, na tentativa de reverter o presente quadro de perigo e prevenir danos futuros ao meio
ambiente, foram publicados diversos atos infraconstitucionais que regulamentam a matéria.

Historicamente, no Brasil, o movimento “saltou os olhos” a partir da década de 80. Dentre os  marcos legislativos
destacam-se: (I) a Constituição da República de 1988 que elevou o meio ambiente à categoria de bem da
coletividade constitucionalmente protegido; (II) a Lei nº 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente
(“PNMA”), que definiu de forma inovadora os objetivos e instrumentos para a defesa do meio ambiente, bem
como os principais conceitos e princípios a serem considerados para o desenvolvimento sustentável e (III) a Lei
nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais, que regulamenta a responsabilização penal e sanções penais e
administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
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Neste contexto, o desenvolvimento sustentável ganhou força e “os
custos sociais externos que acompanham o processo produtivo (v.g., o
custo resultante dos danos ambientais) precisam ser internalizados” [2]
(internalização das externalidades socioambientais negativas). 

Nesse universo, foram fundamentados dois dos mais relevantes
princípios do Direito Ambiental - o do Poluidor-Pagador e do Usuário
Pagador que representam e elencam, de forma objetiva, a
internalização dos custos das externalidades ambientais (impactos
gerados com a operação das atividades produtivas). Ou seja, cumpre
ao empreendedor embutir em seus custos os investimentos
financeiros desprendidos na mitigação e compensação dos impactos
gerados por seu empreendimento.

Nesse diapasão, e conjugando-se aos recentes acontecimentos,
amadurecimento das instituições públicas e do próprio setor privado
na área ambiental, revisões das normas e “endurecimento” das
cobranças da sociedade sobre os empreendimentos, verifica-se uma
mudança de perspectiva quanto ao cumprimento das obrigações
ambientais, antes vistas como custos (altos, diga-se de passagem).

Essa “virada de chave” é perceptível na postura recente adotada pelas
empresas em que começam a reconhecer que os custos com o meio
ambiente podem importar em ativos hábeis a proporcionar benefícios
às empresas, de modo tangível e intangível. Na prática, vê-se desde
alteração da denominação dos setores responsáveis para
“Sustentabilidade”, a classificação contábil dos investimentos, antes
categorizados como custo/despesa, impostas por poder coercitivo. 

Por conseguinte, deixou de ser uma opção/escolha - seja por conta da  

própria legislação ambiental, como pela cultura enraizada na empresa,
que realmente acredita nessas ações e tem como propósito o
cumprimento da agenda ambiental, ou, ainda, para alcançar e/ou
corresponder às expectativas dos investidores.

Fato é que as questões ambientais têm grande influência nas relações
econômicas, motivo pelo qual os empreendedores passaram a incluir
as boas práticas como estratégia financeira no setor. 

Sob esse prisma, o tema da vez é o ESG (sigla em inglês
"Environmental, Social and Governance") e o conjunto de práticas
ambientais, sociais e de governança adotadas pelas empresas,
observando-se, sobretudo, os critérios de sustentabilidade. 

Linhas gerais, o famigerado ESG se baseia em um conjunto de valores
e critérios éticos de condutas adotados pelas empresas, com o
objetivo de melhorar suas relações internas e externas. São práticas
mais sustentáveis e socialmente responsáveis focadas em áreas que
estão ganhando força e atraindo holofotes no mercado de
investimentos, são elas: (I) gestão ambiental - responsabilidade e
comprometimento da empresa com o meio ambiente em suas
operações; (II) social- relacionamento com colaboradores,
fornecedores, clientes, etc; e (III) governança corporativa -:
relacionamento entre sócios, conselhos, diretorias e diversidade em
suas composições. 

Independentemente dos resultados financeiros que se deseja
alcançar, o ESG impactará e auxiliará na melhor percepção e
posicionamento da empresa para o mercado e investidores, na
ascensão da sua imagem junto à comunidade, na exposição de seus 
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valores e no aumento da sua competitividade.

Em resumo, sob uma visão otimista, o Brasil passa por uma mudança
cultural, há participação mais ativa e direta do setor privado, atuando
como protagonista desse movimento. Trata-se de um avanço e
sofisticação do mercado brasileiro, e no que tange à área ambiental,
aplica-se a mesma linha de raciocínio – a transparência e clareza nas
tratativas internas e externas de uma empresa tendem a ser premissas
básicas para maximização de resultados. 

É inegável que o setor privado, de um modo geral, está cada vez mais
se adequando a esse novo cenário para viabilizar os negócios: o
mercado de investimento é que dita as regras, de modo que estar em
compliance e adotar medidas efetivas é uma tendência que veio para
ficar. 

Como resposta à curto, médio e longo prazo, a adoção dessas
medidas, sem dúvida, revelará uma propensão à maior rentabilidade
das empresas, uma vez que investir em meio ambiente agrega valor
(considerado como custo para o ativo da empresa) e,
consequentemente, pode mitigar riscos, melhorar a governança,
proporcionando maior envolvimento, engajamento e sinergia entre os
acionistas/investidores e demais partes envolvidas. 

Não há como negar que nos últimos anos, os termos “compliance” e
ESG subiram ao pódio e devem estar bem definidos na organização da
empresa.

Contudo, esta tendência é relativamente recente e vem ganhando
destaque a cada ano, na medida em que há alterações nas normas
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ambientais, nas perspectivas e posicionamentos adotados pelas
empresas. Sorte para o meio ambiente e sociedade.

Antes tarde do que nunca!
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Os programas de Compliance bem estruturados possuem três pilares, quais sejam, prevenção, detecção e
correção. Para o segundo pilar, na fase de identificação do problema, os canais de denúncia surgem como
elemento fundamental, possibilitando que quaisquer irregularidades e incômodos sejam reportados e, se for o
caso, devidamente corrigidos. Entretanto, um assunto que nos chama atenção e que será objeto de breve
discussão no presente artigo é o abuso na utilização do canal de denúncias e o chamado “denuncismo”, que diz
respeito ao excesso de reportes infundados e de má-fé. 

Se, por um lado, as denúncias são um elemento primordial para a identificação de condutas em desacordo com
os princípios da empresa, seu desdobramento pode, em determinados casos, gerar um grande problema para a
corporação. Isso porque, ao receber uma acusação, é importante que a organização realmente se dedique a
investigar o assunto, na tentativa de apurar a veracidade dos fatos e, verificando ser a alegação procedente,
punir os funcionários que agiram de forma ilícita de acordo com a matriz de consequências prevista no
programa de Compliance da empresa.

Não raros são os casos em que o canal recebe inúmeros reportes que, após intensa investigação (que, como
sabemos, pode ser demorada e custosa), são descobertos improcedentes. Sempre haverá algumas alegações
inverídicas ao fazer o balanço de todas aquelas investigadas. O que abordamos aqui, contudo, é justamente a
hipótese em que a esmagadora maioria é descoberta infundada. 

Um aspecto que certamente não mitiga o abuso no canal de denúncias é a possibilidade do anonimato quando
do reporte. É primordial para a lisura e eficácia do tratamento da alegação que o delator tenha a possibilidade
de fazer sua queixa ou denúncia de forma anônima. Todavia, nos casos de abuso, um único funcionário mal 

ABUSOS E DENÚNCIAS NÃO PROCEDENTES NO
CANAL DE DENÚNCIAS: COMO LIDAR?
Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Giuliana Bonilha
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intencionado pode ser o responsável, por exemplo, por diversas
queixas ou denúncias envolvendo o mesmo assunto e, para tal, valer-
se de sua identidade desconhecida. 

Diante dessas situações, há algumas soluções que podem ser
adotadas de forma a mitigar a ocorrência de abusos. Primeiramente,
para auxiliar a prevenir abusos, é importante que o responsável pelo
canal de denúncias, ao receber uma ligação ou na própria página do
canal, explique ao denunciante a importância da veracidade de sua
narração, bem como a possibilidade de aplicação de penalidades, caso
seja verificado que a alegação foi feita de má-fé. 

