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E D I T O R I A L

Direito: certeza em 
tempos incertos

Conselho Editorial

Boa leitura!

A evolução do Direito se confunde com a própria história da Humani-
dade, norteando os referenciais para regular a vida social. Como bem 
determina nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, no 
art. 5, inciso II, “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei”.

Sabemos, entretanto, que com os dogmas não há garantias de certezas e sua 
aplicação se dá por normas e interpretação, para que o Direito possa preencher as 
lacunas e garantir os princípios da legalidade no convívio social. Como pensadores 
da área jurídica, cabe nossa responsabilidade de ajudar a interpretar as leis para 
que os direitos fundamentais sejam garantidos.

Em tempos de desequilíbrio, em que direitos individuais contrastam com as 
noções de bem comum, fica ainda mais evidente a importância de sermos guardiões 
das normas fundamentais que nos regem e tratar de importantes debates. 

Diante da necessidade de assegurar a tão desejada segurança jurídica, 
tratamos de uma importante situação: nossos tribunais superiores definindo diversas 
questões polêmicas e controvertidas, mormente na seara tributária, em velocidade 
recorde, lançando mão recorrentemente do instituto da modulação de efeitos. 

A máxima de que a norma reconhecida como inconstitucional o é desde 
sua criação está sendo relativizada com argumentos bastante questionáveis, 
econômicos e políticos, que não teriam, formalmente, envergadura jurídica. Fica 
a questão: podemos relevar a violação a direitos fundamentais? Como ficará o 
respeito à força normativa da nossa Constituição? 

Nessa fase de tantas incertezas, nos voltamos às bases que nos formam como 
sociedade organizada e nos ajudam a ter um horizonte, ao saber que a Justiça nos 
resguarda e a ela podemos sempre recorrer para termos nossos direitos garantidos 
como cidadãos. Beneficium juris nemini est denegandum (do latim, a ninguém deve 
ser negado o benefício da lei). 

Que o Direito e a Justiça sejam sempre nosso Norte.
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E N T R E V I S T A
por Viviane Pereira

O sócio fundador Fernando Gaia deixa o comando do GSGA 
e passa para o Conselho Consultivo, dando continuidade às 
estratégias para que a Organização siga por gerações

Renovação, sucessão 
e novos desafios

H  á alguns anos os sócios do 
Gaia Silva Gaede Advogados 
(GSGA) decidiram dar início a 
algumas estratégias para que 
a Organização fosse perene. 

Começaram, entre outras ações, a criação 
de um Conselho Consultivo e a preparação 
de sucessores. 

Terceiro sócio fundador a passar para o 
Conselho Consultivo, Fernando Gaia fala da 
sua atuação a partir dessa nova fase e de 
como o formato possibilita que a vivência 
dos sócios continue dando o suporte neces-
sário à equipe. A união, característica do Es-
critório, faz toda diferença nesse momen-
to de troca de liderança. Com os valores 
consolidados e transmitidos, Gaia sente-se 
tranquilo quanto à competência dos que o 
sucedem. No final, os clientes sabem que 
sempre podem contar com o GSGA. 

“O principal é a confiança que todos 
nós temos no sucesso da Organização, na 
sua preservação como instituição. Esse rito 
de passagem se dá de forma natural”, ava-
lia, com a consciência do legado que ajudou 
a construir e da capacidade técnica e boa 
índole dos que ficam no seu lugar.

IPSOFACTO  – Quais as principais mudan-
ças em sua atuação no GSGA com a pas-
sagem para o Conselho Consultivo?
FERNANDO GAIA – A principal mudança 
é que eu deixei o comando da Organiza-
ção. Até o fim de 2020 era o presidente 
do Comitê Diretivo (CODIR) e chairman de 
São Paulo, cargo agora ocupado por Enio 
Zaha. Passei para o Conselho Consultivo, 

organismo que recebe os sócios que cum-
priram seu período de atuação executiva 
e completaram 65 anos, quando têm uma 
retirada obrigatória da linha de frente, 
mas seguem acompanhando o Escritório 
como consultores. 
Temos agora três sócios nessa condição de 
conselheiros consultivos: o Severino Silva, o 
Ruy Cardoso Vasques e eu. Irei acompanhar 
o CODIR na medida em que os temas assim 
determinarem, atuando mais na retaguar-
da. Participarei de eventos institucionais, 
estando sempre à disposição tanto no âm-
bito nacional quanto das regionais. A ideia 
é essa: quero continuar acompanhando a 
Organização como um todo. 