Outro ponto que merece menção é o fato de que, frequentemente,
questões que deveriam ser tratadas pelo departamento de Recursos
Humanos (RH) da empresa são levadas para o canal de denúncias. Isso
ocorre quando os reportes versam sobre assuntos envolvendo
promoções, plano de carreira, organização de férias, entre outros.
Muitas vezes, pela falta de um departamento robusto de gestão de
pessoas, as queixas relativas a esses assuntos acabam por ser levadas
para o canal. Isso gera uma sobrecarga do canal de denúncias com
questões não afetas ao Compliance anticorrupção e que poderiam ser
solucionadas de outra forma (mais adequada, mais rápida e menos
custosa). Assim, é essencial que as empresas invistam em um
departamento forte de RH, que venha a se ocupar de resolver
reclamações dessa natureza.

Ademais, é importante que o departamento de Compliance da
empresa invista em treinamentos periódicos e contínuos, incluindo a
pauta do canal de denúncias. É fundamental que fique claro para
todos os funcionários que o canal é levado a sério, enfatizando que 

todas as alegações serão devidamente investigadas. No código de
ética e conduta da empresa, é conveniente que haja um capítulo sobre
o canal, indicando que não serão tolerados reportes de má-fé e que,
caso isso seja verificado, o responsável acará com as consequências
de seus atos, prevendo-se penalidades claras e objetivas nesse caso. 

Por fim, importante esclarecer aos funcionários que, apesar de o
sigilo ser extremamente valorizado quando da apuração de uma
denúncia, ele não será absoluto, porquanto em algumas situações,
a confidencialidade precisará ser quebrada. Dessa forma, se
levado a sério, o canal de denúncias é uma ferramenta
valiosíssima no combate a práticas ilícitas e perpetuação de uma
política de integridade. Devemos, então, reforçar o bom uso do
canal para que ele não caia em desuso.

#Artigo 23

Isabel e Glaucia são sócias e Giuliana é advogada da área
de Compliance, Investigações e White Collar no

escritório de São Paulo.
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A TRIBUTAÇÃO DAS PERMUTAS IMOBILIÁRIAS
PARA OS CONTRIBUINTES DO LUCRO PRESUMIDO
Por Carolina Costa Ribeiro de Oliveira Faria e Carolina Sotto Mayor Barreto

#Artigo 24

A permuta, também denominada “troca” ou “escambo”, é utilizada desde os primórdios, quando ainda não havia
sistema monetário, e consiste na operação em que as partes se obrigam, reciprocamente, a entregar coisas ou
serviços. Esta transação ainda vem sendo muito utilizada nos tempos atuais, especialmente pelas empresas do
ramo imobiliário que, com frequência, permutam o terreno em que irão construir determinado empreendimento
por unidades já construídas ou a serem construídas no terreno objeto da permuta.

Até 1998, as pessoas jurídicas que realizavam atividade de compra e venda, loteamento, incorporação e
construção de imóveis estavam obrigadas ao Lucro Real e foram autorizadas a optar pelo regime do Lucro
Presumido apenas a partir da edição da Lei nº 9.718, em 27 de novembro daquele ano. 

Desde então, muito tem se discutido a respeito da tributação das operações de permuta pelas pessoas jurídicas
do ramo imobiliário optantes pelo Lucro Presumido, haja vista o tratamento diferenciado dado pela Receita
Federal do Brasil (RFB) a estes contribuintes, em relação àqueles sujeitos ao Lucro Real.

Para as pessoas jurídicas que aplicam o regime de tributação pelo Lucro Real, o entendimento da RFB
relativamente às operações de permuta, externado na Instrução Normativa SRF nº 107/1988, é o de que a
tributação nas referidas operações está vinculada à existência ou não de torna.

Conforme determina a Instrução Normativa em comento, cada uma das permutantes deverá atribuir ao bem
recebido na operação o mesmo valor contábil do bem baixado, não havendo reconhecimento de receita.
Apenas no caso de recebimento de torna é que a entidade deverá reconhecer esse montante como receita
tributável, oferecendo-o à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
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Por outro lado, em relação aos contribuintes sujeitos ao Lucro
Presumido, a RFB consolidou seu entendimento, por meio da Solução
de Consulta Cosit nº 207/2014 – de caráter vinculante – e do Parecer
Normativo Cosit nº 9/2014, de que o montante equivalente ao valor
dos imóveis recebidos em permuta, bem como a eventual torna,
devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A Autoridade Fazendária defende, nos referidos consulta e parecer,
que o próprio Código Civil equipara, em seu art. 533, a permuta às
operações de compra e venda e, assim sendo, se a receita bruta
compreende o produto da venda nas operações de conta própria, o
valor do imóvel recebido em permuta compõe a receita bruta,
devendo integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do
Lucro Presumido.

A RFB alega, ainda, que a tributação do valor dos imóveis recebidos
em permuta se dá pelo fato de que, no regime do Lucro Presumido, o
custo do imóvel entregue na permuta não afeta a base de cálculo, de
forma a tornar neutro o resultado, diferentemente do tratamento
dado pela Instrução Normativa SRF nº 107/1988 às empresas optantes
pelo Lucro Real, que apenas tributam a eventual torna, atrelada à
permuta.

A nosso ver, é inegável que tal entendimento, além de simplista,
demonstra tratamento não isonômico entre os contribuintes, uma vez
que, para as pessoas jurídicas do ramo imobiliário sujeitas ao regime
do Lucro Presumido, o tratamento tributário conferido à permuta não
garante a neutralidade intrínseca à operação, já que não há que se
falar em acréscimo patrimonial, exceto em caso de torna, não
implicando em ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL. Esta 

neutralidade, por outro lado, é garantida aos contribuintes sujeitos ao
Luro Real.

Com esse posicionamento, o que se verifica é a incidência de dupla
tributação no regime do Lucro Presumido sobre o imóvel recebido em
permuta, uma vez que o mesmo seria onerado tanto no momento de
sua aquisição, por meio de permuta, quanto na revenda da unidade
imobiliária construída.

A RFB reiterou seu entendimento ao longo do tempo por meio de
diversas soluções de consulta e, segundo o órgão, o procedimento se
aplica, ainda, às operações de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação em pagamento de unidade
imobiliária construída ou a construir, conforme Solução de Consulta
Cosit nº 189, de 30 de outubro de 2018.

No CARF, o tema gerou diversos embates entre os conselheiros,
havendo posicionamentos contrários e favoráveis à manutenção da
tributação, mas prevalecendo os votos contrários ao contribuinte  [1]. 

Não obstante os inúmeros julgados do CARF desfavoráveis,
verificam-se votos vencidos a favor dos contribuintes, como é o caso
do voto proferido em 2018 pelo Relator Conselheiro Caio Quintella, no
âmbito do Processo nº 10803.720032/201528, ao defender que o
“percentual de presunção tem sua aplicação limitada a elementos que
exprimam renda, relacionados aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL”
e que, considerando o caráter de reciprocidade e neutralidade
intrínseco e indissociável da permuta, a respectiva tributação ignora o
conceito legal de renda veiculado no art. 43 do CTN.

#Artigo 24
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O Relator, naquela oportunidade, ainda defendeu que “ainda que no Código Civil de 2002 o Legislador tenha determinado que aplicam-se à troca as
disposições referentes à compra e venda (como é explorado e objetivamente utilizado como fundamento nos Itens 5 a 7 para as conclusões do Parecer
Normativo COSIT), tal remissão por técnica legislativa de aplainamento de regulamentação não pode de forma alguma permitir a confusão entre dois
institutos distintos de Direito Civil.”

Apesar de, na instância superior da seara administrativa, o posicionamento majoritário ser contrário aos contribuintes, na esfera judicial decisões do
TRF-4 [2] reconhecem a inexistência de receita bruta nas operações de permuta, confirmando a não incidência do IRPJ e da CSLL no caso de
contribuintes sujeitos ao Lucro Presumido. Em 2018, ao julgar o REsp nº 1.733.560/SC, o tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que confirmou o entendimento apresentado pelo TRF-4.

O julgamento em questão, mesmo não sendo revestido de caráter vinculante, representa um precedente importante para os contribuintes, muito
embora o CARF tenha mantido posicionamento divergente.

Todavia, em sessão de 10 de novembro de 2020, o CARF, em decisão inédita [3], concluiu pela não inclusão do valor do bem recebido em permuta na
base de cálculo do IRPJ e CSLL no regime do Lucro Presumido. 

O voto vencedor, redigido pelo Relator Caio Quintella, trouxe os mesmos argumentos por ele apresentados na apreciação do Processo nº
10803.720032/201528, acima mencionado.