IPSOFACTO  – Por que o GSGA estipulou 
essa estratégia de mudança como parte 
de um projeto para a perenidade da Or-
ganização?
FERNANDO GAIA – Nós decidimos há 
anos criar uma estrutura para que o GSGA 
tivesse um caráter mais perene, de institui-
ção. Na nossa Organização não há uma su-
cessão hereditária ou qualquer outro tipo 
de sucessão que não aquela que decorra da 
competência dos nossos sócios.
Estabelecemos critérios e preparamos a 
equipe, ao longo dos anos, para assumir o 
comando. É uma renovação de ideias, man-
tendo a essência, os valores que nasceram 
com o Escritório, que o fizeram tão bem-
-sucedido. Temos um código de ética, um 
código de conduta rígido, bastante estrito 
e, evidentemente, sempre contamos com a 
boa índole dos colegas que estão conosco. 

Acredito que em pouco mais de uma déca-
da a maior parte dos sócios terão sido for-
mados dentro do GSGA, isso é natural e é 
assim que queremos que aconteça.

IPSOFACTO  – Quais as principais premis-
sas que regem essa proposta, sua base e 
inspiração? 
FERNANDO GAIA – Esse formato de suces-
são que adotamos é bastante comum em 
grandes bancas internacionais e vemos 
também em algumas brasileiras, possibi-
litando que possamos gozar uma aposen-
tadoria tranquila e o Escritório continue 
por gerações.
Não há fórmula pronta, mas temos algumas 
premissas nessa estratégia. A primeira é a 
competência e a qualidade técnica dos co-
legas que se juntam à equipe. Em segundo 
lugar é fazer a escolha adequada daqueles 
que, além de serem bons técnicos, têm ap-
tidão para ajudar a conduzir um negócio.
O GSGA reúne hoje mais de 200 advogados, 
mais de 300 colaboradores ao todo, essa 
é uma escolha difícil e sensível e por isso 
somos bastante criteriosos. Ser sócio 
do board na nossa Organização tem um 
significado importante, não é por decurso 
de prazo nem por qualquer outra razão que 
não seja a competência e atuação como 
referência no mercado.
Estamos sempre abertos para reconhecer 
os talentos e acreditamos que o número 
de sócios vai aumentar. Eu só posso passar 
para o Conselho Consultivo, assim como o 
Silva e o Ruy o fizeram, porque temos pro-
fissionais gabaritados para nos suceder. 
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Tenho projetos de 
responsabilidade 
social que abrangem 
setores como saúde, 
educação, meio 
ambiente, cultura, 
diversidade e 
inclusão. Atuo desde 
sempre com essas 
questões, muito 
mais como doador, e 
agora que tenho um 
pouco mais de tempo 
quero colocar minha 
experiência como 
advogado no que ela 
for útil

“

Essa possibilidade é fruto de um grande tra-
balho que realizamos ao longo de mais de 
uma década para preparar os sucessores.
Enquanto isso, nós, sócios fundadores, 
vamos mudando de funções. O Conselho 
Consultivo é muito importante porque traz 
não apenas a experiência profissional, mas 
também da vivência que nós temos, o que 
para nossa profissão é quase insubstituível. 
Há experiências que só a estrada nos dá.

IPSOFACTO – Qual é, na sua opinião, o im-
pacto e a importância dessa troca de lide-
ranças para a evolução do Escritório?
FERNANDO GAIA – Acredito que na pres-

tação de serviços jurídicos a confiança tor-
na-se elemento fundamental e é natural, 
no desenvolvimento de uma relação com o 
cliente, que ela seja depositada, num primei-
ro momento, naquelas pessoas com quem 
há mais contato. Um escritório não tem con-
dições de crescer se não operar uma trans-
missão de confiança para a equipe, para a 
cadeia de comando. Essa renovação é im-
portante; renovar é essencial à vida.
Essa foi uma preocupação que tive nos 
últimos anos e, por isso, preparei nossos 
clientes para que a troca de bastão seja 
natural. Estou no começo dessa nova fase 
e ainda possuo uma rotina ocupada com 

casos que acompanho desde o início. Com 
certeza vou acompanhar clientes por um 
tempo, porque em alguns casos a matura-
ção é mais longa.
O bom é que sempre tivemos um sentido 
de equipe muito forte, o que faz toda dife-
rença nesse momento, porque a atuação 
já era conjunta. Os novos líderes estavam 
inseridos no processo. Quando me pedem 
para definir o GSGA sempre uso um con-
ceito bastante acentuado de time, tirando, 
obviamente, as peculiaridades, os talentos 
individuais, que são reconhecidos.
No final, a mensagem que passamos aos 
nossos clientes é que eles podem contar 
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E N T R E V I S T A
com a Organização. Se eu puder consi-
derar que estou deixando um legado – e 
não apenas meu, mas de todos nós – esse 
legado é a atuação em equipe. O cliente 
sabe que quando nos procura sempre tem 
um profissional competente e com muita 
técnica à disposição dele.

IPSOFACTO  – Que outro legado espera 
deixar para o Escritório?
FERNANDO GAIA – Estamos entrando na 
quarta década de operação do GSGA. Com-
pletamos 30 anos em 2020 e as circunstân-
cias fizeram com que fosse um ano com 
complexidades, que continuam em 2021. 
Nessa situação desafiante ficou ainda mais 
evidente a solidariedade de todos, a nossa 
resiliência e a proximidade da equipe.
Muitas vezes o ser humano não perce-
be como é resiliente, forte, adaptável e 
consegue enfrentar situações que, num 
primeiro momento, acredita que não con-
seguirá. Se podemos falar em legado que 
os sócios mais velhos deixam é ter a Or-
ganização absolutamente consolidada, re-
tratada na resistência nesse período difícil.
Vivenciamos empatia e muita união na 
pandemia, estando ainda mais próximos 
do que habitualmente, quando já havia 
bastante proximidade. Há um ano eu não 
encontro pessoalmente meus colegas do 
CODIR nem os sócios, e mesmo assim nun-
ca estivemos tão unidos para tomar impor-
tantes decisões. Estamos conseguindo se-
guir, apesar do momento, e acho que esse 
é um legado que não tem preço.

IPSOFACTO  – Você é um dos fundadores 
de um dos maiores escritórios de advoca-
cia do país. Que legado deixa ao mercado 
jurídico?
FERNANDO GAIA – Eu me sinto abso-
lutamente realizado porque fui além da 
conta do que esperava realizar quando 
me formei na faculdade. Havia um colega, 
que estudou comigo, um advogado muito 
culto, inteligente, que tinha um escritório 
com mais dois ou três advogados e alguns 
estagiários, e eu achava que esse formato 
seria ótimo para mim. 
Jamais imaginaria, há 30 anos, chegar 
aonde chegamos em dimensão da Organi-
zação. As coisas foram acontecendo e nós 
planejamos um crescimento que se con-
cretizou, tomando uma proporção maior. 
Hoje, creio, deixo um legado pessoal e 
profissional em que consegui formar um 
Escritório estruturado, de equipe, de pro-
fissionais lutadores, competentes e éticos. 