Importante destacar que a matéria ficou empatada entre os Conselheiros, tendo prevalecido o afastamento da tributação graças ao fim do voto de
qualidade, que era usado como critério de desempate nas decisões proferidas pelo Colegiado do Conselho. 

Desde a entrada em vigor da Lei nº 13.988, em abril de 2020, em caso de empate no julgamento de processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte, o que se deu no caso em
tela.

O julgado, portanto, embora configure um importante precedente no CARF para os contribuintes, representa apenas o início de uma possível
mudança de entendimento da autoridade julgadora, visto que o tema ainda não alcançou a unanimidade entre os Conselheiros. 

Nossa equipe acredita, entretanto, que o entendimento caminha para ser consolidado nesse sentido, seguindo a jurisprudência já exarada
pelo Superior Tribunal de Justiça.
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REFERÊNCIAS: 

[1] Acórdãos CARF nºs: 1302001.217(2013); 3202001.120 (2014); 1201001.813 (2017); 1402002.874 (2018); 9101-005.204 (2019); e Acórdão CSRF nº 9101-004.364 (2019).
[2] Acórdãos TRF-4: APL: 50200668920144047205 SC 5020066-89.2014.404.7205 (2016); e, APL: 50300582120164047200 SC 5030058-21.2016.4.04.7200 (2017) 
[3] Processo nº 11080.001020/2005-94, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão nº 9101-005.204 – CSRF / 1ª Turma, Sessão de 10 de novembro de 2020.
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COMPLIANCE E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 

Por Bruna Bouissou e Ana Beatriz F. Sieiro Franzero 

#Artigo 25

O Projeto de Lei nº 4.253/2020, já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e remetido à
sanção presidencial em 12 de março de 2021, alterará robustamente o regime legal de contratações públicas. E o
que devemos esperar da nova Lei de Licitações no âmbito das ações de compliance e integridade? 

O compliance refere-se ao conjunto de técnicas e mecanismos de governança, de gestão de riscos e de
controle interno a serem adotados, por entes públicos e por empresas privadas, em prol da integridade e
transparência. Na atualidade, os programas de integridade adquirem enorme relevância, vez que são
fundamentais para fins de prevenção e combate a práticas fraudulentas e corruptas, especialmente quando das
contratações públicas, que devem sempre se pautar na legalidade, moralidade, igualdade, impessoalidade e
probidade administrativa. 

Assim, nada mais prudente - e razoável - do que se exigir que sociedades que contratem com o Poder Público
adotem práticas de compliance. O Distrito Federal e os Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do
Amazonas e de Goiás, cada qual com suas particularidades, já exigem a implementação de programas de
integridade como condição para que particulares celebrem e mantenham relações contratuais com os
respectivos entes estaduais. 

Nesta seara, e em consideração ao perfil que se espera daquele que contrata com os órgãos e entidades
públicas, o novo marco legal, em seu art.25, §4º, determina expressamente que o edital de licitação, nas
contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto (maior que R$ 200 milhões), deverá prever a
obrigatoriedade de implementação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 06 meses,
contados da celebração do contrato administrativo. 
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Mas não é só, o Projeto de Lei nº 4.253/2020 também estabeleceu algumas vantagens para aquelas empresas que estejam comprometidas com ações
de integridade. Tanto o é, que o desenvolvimento de programa de integridade pelos licitantes foi elencado como um dos critérios de desempate entre
duas ou mais propostas e deverá ser considerado quando da aplicação de penalidades.

No entanto, para que as práticas de compliance e integridade sejam efetivas faz-se necessário também que a Administração Pública estruture e
implemente mecanismos, procedimentos e práticas próprios que assegurem a conformidade de sua atuação. 

Tal como se viu quando da edição da Lei das Estatais, o Projeto de Lei nº 4.253/2020 estabeleceu também para as Administrações Públicas Diretas,
Autárquicas e Fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a obrigatoriedade de implementação, pela alta administração
do órgão ou entidade, de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, com vistas a promover relações íntegras e
confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzam o resultado mais vantajoso para o Poder Público, com eficiência, eficácia e
efetividade nas contratações públicas. Para tanto, o PL prevê que as contratações públicas devem se sujeitar a várias linhas de defesa integradas por
(I) servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuem na estrutura de governança do órgão ou entidade; (II) unidades de
assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade; (III) órgão central de controle interno da Administração Pública e pelos
tribunais de contas; e (IV) sociedade civil. 

Há ainda que se mencionar a previsão de criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico destinado tanto à divulgação
centralizada e obrigatória dos atos exigidos pelo Projeto de Lei nº 4.253/2020, quanto à realização facultativa das contratações pelos órgãos e
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos, já que as licitações devem ser realizadas preferencialmente
sob a forma eletrônica. Reuniões presenciais devem ser motivadas e registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo. O que se vê, então, é que o PL
traz disposições que vão muito além da publicidade, conferindo transparência às contratações. 

Além de ser destinado à divulgação de editais de credenciamento e de pré-qualificação, de avisos de contratação direta e de editais de licitação e
respectivos anexos, de contratos e termos aditivos, o Portal Nacional de Contratações Públicas deverá reunir outras diversas informações referentes
às contratações públicas, dentre as quais destacamos os planos de contratação anuais e catálogos eletrônicos de padronização. Outrossim, o portal
permitirá o acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, funcionalidade que
claramente vai ao encontro da busca pela integridade nas contratações públicas. 

Vê-se, portanto, que o Projeto de Lei nº 4.253/2020 objetiva ao aperfeiçoamento das condições necessárias à consolidação do ambiente de 

#Artigo 25

Pág. 85

www.azevedosette.com.br



www.azevedosette.com.br

integridade, mediante a criação de uma conjuntura de prevenção, detecção, combate e correção de práticas de corrupção, de fraudes e de
irregularidades na seara das contratações públicas, de modo que, neste cenário, o compliance constitui manifestação de boa governança,
sendo um pilar das contratações públicas. 
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Barbara Corcoran



Em 10 de fevereiro de 2021, foi encerrada na Câmara dos Deputados a votação do Projeto de Lei n. 5387/2019,
conhecido como “Marco Legal do Mercado de Câmbio”, que visa modernizar e simplificar o mercado de câmbio
brasileiro e facilitar o acesso de capitais estrangeiros ao mercado nacional, bem como de investidores brasileiros
ao mercado externo. O mencionado Projeto de Lei encontra-se em tramitação perante o Senado Federal, onde
segue em análise e aguarda votação.

Embora o Brasil venha enfrentando uma de suas maiores crises cambiais, a expectativa de líderes do mercado
financeiro é de que o Projeto de Lei, uma vez aprovado, possa desburocratizar o mercado de câmbio no país e
alavancar a economia brasileira, uma vez que a circulação de moeda estrangeira por meio de pessoas físicas,
jurídicas e investidores de diversos segmentos seria flexibilizada com advento do novo regramento. 

Entre as justificativas defendidas pelos apoiadores do projeto, está a importância da instituição de um
regramento moderno e uniforme para o setor cambial nacional, uma vez que as atuais regras de regulação
acerca do mercado de câmbio brasileiro encontram-se espalhadas em mais de 40 instrumentos legais, entre
leis, decretos e portarias criados ainda no século XX e que permanecem vigentes. Além disso, entusiastas do
novo Marco Legal acreditam que a aprovação do Projeto de Lei possa acelerar o processo de admissão do
Brasil junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), entidade formada por
países e parceiros estratégicos dedicados ao desenvolvimento econômico mundial. 

O “MARCO LEGAL DO MERCADO DE CÂMBIO” E A
FLEXIBILIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE MOEDA
ESTRANGEIRA NO BRASIL
Por Maira Sampaio Cavalcanti e Regiane  Alves Ribeiro dos Santos 

#Artigo 26
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Dentre os principais pontos previstos no Marco Legal do Mercado de
Câmbio, destacamos a flexibilização quanto à possibilidade de
abertura de conta em moeda estrangeira por pessoas físicas e
jurídicas. Atualmente, apenas agentes autorizados a operar em
câmbio, seguradoras, emissores de cartões de crédito internacional e
prestadoras de serviços de turismo, possuem autorização para a
constituição de conta em moeda estrangeira no país. 

A presente medida facilitaria e ampliaria a participação no mercado
financeiro nacional das denominadas “Fintechs” – startups na área de
serviços financeiros com processos inteiramente baseados em
tecnologia, que têm democratizado principalmente a relação entre
instituições bancárias e seus clientes. Especialistas apontam que a
extensão do direito de abertura de conta em moeda estrangeira trará
grandes benefícios aos usuários deste sistema, tais como a diminuição
nos custos intercambiais, bem como facilitará o fluxo de operações e
pagamentos comerciais. 

Dentre as demais matérias propostas pelo Projeto de Lei, estão por
exemplo, a ampliação do atual limite de circulação de moeda por
passageiro durante a entrada e saída do país, alterado de R$
10.000,00 (dez mil reais) para U$D 10.000,00 (dez mil dólares); a
permissão para a negociação de moeda estrangeira de forma eventual
e não profissional, limitada ao valor de U$D 500,00 (quinhentos
dólares), dispensada a necessidade de identificação ou taxação
destes valores; a flexibilização das hipóteses de registro de capitais
estrangeiros, bem como dos procedimentos de contratação de
câmbio para processos de importação e exportação; a autorização
para o pagamento em real de transações realizadas no exterior; além

de facilitação dos procedimentos de conversibilidade entre moedas. 

Embora o texto do Projeto de Lei traga diversas inovações e
facilidades ao mercado cambial nacional, estudiosos apontam riscos
quanto à possível “dolarização” da economia brasileira, uma vez que a
frequente circulação interna de moeda estrangeira pode trazer maior
instabilidade econômica ao Brasil, bem como desvalorizar ainda mais o
Real.

Por fim, sendo o projeto aprovado pelo Senado, caberá ao Banco
Central do Brasil a prerrogativa de regulamentar tais
procedimentos, além de impor limites e condições ao processo de
execução das medidas propostas pelo Ministério da Economia.
Neste sentido, o Banco Central manifestou-se acerca do tema,
informando que a normatização da matéria não será tratada como
prioridade pela instituição, mas comprometeu-se a fazê-la de
forma gradual e progressiva. 

#Artigo 26

Maíra e Regiane são advogadas da área de Societário
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MINERAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS NA ERA
DO BIG BROTHER BRASIL
Por Gabriela Salazar

#Artigo 27

Bem-vindo(a), sinta-se em casa, mas fique tranquilo(a): não estamos na “casa mais vigiada do Brasil” - ou
estamos, mas ainda não percebemos? A proposta aqui relatada, de todo modo, não é refletir sobre a exposição
do saldo monetário de “estalecas” sem observância a qualquer sigilo bancário ou sobre a imunização semanal
dos participantes do programa televisivo sem alinhamento a critérios voltados aos grupos de risco ou, ainda,
sobre as ligações do Big Fone sem o direito básico de rescisão de contrato com a suposta operadora de
telefonia! 

Trocadilhos à parte, o introito provocativo acima pega carona em um dos assuntos midiáticos brasileiros mais
comentados do momento (o #BBB21) para ressaltar a importância da proteção de dados e privacidade em uma
era de acentuada exposição pública de todos nós, cidadãos globais interconectados, em qualquer lugar que
estivermos, seja em home office ou na “casa mais vigiada do Brasil”. 

No início deste ano, os brasileiros assistiram ao maior vazamento de dados do país, verificado em duas
ocorrências distintas. Por diversos meios de comunicação, foi noticiado (clique aqui para saber mais) que os
vazamentos continham “dados básicos relativos ao CPF (nome, data de nascimento e endereço), endereços,
fotos de rosto, Score de crédito (que diz se é bom pagador), renda, cheques sem fundo e outras informações
financeiras, imposto de renda de pessoa física, dados cadastrais de serviços de telefonia, escolaridade,
benefícios do INSS, dados relativos a servidores públicos, informações do LinkedIn ”referentes a 223 milhões de
brasileiros, número maior do que o da população brasileira “estimada em 212 milhões, porque inclui dados de
falecidos”.

Ainda, estima-se que “mais de 40 milhões de números de CNPJ, com informações atrelados a eles, também 
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foram disponibilizados. Tudo está à venda em fóruns na internet”
(clique aqui para saber mais). Investigações estão em curso para que
se saiba qual foi a origem dos vazamentos, bem como para apurar as
responsabilidades por tais atos. 

Os números impressionam e trazem a temática para o centro das
discussões. Se a lei de proteção de dados publicada no Brasil (Lei nº
13.709/2018, conhecida como “LGPD”) ainda é desconhecida por
muitos), a agenda de debates sobre o tema avança para rodas
informais de conversa, já que agora, como noticiado, o “vazamento”
não aconteceu com desconhecidos, mas expõe os meus e os seus
dados, bem como de nossos familiares e amigos. 

A LGPD, em nobre missão, propõe-se a regular o tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por
pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Neste contexto, a segurança de dados pessoais e empresariais nos
ambientes digitais protagoniza a pauta de preocupações, sobretudo
em um momento de pandemia, no qual as relações e trocas são
realizadas, majoritariamente, em cenários virtuais. 

Em interessante reflexão realizada por Fabrício Polido sobre o recente
vazamento em massa de dados pessoais no Brasil (clique aqui para
saber mais), o professor destaca que “segurança digital, amplamente
admitida, é tema ainda distante da agenda dos entes da Administração
Pública (...), que em geral tem partido do estado de ignorância sobre
as repercussões legais, sociais, econômicas e culturais da privacidade 

de dados e malefícios de ataques cibernéticos”. 

Na esteira da percepção destacada por Polido, é relevante avaliar a
reflexão proposta quando o foco é direcionado para os esforços que
estão sendo realizados pela Agência Nacional de Mineração (“ANM”)
no que se refere às medidas para segurança da informação, proteção
de dados pessoais e comunicações geridas e tratadas pela Agência. 

Em janeiro de 2021, a ANM publicou as Resoluções nº 53 e 54 que,
respectivamente, instituem e estabelecem as regras e procedimentos
específicos para a chamada Política de Segurança da Informação e
Comunicações da ANM, representada pela sigla “POSIC”. 

A POSIC visa fornecer diretrizes e critérios e definir o suporte
administrativo para o tratamento a ser dado às informações
produzidas e aos dados pessoais coletados, processados, transmitidos
e armazenados no ambiente convencional ou tecnológico da ANM.
Encontram-se previstas nas Resoluções regras específicas, por
exemplo, para acesso à rede corporativa da ANM, bloqueio de contas
de acesso, acesso remoto à rede da Agência e segurança da rede
corporativa, incluindo critérios de monitoramento, proteção contra
códigos maliciosos, tratamento de incidentes de segurança e gestão
de riscos de segurança da informação. 

Em louvável previsão, os novos atos normativos publicados pela ANM
definem ainda que a Política de Privacidade de Dados da ANM será
regulamentada por uma norma específica, que deve utilizar como
referência a Lei nº 13.709/2018 denominada Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Resolução nº 54, artigo 52, parágrafo único). A nova
regulamentação abarca, inclusive, um modelo de Termo de 
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Responsabilidade e Sigilo, a ser assinado pelos agentes públicos integrantes da Agência, por meio do qual se comprometem a orientar seu trabalho
pelas normas da POSIC e a informar violações a regras da Política que possam prejudicar a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade e a
autenticidade das informações.

As diretrizes que informam a POSIC transitam entre importantes pilares, tais como segurança focada na instituição, informação como patrimônio,
utilização orientada à segurança e educação, alinhada à percepção acerca da necessidade de orientação contínua aos servidores e colaboradores da
Agência “para que realizem suas atividades na instituição de forma segura, utilizando procedimentos que minimizem os riscos e que possibilitem o uso
correto dos ativos e ferramentas de informação, com destaque para os serviços de correio eletrônico e acesso à internet” (Resolução n. 53, art. 8º, inciso
X). 

Embora ainda haja muito trabalho a ser feito no contexto de segurança da informação e proteção de dados pessoais, a ANM está se movimentando em
prol da implementação de ferramentas para segurança da informação, demonstrando, de forma clara, que o tema não está distante de sua agenda e,
mais importante, de suas ações. 