IPSOFACTO  – O que espera que norteie 
os passos dos que lhe sucedem?
FERNANDO GAIA – Temos princípios 
bastante consolidados que formam uma 
Constituição não escrita, com valores que 
estão em nós, como ética e a importância 
da qualidade moral de todos do Escritório. 
Existe um termo que é difícil definir e que 
representa bem esse ponto: boa índole. 
Quando convivemos com pessoas de boa 
índole, sabemos que independentemente 
dos erros, dos tropeções, são pessoas com 
bons valores e com quem podemos contar. 
É isso que temos no GSGA.
Você pode ter o melhor código de ética, 
bem redigido, comitês de ética, governan-
ça corporativa e outras ferramentas, mas 
se não tiver pessoas de boa índole na equi-
pe, de nada irá adiantar. Sempre dizemos 
que falar é fácil e por isso buscamos trans-
formar em ações tudo que falamos.
Criamos nesse ano o Comitê de Desen-
volvimento Humano que irá cuidar não 
apenas de recursos humanos, mas de 
toda nossa política na área, para continuar 
transformando nossos pensamentos em 
ações em relação à diversidade, inclusão, 
responsabilidade social, carreira, todos 
esses temas que estão na ordem do dia. 
Temos essa preocupação de sermos con-
sequentes e, dentro das nossas limitações, 
realizar aquilo que preconizamos. 

IPSOFACTO  – Por que o Escritório tem 
temas como diversidade e inclusão como 
preocupação dentro da sua política?
FERNANDO GAIA – Esses temas ganham 
dimensão cada vez maior nas empresas e 
é importante que assim seja. Quando eu 
me formei, em 1979, a minha turma da 
São Francisco já era meio a meio entre 
alunos homens e mulheres – e ainda hoje, 
mais de quatro décadas depois, as mulhe-
res chegam aos escritórios de advocacia, 
mas ainda não ocupam proporcionalmen-
te o mesmo espaço em lideranças. É es-
sencial abrir oportunidades iguais.
Temos um contingente feminino maior do 
que masculino, as mulheres vêm ganhando 
espaço também na nossa hierarquia e pro-
curamos cada vez mais essa igualdade. Acre-
dito que logo esse número será mais paritá-
rio, inclusive nas posições de sociedade. 
Além das questões relativas à desigualda-
de de gênero, estamos atentos a outros 
aspectos que serão tratados pelo Comitê 
de Desenvolvimento Humano, como desi-
gualdades de raça e orientação sexual. O 
Escritório jamais discriminou nem irá dis-

O Conselho Consultivo 
é muito importante 
porque traz não 
apenas a experiência 
profissional, mas 
também da vivência 
que nós temos, o que 
para nossa profissão é 
quase insubstituível. 
Há experiências que só 
a estrada nos dá

“
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Um escritório não 
tem condições de 
crescer se não operar 
uma transmissão 
de confiança para 
a equipe, para a 
cadeia de comando. 
Essa renovação é 
importante; renovar 
é essencial à vida

“
criminar; não temos preconceitos e sem-
pre fomos muito abertos e receptivos a 
todos que querem trabalhar conosco.
Somos signatários do Pacto Global, da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), que 
está relacionado à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de 1948. Acredi-
tamos nessas premissas e queremos que 
sejam realidades em nossa Organização.

IPSOFACTO  – Quais os principais planos 
tanto em termos de carreira como na vida 
pessoal?
FERNANDO GAIA – Do ponto de vista do 
GSGA, não pretendo abrir mão nunca de 
acompanhar o Escritório e estar sempre 
à disposição. Por outro lado, e falo sobre 
isso com meus sócios, não quero interferir 
em aspectos que são decisões de rotina, 
de quem está na linha de frente.
Tenho projetos de responsabilidade social 
que abrangem setores como saúde, edu-
cação, meio ambiente, cultura, diversi-
dade e inclusão. Atuo desde sempre com 

essas questões, muito mais como doador, 
e agora que tenho um pouco mais de tem-
po quero colocar minha experiência como 
advogado no que ela for útil. 
Eu estava com minha netinha Maria de 
três anos no colo participando, a convite 
da equipe, do evento online em homena-
gem às mulheres promovido pelo GSGA. 
Foi quando fiz o anúncio da criação do 
Comitê de Direitos Humanos. Naquele 
momento pensei na grande responsabili-
dade que temos, porque o que vai acon-
tecer com essa criançada será o que nós 
desenharmos, e se errarmos no desenho, 
se falharmos em nossas opções, nas nos-
sas escolhas, no que acreditamos que vale 
a pena investir nosso tempo, eles é que 
sairão perdendo. Não é um cheque que 
vamos descontar. Também por isso quero 
ocupar meu tempo em função de um pro-
pósito. Gosto de lembrar, como exemplo, 
que quem planta tamareiras não irá comer 
o fruto delas. Mesmo assim, as tamareiras 
continuam sendo plantadas.
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C A P A
por Viviane Pereira