A ANM desponta, assim, na liderança dos esforços da Administração Pública nessa frente, ciente de que esta “prova do líder” não é fácil e
demanda continuado empenho para que a vitória seja alcançada. Contudo, diferentemente do famoso programa televisivo, os ganhos
advindos dessa pauta não serão individuais, mas beneficiarão toda a coletividade. Estamos prontos para este prêmio! 
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Em 2019 uma campanha de marketing da rede de lojas Etna, do ramo de decoração de interiores, viralizou nas
redes sociais ao retirar de seu catálogo o termo “criado-mudo”. A ação problematizou a raiz histórica por trás do
uso deste termo, em busca de conscientização. 

Na campanha a empresa explica o motivo pelo qual a utilização do termo possui cunho racista, uma vez que tal
expressão faz referência ao período da escravidão no Brasil, em especial aos serviços dos escravos domésticos
- também chamados de criados - que passavam dia e noite imóveis, ao lado da cama, para atender aos seus
“senhores”, como meros objetos. Daí, surgiu o termo o criado-mudo.

Em texto publicado na página do site da loja, criada especialmente para divulgação da ação, a empresa expõe a
origem do termo: "Um dia, surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente
para apoiar objetos. Esse móvel exercia a mesma função do escravo doméstico e foi chamado de criado. Então,
para não confundir os dois, passaram a chamar o móvel de criado-mudo. Dois séculos depois, sem nos dar conta,
ainda carregamos termos racistas como esse, mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir" [1]. 

Mas afinal, por que termos como aquele são ainda corriqueiros em nossa sociedade, século após a abolição da
escravatura? Apesar dos avanços sociais, políticos e jurídicos quanto aos direitos igualitários, a escravidão
deixou sequelas enraizadas na cultura brasileira, a notar por termos de cunho racista que ainda se fazem
presentes no nosso linguajar, o que vem demandando das organizações um cuidado especial em sua forma de
se comunicar. 

RACISMO ESTRUTURAL E OS DESAFIOS NO
AMBIENTE CORPORATIVO
Por Ana Luiza Baroni Vieira e Kamilla Ranny Macedo Niz 
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O Professor Silvio Almeida em seu livro “O que é racismo estrutural?”
[2], discorre que o racismo vai muito além de um conceito formal, pois
ele atua de forma estruturada nas relações sociais, por isso é de suma
importância a compreensão de fatos históricos, sociais, políticos,
jurídicos e econômicos para compreendê-lo de fato.

O autor aborda que o racismo é decorrência da própria estrutura
social, do modo “normal” com que se constituíram as relações
políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, sendo parte de um
processo social. O uso do termo estrutural significa que o racismo
está entranhado na forma como a sociedade se constituiu, o que não
significa uma condição incontornável, sendo certo que os campos nos
quais o racismo está integrado necessitam de constante discussão e
esclarecimento a fim de ser combatido por completo. Nesse sentido,
“a estrutura é viabilizadora, não apenas restritora, o que torna possível
que as ações de vários indivíduos transformem estruturas sociais” [3].

No ambiente corporativo, o racismo estrutural não é exceção. Isto
porque as terminologias seguem pronunciadas inconscientemente,
em reuniões de trabalho, catálogos, anúncios e outros veículos de
comunicação. 

Assim como o “criado-mudo”, “humor negro”, “inveja branca”, “lista
negra”, “denegrir”, “samba do crioulo doido”, dentre outras, são
palavras e expressões que por possuírem cunho racista em
decorrência de sua origem, precisam ser definitivamente abolidos do
mundo corporativo. Sabendo-se de toda a riqueza da língua
portuguesa a substituição de termos como os acima citados, além de
possível e urgente, contribui para o combate ao racismo: “‘Denegrir’
pode ser substituído por ‘ofender’. ‘Dia de branco’ por ‘dia útil’. 

Conscientização que impactará não apenas a linguagem, mas também
o cotidiano” [4], ressaltou a pesquisadora em relações raciais, Kelly
Quirino.

O racismo estrutural não se restringe à terminologia inadequada, visto
que engloba as atitudes racistas, responsáveis por reproduzir essa
discriminação histórica. Nesse sentido, a advogada Maria Sylvia,
também ativista de Direitos Humanos e Presidente do Geledés, em
entrevista ao Instituto Votorantim ressaltou que “o racismo se
manifesta no ambiente corporativo já na porta de entrada para os
futuros colaboradores das empresas: os RHs (departamento de
Recursos Humanos), algumas vezes, por determinação de superiores,
não contratam colaboradores negros e negras. Caso a empresa
contrate, o racismo se fará presente nas baixas remunerações [...]
entendemos que são muitas as faces de manifestação do racismo
institucional” [5].

É essencial disseminar a importância das práticas de conscientização,
especialmente no ambiente corporativo, a fim de combater a
discriminação advinda do racismo estrutural. Para tal finalidade, os
programas de conscientização, diversidade e inclusão possuem papel
primordial. 

Desta feita, cabe destacar a preocupação crescente de investidores
para que as empresas adotem práticas de ESG (termo em inglês
Environmental, Social and Governance) que atuam como métrica para
nortear boas práticas de negócios, vez que no atual mercado, políticas
tradicionalmente associadas à sustentabilidade ambiental e social
passaram a fazer parte da estratégia financeira das empresas.
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Nesta senda, certamente o combate ao racismo estrutural está intimamente ligado às práticas sociais e de governança corporativa,
contribuindo para que as organizações estejam mais preparadas para os desafios futuros, com solidez em longo prazo. 

Assim, estabelecer um processo de governança em todos os níveis da empresa, a começar pelos conselhos de administração, com a criação de
comitês e processos internos voltados para a equidade racial, bem como para a diversidade, mostra-se mais do que necessário. 

Práticas como assessoria de imprensa inclusiva, treinamento e ações de recrutamento igualitários, assim como reflexões internas e nas redes
sociais da empresa sobre o tema são atos que não só contribuem para aumento da receita, redução dos custos, minimização dos problemas
legais, aumento da produtividade e otimização de investimentos, mas também para a evolução cultural no combate ao racismo estrutural.
Que continuemos a caminhar nesse sentido!  
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REVENGE PORN – A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Por Isabel Pereira Bispo e Maíra Konrad de Brito 

#Artigo 29

Na atualidade, com a facilidade de transmissão de informação e comunicação pela internet, muitos casais
trocam mensagens contendo fotos e/ou vídeos de cunho sexual.

O revenge porn acontece justamente neste contexto, quando uma das pessoas envolvidas na relação,
geralmente homens, divulgam sem o consentimento, a mídia íntima da outra pessoa, com o intuito de alguma
forma de vingança e/ou satisfação.

Nesse sentido, cumpre diferenciar o “revenge porn” (do inglês: pornografia da vingança) e o “sexting” (do inglês:
sex - sexo e texting - troca de mensagens e imagens pelo celular). Segundo Serrute (2017, apud Paniago, 2020)
o revenge porn diz respeito ao ato de divulgar, através da internet, fotos ou vídeos contendo cenas de nudez ou
sexo, sem autorização da pessoa que está sendo exibida, com o propósito de causar dano à vítima.

Já o “sexting” refere-se ao termo utilizado nas situações em que pessoas produzem e enviam fotos e/ou vídeos
de seu corpo nu ou seminu. Isto é, o termo significa o ato de divulgar seu próprio conteúdo íntimo de forma
restrita, em uma relação de confiança, seja com um parceiro ou possível parceiro. Nota-se que existe o
consentimento da pessoa que envia as próprias fotos por fetiche (Paniago, 2020).

Adentrando ao conceito do revenge porn, podemos destacar quatro elementos para a sua configuração: (i)
Mídia- foto, vídeos, áudio; (II) Sentimento de que é um momento íntimo / privado; (III) Não autorização /
consentimento, podendo ser este parcial; e (IV) Disseminação intencional na internet.

Vale ressaltar, que o relacionamento entre vítima e agente nem sempre precisa ser afetivo, pode por exemplo
ser por vazamento ou sequestro de senhas, grupos que exploram falhas de segurança. Contudo, o mais comum
são ex-parceiros.
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Outro ponto importante a ser destacado, é que na maioria dos casos
as vítimas são mulheres, porém também estão sujeitos a sofrer o
constrangimento os homens, os transexuais e os travestis.

A falta de controle na disseminação das imagens das vítimas, em razão
da voracidade da internet, agrava ainda mais a situação. Tendo as
vítimas que acionar o Poder Judiciário para ver seu direito garantido,
sua imagem retirada do mundo virtual, e tornarem a desfrutar de uma
vida plena (Burégio, 2015).

As consequências dessas condutas, são graves, em virtude da
repercussão e da propagação dessas imagens nas redes, que pode ser
vista por dezenas de pessoas intensificando ainda mais o trauma
(Paniago, 2020). Os danos sofridos afetam consideravelmente as
vítimas podendo desencadear: depressão, inseguranças, preconceitos,
agressões, ofensas, ansiedade, perda de emprego, inclusive o suicídio. 

Exemplo disto, aconteceu com a jornalista Rose Leonel, que em
outubro de 2005 após colocar fim em um relacionamento, teve suas
fotos íntimas divulgadas pelo seu ex-namorado, que antes de divulgar
a ameaçou para que reatassem e caso isso não acontecesse, ele
destruiria a sua vida. 

E assim o fez, ele enviou e-mails com fotos nuas de Rose a familiares e
colegas de trabalho. O conteúdo, divulgado inicialmente através de e-
mail era acompanhado de dados pessoais da vítima, como número de
telefone, e-mail pessoal e celular. Cerca de 15 mil pessoas receberam
esses e-mails. (Rocha, 2017). 

Rose afirma: “Sofri um assassinato moral e psicológico, perdi tudo”. 

Além disto, perdeu o emprego, foi quase linchada na cidade e sofreu
exclusão social, e ainda, ouvia cantadas ridículas e sofria as piores
abordagens. Com tudo isso, teve depressão e não tinha mais vontade
de continuar a viver (Paniago, 2020).

Hoje em dia, Rose se tornou um símbolo de combate à pornografia de
vingança, tendo criado uma ONG com o nome de Marias da Internet,
com profissionais especializados em crimes virtuais que realizam
trabalho voluntário para auxiliar as vítimas da pornografia de vingança.
Aliás, foi uma das primeiras brasileiras a ganhar no judiciário um
processo contra o ex-parceiro pela prática do revenge porn (Buzzi,
2015).

No passado, como não havia previsão específica dessa conduta como
crime no direito penal brasileiro, a prática do revenge porn era punida
muitas vezes como difamação ou injúria, crimes cujas penas são
consideradas brandas (Assunção, 2015).

Somente em 24 de setembro de 2018, foi editada a Lei nº 13.718/18,
que apesar de não enquadrar especificamente o revenge porn como
um crime, o tipificou como causa de aumento de pena do crime de
divulgação de cena de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima,
incluído no Código Penal através do art. 218-C:

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à
venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por
meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -,
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de
estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua
prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou
pornografia:
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave

Aumento de pena

1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a
vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.

Neste aspecto, cumpre analisar a previsão do parágrafo 1º, além do dispositivo em si, pois o aumento da pena previsto pune não só a afetividade
utilizada como vantagem pelo agente para cometer o delito, mas também o fim especifico da prática, apenando de forma eficaz os casos que até o
momento não podiam ser tipificados.

No âmbito do Direito Civil Brasileiro, essa propagação é suscetível de indenização moral e material. E para a Constituição Federal, a divulgação não
consensual de conteúdos sexuais íntimos fere os direitos constitucionais elencados na carta Magna no art. 5, X, da CF/88.

Cabe mencionar, ainda, o caso da atriz Carolina Dieckmann, que vivenciou uma extorsão quando hackers invadiram seu computador, pegaram suas
fotos íntimas e cobraram um pagamento para não divulgarem. Com a repercussão do caso e das imagens da atriz, foi criada em 2012 a Lei nº
12.737/2012 com o objetivo de tipificar criminalmente os delitos virtuais (Silva, 2017). 

Após isso, em 2014, foi criado o Marco Civil da Internet, com o intuito de estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres no âmbito virtual, dispondo
que em casos de exposição de pornografia de vingança, após solicitação da vítima, poderá esta requerer a remoção dos materiais sexuais dos sites e
aplicativos que estão hospedando. Caso não retirem, os provedores do conteúdo também serão considerados corresponsáveis pela divulgação (Silva,
2017).

Assim, a pornografia de vingança se caracteriza quando acontece o compartilhamento de áudios, fotos e/ou vídeos de conteúdo íntimo sem o
consentimento da vítima como forma de vingança. A exposição desse conteúdo íntimo e a humilhação para a vítima é tão grave que se torna
difícil encontrar uma solução que irá reparar todos os danos causados.

Infelizmente, ainda não existe uma solução eficaz para o fim do revenge porn, mas caso seja vítima, poderá recorrer ao judiciário para ter seus
direitos minimamente garantidos.
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No Brasil, a carga tributária é alta e, por isso, as pessoas físicas e jurídicas vêm procurando alternativas lícitas
(planejamento tributário), utilizando-se de métodos legais, para a redução dos tributos em operações de
transferência de bens para terceiros, sendo tal procedimento denominado elisão fiscal.

Não obstante, nesta busca constante de redução de tributos, eventualmente, o contribuinte se equivoca e
comete uma evasão fiscal, também conhecida como sonegação fiscal, que é o uso de meios ilícitos para evitar o
pagamento de taxas, impostos e contribuições. A omissão de informações, as falsas declarações e a produção
de documentos que contenham informações falsas ou distorcidas, estão entre os métodos usados para evadir
tributos.

Nesta seara, com intuito de redução da carga tributária, ou até mesmo objetivando evitar o recolhimento de
tributos, é constante a realização de operações entre pessoas físicas ou jurídicas de transferência de bens ou
direitos a título oneroso, revestido das formalidades de um contrato de compra e venda, mas considerando
como valor venal do bem e/ou direito a ser transmitido um valor muito inferior ao valor de mercado, em alguns
casos até irrisórios. 

No mercado imobiliário, por exemplo, não é incomum a escrituração da transmissão da propriedade por valor
inferior ao verdadeiramente pactuado. Nestes casos, é realizado um instrumento, público ou particular,
declarando valor menor que o efetivamente negociado, porém, efetuando o comprador o pagamento real do
preço. 

ALIENAÇÃO DE BENS A VALOR SIMBÓLICO OU
DOAÇÃO DISFARÇADA?
Por Juliana Federici Guedes e Luciana Marques Rodrigues Tolentino
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Ocorre que essa conduta é ilícita, pois visa impedir a ocorrência do
fato gerador do tributo ou reduzir a base de cálculo dos impostos,
visto que a alienação de imóveis pode gerar ganhos de capital (caso
em que o valor de venda é maior do que o custo de aquisição do
bem/direito), os quais ficam sujeitos à tributação do imposto de
renda. 

Portanto, a prática adotada de reduzir o valor real da operação
configura sonegação de impostos, fraude, lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, sendo que, na maior parte dos casos, os
contratantes desconhecem os riscos e consequências jurídicas (e
patrimoniais) que podem advir desta prática.

É também comum, observarmos a prática de transferência a valor
simbólico de cotas e ações de Sociedades entre pessoas jurídicas do
mesmo grupo econômico ou pessoas físicas do mesmo grupo familiar,
considerando tal operação como uma compra e venda.

A compra e venda é um contrato bilateral pelo qual uma das partes
(vendedor) se obriga a transferir a propriedade de um bem para a
outra parte (comprador), a qual se compromete a pagar-lhe certo
preço em dinheiro ou valor fiduciário representativo de dinheiro (nota
promissória, cheque, duplicata, letra de câmbio etc).

No Brasil, o contrato de compra e venda de imóveis ou quotas/ações
de empresas por si só não transferem a propriedade destes bens,
gerando, apenas a obrigação de transferi-los. A efetiva transferência
da propriedade de um imóvel depende do registro do contrato ou da
escritura de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis do
local de situação do bem, sendo que somente a partir desse registro é 

que nasce o direito de propriedade com eficácia erga omnes, ou seja,
perante terceiros (art. 1.245 do Código Civil).

Em relação à transferência de quotas ou ações de empresas, a cessão
somente terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir da
averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes
na Junta Comercial, se sociedade limitada, ou pelo devido registro no
Livro Registro de Ações, se sociedade anônima.

A prática de transferência de bens por valor bem inferior ao de
mercado, sendo considerado irrisório ou, simplesmente simbólico,
especialmente entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou
pessoas físicas do mesmo grupo familiar, tem sido entendida pela
doutrina e jurisprudência como verdadeira operação de doação
destes bens e/ou direitos. 