Na área tributária, a utilização 
do mecanismo processual cresce 
na pandemia, com a maioria das 
decisões pró-fisco, deixando de 
proteger o contribuinte

Aumento das 
modulações e forma 
de aplicação provocam 
insegurança jurídica
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CKA  modulação de efeitos, mecanismo 
processual que nasceu para tutelar a 
segurança jurídica, vem sendo utiliza-
da de uma forma que tem produzido 
justamente o efeito contrário. Além de 

causar insegurança, em alguns casos fere o princípio 
da isonomia e afeta a consolidação das relações jurí-
dicas continuadas.

A situação se agrava com o aumento de sua uti-
lização na pandemia. “Fizemos um levantamento e 
analisamos a aplicação da modulação pelo STF em 
matéria tributária. Para isso, comparamos seu uso no 
ano de 2019 e 2020, bem como no primeiro semes-
tre de 2020 e 2021. Percebemos que após o início 
da pandemia e dos julgamentos virtuais o número de 
casos que foram modulados aumentou”, avalia Ana 
Paula Faria, sócia do Gaia, Silva, Gaede Advogados 
(GSGA). “Da análise constata-se uma utilização – ou 

banalização – cada vez maior da técnica, e que ar-
gumentos econômicos e políticos têm sido utilizados 
como razões de decidir. Vemos que, principalmente, 
nos casos em que o julgamento é favorável ao contri-
buinte são colocados marcos de modulação pró-fisco, 
o que pode estimular a edição de normas inconstitu-
cionais e a arrecadação indevida”.

COMO FUNCIONA A TÉCNICA PROCESSUAL
O mecanismo é usado para modular os efeitos 

de uma decisão. Pode ter vários aspectos, mas na 
área tributária o mais comum é a fixação de um 
marco temporal, para determinar que a decisão 
passe a valer a partir do julgamento, da publicação 
da ata ou do acórdão, do trânsito em julgado ou 
até mesmo outra data fixada. “A modulação indica 
quando o resultado de uma análise do Judiciário 
será aplicado”, esclarece Anete Mair Maciel Me-
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Na hora de investir, o empresário busca 
um ambiente seguro de negócio e quer 
saber os custos das relações trabalhistas, 
cíveis e tributárias. Quando há muita 
oscilação quanto às interpretações das 
leis, não se sabe quais consequências 
jurídicas podem ocorrer

Leandro Daumas Passos

“

deiros, sócia da Organização. “Se existe mudança 
de posicionamento jurisprudencial é importante 
que o Judiciário determine quando e como passa 
a produzir efeitos”.

A aplicação está prevista no artigo 27 da Lei 
9.868, de 1999, segundo o qual “ao declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou 
de excepcional interesse social, poderá o Supre-
mo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela 
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro mo-
mento que venha a ser fixado”. 

Na previsão de 1999 só poderiam ser mo-
duladas ações diretas de inconstitucionalidade e 
declaratórias de constitucionalidade. Posterior-
mente foi incluída no novo Código de Processo 
Civil, Lei 13.105/15, no artigo 927, parágrafo 3º, 
a possibilidade de modular em recurso extraordi-
nário. “Na hipótese de alteração de jurisprudên-
cia dominante do Supremo Tribunal Federal e dos 
tribunais superiores ou daquela oriunda de julga-
mento de casos repetitivos, pode haver modula-
ção dos efeitos da alteração no interesse social e 
no da segurança jurídica". 