A transmissão de bens a título gratuito (doação) está sujeita à
incidência do ITCMD – Imposto de Transmissão "causa mortis" e
doação (art. 155, inciso I, da Constituição Federal/88), sendo de
competência dos Estados e do Distrito Federal. Relativamente aos
bens imóveis e respectivos direitos, o imposto é devido ao Estado da
situação do bem, ou ao Distrito Federal. Com relação aos bens móveis,
o imposto é devido ao Estado, ou Distrito Federal, onde se processar
o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.

A base de cálculo deste tributo é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, sendo as alíquotas fixadas pela lei estadual, podendo
variar, dependendo do Estado, de 1% a 8% (o Senado fixou em 8% a
alíquota máxima deste tributo por meio da Resolução 09/1992, sendo
autorizada a progressividade das alíquotas).

#Artigo 30

Pág. 100
www.azevedosette.com.br



No Estado de Minas Gerais o ITCMD é regido pela Lei Estadual nº
14.941/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.981/05
(RITCD), sendo a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor de
mercado dos bens ou direitos transmitidos a título gratuito.

Portanto, a transferência de bens a valor ínfimo, mesmo que a
operação esteja revestida com as formalidades de um contrato de
compra e venda, estará sujeita à tributação do ITCMD em razão de ser
considerada operação de doação, pelo princípio da primazia da
realidade, no qual considera-se a prevalência dos fatos sobre as
formas. Neste caso, a operação poderá ser considerada simulação ou
fraude e o contribuinte será onerado com multas mais pesadas
(sanções qualificadas), considerando a má-fé do contribuinte e o
intuito de fraudar o governo.

Importante ressaltar que, objetivando evitar tais práticas ilegais, o
Estado de Minas Gerais determinou a obrigação da Junta Comercial
de informar à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ MG), até o 10º
dia do mês subsequente ao da operação, todas as transferências de
quotas de sociedade para cônjuge, ascendente ou descendente, bem
como qualquer doação de cotas de sociedade, inclusive a título de
cessão de direitos hereditários (art. 34, I, do Regulamento de ITCD
RITCD MG).

A desconsideração da operação de compra e venda na transmissão de
bens a valor simbólico vem sendo amplamente analisada pelos órgãos
julgadores administrativos e judiciais, os quais vêm decidindo no
sentido de desconsiderar a operação de compra e venda por entender
que tal operação trata-se, na realidade, de doação.

Entre as importantes decisões administrativas do Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais destacamos: o acórdão n°
20.973/12 (PTA/AI: 15.000009328-91), que considerou legítima a
cobrança do ITCMD sobre doação nas operações de transferência de
ações de determinada empresa, em razão de simulação em contrato
de compra e venda que foi regularmente desconsiderado. Nesta
mesma linha de raciocínio, foi proferido o acórdão n° 18.381/09
(PTA/AI: 15.000001176-07) que considerou legítima a cobrança do
ITCMD sobre a operação de doação de imóvel ao comodatário, cuja
transferência foi realizada através de operação dissimulada em
contrato de compra e venda, regularmente desconsiderado.

Os Tribunais têm se manifestado neste mesmo sentido de que é
devido o ITCMD em operações de transmissão de bens e direitos a
valor irrisório. Por exemplo, no julgamento do acórdão n°
00313124020128260562 do TJSP (Ação Anulatória de Débito Fiscal
ITCMD), de 04/09/2014, o colegiado entendeu que a venda de cotas
sociais por valor simbólico, culminou no não pagamento do ITCD,
sendo considerada doação caracterizada e a operação de compra e
venda simulação, haja vista que o contrato de compra e venda não se
revestiu dos requisitos mínimos de validade. 

Nos Tribunais Superiores esse entendimento tem se mantido. No
Agravo em Recurso Especial n° 805459 - RS (2015/0273756-3), o
relator negou provimento ao agravo, sendo mantida a decisão do
acórdão, no qual o colegiado entendeu que “constatada a
configuração do fato gerador do ITCD, constituído, na espécie, da
transferência de cotas de pessoa jurídica a título gratuito, uma vez que,
a rigor, frente ao valor irrisório atribuído à operação, tratava-se 
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de doação pura travestida de cessão a título oneroso, visando a burlar a incidência do imposto referido, não havendo, portanto, qualquer nulidade no auto
de lançamento em questão”.

Desta forma, resta claro que as autoridades fiscalizadoras estão atentas às práticas de transferência de bens a valor simbólico a fim de
reduzir os impostos eventualmente devidos na operação, podendo desconsiderar tais operações, caracterizando fraudes e onerando o
contribuinte com a cobrança dos tributos devidos acrescidos de multas qualificadas. Consideramos assim, que eventuais discussões na esfera
administrativa e judicial têm poucas chances de êxito.
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A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho mesmo
quando todos dizem que ele é impossível.

Cora Coralina

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/


STF E A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
(DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM
CONSUMIDOR FINAL E NÃO CONTRIBUINTE  
Por Caroline Martinez de Moura

#Artigo 31

No dia 24 de fevereiro de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a
cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conhecido como o
DIFAL do ICMS.

O DIFAL foi instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, a qual modificou o §2º do artigo 155 da
Constituição Federal de 1988 (CF) e incluiu o artigo 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), para tratar da sistemática de cobrança do ICMS incidente sobre as operações que destinem bens e
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, contribuinte ou não do imposto.

O objetivo da EC nº 87/2015 foi acabar com a guerra fiscal no setor do e-commerce. Isso porque o comércio
pela internet possibilitou que as operações fossem realizadas, diretamente, a consumidores finais (não
contribuintes do ICMS) localizados em Estados diferentes do Estado de origem do vendedor, o que gerou uma
arrecadação desenfreada em favor destes últimos e, por consequência, um desequilíbrio na distribuição de
receitas tributárias.

Todavia, embora os Estados tenham competência para a instituição desse imposto, a Constituição Federal
determina, em seus artigos 146, III alínea “a” e 155, §2º, XII, alíneas "a", "d" e "i", que cabe à União Federal editar
uma Lei Complementar para definir os contribuintes e fixar as bases de cálculo admissíveis. Trata-se da
chamada “norma de eficácia limitada”, que só produz seus efeitos após essa regulamentação.
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Ocorre que, até o momento, não foi criada essa Lei Complementar
para autorizar a cobrança da diferença de alíquota em favor do Estado
de destino da mercadoria, omissão que causou uma guerra fiscal entre
os Estados (remetentes e destinatários) e, após muitos embates,
resultou numa espécie de “acordo” denominado Protocolo ICMS
21/2011.

Nesse instrumento firmou-se que, nas operações interestaduais
destinadas a consumidor final, o ICMS seria devido ao Estado de
destino, devendo o remetente recolher o tributo em favor deste, e
não em favor do Estado de origem das mercadorias. Entretanto, em
2014 o STF declarou inconstitucional esse protocolo, dando ensejo,
então, a um segundo ato normativo sobre o tema, destinado a “suprir
a desigualdade” nas arrecadações estaduais: a Emenda Constitucional
nº 87/2015.  

Pois bem. Com base nessa Emenda, o Confaz (órgão administrativo
que congrega os Secretários de Fazenda de todos os Estados da
Federação Brasileira) editou o Convênio ICMS 93/2015,
estabelecendo procedimentos obrigatórios nas operações e
prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não
contribuinte do ICMS localizados em outro Estado.

O Convênio, contudo, também não foi capaz de pacificar os ânimos,
pois gerou um grande número de questionamentos judiciais sob o
argumento de que, até então, ainda não existia a Lei Complementar
exigida pela Constituição Federal como pressuposto da cobrança do
DIFAL.

A matéria foi levada ao Plenário do STF por ocasião do julgamento 

conjunto do Recurso Extraordinário nº 1287019, com repercussão
geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5469,
iniciado em novembro do ano passado (2020), com os votos dos
Ministros relatores Marco Aurélio (RE nº 1287019) e Dias Toffoli (ADI
nº 5469) pela inconstitucionalidade do DIFAL sem a edição de lei
complementar. Segundo o Ministro Marco Aurélio, os Estados
estariam usurpando a competência da União, a quem cabe editar
norma geral nacional sobre o tema. No mesmo sentido, o ministro Dias
Toffoli observou que, antes da regulamentação por lei complementar,
a cobrança do DIFAL não poderia ser efetivada.

O julgamento foi suspenso e, quando finalizado em fevereiro deste
ano, o placar foi de 6 (seis) votos a favor da inconstitucionalidade
dessa cobrança sem a Lei Complementar exigida pela Constituição
Federal, contra 5 (cinco) votos em sentido contrário. 

Com a conclusão do julgamento, o Plenário do STF fixou a seguinte
tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme
introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei
complementar veiculando normas gerais". Na ocasião, os ministros
aprovaram a modulação dos efeitos da decisão, para que passe a valer
a partir de 2022. Segundo o Ministro Dias Toffoli, a medida é
necessária para evitar insegurança jurídica, em razão da ausência de
norma que poderia gerar prejuízos aos Estados. 

Dessa forma, até o final de deste ano (2021) os contribuintes
submetidos ao regime de tributação pelo lucro real ou pelo lucro
presumido deverão continuar realizando o recolhimento do DIFAL na
forma do Convênio nº 93/2015, com exceção dos que já discutem
judicialmente a cobrança; estes não se submeterão à modulação e 
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poderão restituir os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação. Já para as empresas optantes
pelo Simples Nacional, a decisão do STF retroage a 19.02.2016, data que foi concedida a suspensão da cobrança nos autos da ADI nº 5.464/DF. 

Contudo, considerando que o Congresso Nacional pode, a qualquer momento, aprovar a tão esperada Lei Complementar regulamentadora da
cobrança do DIFAL em operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra
unidade federação, o ideal é que os contribuintes busquem – com urgência - garantir seu direito no Judiciário.

#Artigo 31

Pág. 105

Caroline é advogada da área Tributária no escritório de São Paulo.

Na vida, não existe nada a se temer, apenas a ser
compreendido.

Marie Curie



DOIS BLOCOS, DUAS DÉCADAS, UM ACORDO
E... VINHOS! 

Mercosul e União Europeia passaram duas décadas negociando um Acordo de Livre Comércio abrangendo
diversos setores, cobrindo, no pilar comercial, desde temas mais ligados a bens (comércio de bens, regras de
origem, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias, defesa comercial) até assuntos como comércio
de serviços, compras governamentais, desenvolvimento sustentável, facilitação de comércio, transparência,
dentre outros. O Acordo é considerado o maior e de maior complexidade já negociado pelo Mercosul e formará
uma das maiores áreas de livre comércio do mundo [1]. Além dos grandes temas, o Acordo contém alguns
anexos com compromissos em setores específicos, dentre os quais se encontra o Anexo sobre Comércio de
Vinhos e Bebidas Alcóolicas. 

Não é novidade que países europeus não só têm um apreço e ligação cultural e, de certa forma, cotidiana com
vinhos, mas também são conhecidos pelo interesse em proteger propriedade intelectual, manter padrões de
segurança elevados, respeito a métodos tradicionais de produção de vinhos, tendência crescente também no
Brasil. É inegável, ainda, o aumentado interesse, no hemisfério sul, não só pelo consumo, mas também pela
cultura do vinho, de certa forma influenciada pela presença europeia, ainda mais presente no recorte territorial
dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). 

Com base no interesse reforçado, ao longo das duas últimas décadas, por relações comerciais mais abertas,
objetivas, transparentes e cooperativas, Velho Mundo e Novo Mundo [2] acabaram selando, através do Acordo
Mercosul-União Europeia, um conjunto de regras específicas sobre regulamentação do comércio de vinhos
entre os dois blocos.

Por Ana Clara Appolinario e  Ingrid Bandeira Santos
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necessário” [4]  –, fato é que, mesmo com a crescente desvalorização
cambial, a demanda dos brasileiros manteve o comércio internacional
de vinhos aquecido. Dentre as principais origens das importações
brasileiras estão tradicionais países produtores europeus: Portugal,
Itália, Espanha e França, sendo que, em 2020, Espanha Itália e França
foram os maiores exportadores mundiais de vinhos em volume. Por
outro lado, na América do Sul, as origens mais representativas em
volume foram Chile, Argentina e Uruguai [5].O Brasil exportou, em
2020, mais de 8 milhões de dólares em vinhos da posição 2204 da
NCM [6].Esse retrato recente reforça ainda mais a pertinência de um
Acordo que pretende melhorar as relações comerciais entre a UE e o
Mercosul.

O Anexo sobre vinhos [7] do Acordo Mercosul-União Europeia
abrange diferentes aspectos relevantes para a comercialização de
vinhos, delineando padrões e compromissos em torno de temas que
partem de definições e utilização de práticas enológicas definidas em
diretrizes internacionais (como a OIV – Organização Internacional do
Vinho); passando também por regras de rotulagem; certificação;
tratamento nacional; cooperação comercial. Como é de se esperar no
momento subsequente ao encerramento de negociações de acordos
desse porte, provavelmente deverão ser necessárias adaptações na
legislação e nos regulamentos dos países do Mercosul e da União
Europeia para permitir conformidade com as regras negociadas pelos
blocos. 

Alguns temas negociados incluem utilização de práticas enológicas
internacionalmente reconhecidas, mudanças em rotulagem, prazo de
adaptação na comercialização, denominações (de variedades de uvas,
alusivas ao teor de açúcar, dentre outras) que podem, ou que devem, 

A Europa e a América do Sul representam uma parte considerável do
mercado de vinhos na dinâmica do comércio internacional, valendo
destacar que a importação de vinhos cresceu fortemente no Brasil em
2020, especialmente a partir do período que coincide com o início de
medidas de isolamento social no Brasil (março de 2020) em
decorrência da pandemia da COVID-19, conforme ilustra o gráfico a
seguir [3].
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Seja para comemorar por estarem vivos, seja para buscar alguma
forma de consolo e um mínimo de satisfação no meio da crise
instalada no Brasil (e no mundo) desde o início da pandemia, talvez
inspirados na famosa frase atribuída a Napoleão Bonaparte – “Eu não
posso viver sem champagne; nas vitórias é merecido, nas derrotas é 



ou que não podem nem devem ser usadas. Nesse contexto, vale destacar a inclusão de diversas Indicações Geográficas (356 por parte da UE, cobrindo
não apenas vinhos, mas também queijos, azeites e vários outros produtos), o que permitirá ao Brasil utilizar também indicações típicas de regiões
brasileiras produtoras de vinhos. Alguns nomes estarão sujeitos ainda a um período transitório de adaptação (phase-out) para que após um
determinado tempo não possam mais ser utilizados ou possam ser usados apenas em certas condições.

Como consequência natural, será importante acompanhar o desenvolvimento desse tema e dos muitos outros cobertos pelo Acordo, para eventuais
adaptações legais e regulatórias no Brasil, nos demais países do Mercosul e nos países da União Europeia. E, nesse contexto do livre comércio
pretendido, que a humanidade possa também desfrutar, em um futuro próximo – pelo menos os que assim desejarem –, de bons vinhos em boas
companhias, pois, como se diz, “o melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas o que é compartilhado” [8].
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Primeiro faça o necessário, depois faça o possível e, de repente,
você vai perceber que pode fazer o impossível.

Luiza Trajano



REFERÊNCIAS:

[1] Atualmente, o Acordo está em fase de revisão jurídica para assinatura formal e posterior processo de internalização. Disponível em:
http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/mercosul-uniao-europeia/. Acesso em 30 mar 2021.
[2] Aqui, essas expressões são utilizadas meramente no sentido empregado entre apreciadores de vinho.
[3] Estatísticas brasileiras de importação, em volume líquido, para a Posição 2204 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de fevereiro/2019 a
março/2021. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home. Acesso em 15 mar 2021.
[4] Tradução livre do original em francês: “Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le mérite; en cas de défaite, j’en ai besoin”.
[5] Fonte: Estatísticas do ITC Trademap, lista de exportadores mundiais para os meses janeiro a dezembro de 2020, para a posição 2204. Disponível
em 
[6] Estatísticas brasileiras de exportação, em valor (USD FOB), para a Posição 2204 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), janeiro a dezembro
de 2020. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/30962. Acesso em 30 mar 2021.
[7] Uma versão em português está disponível em https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-
br/images/REPOSITORIO/secex/deint/cgne/4a_Anexoa_sobrea_Comrcioa_dea_Vinhosa_ea_Bebidasa_Alcolicas.pdf. Acesso em 15 mar 2021.
[8] Tradução livre do original em francês: “Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage.” – Georges Brassens.
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