Ana Paula Faria explica que o desvirtuamen-
to do mecanismo acontece, em boa parte, como 
consequência dos termos amplos que definem as 
hipóteses que permitem modulação, como “ra-
zões de segurança jurídica” ou de “excepcional 
interesse social”. “Na previsão do CPC/15, o pro-
blema é definir o que é ‘jurisprudência dominan-
te’. Precisa de mais de um julgado? Os julgados 
precisam ser de órgãos fracionários diferentes? 
Devem existir julgados do Plenário? É necessário 
que a ‘jurisprudência dominante’ se mantenha por 
um determinado período de tempo?”, questiona. 
“Em matéria tributária, principalmente para tentar 
adequar a proposta de modulação de efeitos às 
hipóteses de ‘razões de segurança jurídica’ ou de 
‘excepcional interesse social’, a Fazenda Pública 
costuma utilizar o argumento de eventual ‘rombo 
de milhões/bilhões’ nas contas públicas”. 

NORMA INCONSTITUCIONAL VALIDADA
Um dos principais questionamentos se dá 

quando é considerada inconstitucional a legisla-
ção que obrigou contribuintes a recolherem, por 
anos, determinado tributo e com a modulação só 
quem tem ação recebe a devolução. Para Anete 
Medeiros, dessa forma o legislador permite e va-
lida a existência de uma norma inconstitucional 
por determinado período e prejudica quem não 
ajuizou. “Por princípio, uma lei declarada incons-
titucional é morta desde o nascedouro e, por 
isso, não pode produzir efeitos”.

Como destaca Ana Paula Faria, “a partir do 
momento em que o contribuinte com ação ajui-
zada tem direito de recuperar o tributo e quem 

Análise - matéria tributária 

COMPARAÇÃO 2019 X 2020 - 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

2019: 17 casos julgados, 
2 modulados (12%)
2020: 31 casos julgados, 
3 modulados (10%)

REPERCUSSÃO GERAL 
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO)

2019: 9 casos julgados, 
nenhum modulado (0%)
2020: 46 casos julgados, 
1 modulado (2%)

COMPARAÇÃO - 
CASOS MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
1º SEMESTRE 
2020 X 2021 (ATÉ ABRIL)

ADI:
a) 19 casos julgados, 
apenas 02 modulados (11%)
b) 05 casos julgados e 
03 modulados (60%)

Repercussão geral (RE):
a)  20 casos julgados, 
nenhum modulado (0%)
b) 08 casos julgados, 
04 modulados (50%)

9
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O escopo da modulação é preservar o direito do 
cidadão e não o estatal, que é um poder muito mais 
forte e se impõe ao contribuinte

Anete Mair Maciel Medeiros

“
não ajuizou não tem, demonstra que o contri-
buinte mais diligente ou que consegue arcar com 
o custo de uma discussão judicial será beneficia-
do em detrimento de outro talvez menor, que 
acaba penalizado porque pagou corretamente o 
tributo”. Anete Medeiros complementa: “Nesses 
casos, a modulação afasta inclusive o direito à ju-
risdição, porque um pode se valer da justiça e o 
outro, não”.  

Jorge Facure, sócio do Escritório, chama 
atenção ao fato de que a preservação do direito 
apenas de quem tem ação proposta até a data 
especificada pode provocar judicialização.  “Ve-
mos que há uma tendência: quando o julgamen-
to é contrário à Fazenda, ela sempre pede mo-
dulação. Como os contribuintes sabem que não 
existem regras nem critérios definidos e que o 
tribunal pode modular para a data que escolher, 
há uma corrida ao Judiciário quando determina-
do tema está pautado no pré-julgamento”. 

QUANDO O INSTRUMENTO É CABÍVEL E 
DESAFIOS PARA REGULAR

Se, por regra, a norma declarada inconstitu-
cional não deve produzir efeitos, excepcional-
mente sua modulação pode ser importante para 
resguardar a segurança jurídica ou preservar re-
lações jurídicas já consolidadas. Anete Medeiros 
ressalta que o próprio Estado cria a norma in-
constitucional que provoca o conflito e o contri-
buinte não pode ser prejudicado pelo equívoco. 
“A norma tem presunção de constitucionalidade. 
O escopo da modulação é preservar o direito do 
cidadão e não o estatal, que é um poder muito 
mais forte e se impõe ao contribuinte”. 

Jorge Facure cita ocorrências em que há mu-
dança de jurisprudência, como no terço consti-
tucional de férias. “Há dez anos a jurisprudência 
determinava que não incidia contribuição previ-
denciária sobre o terço de férias; em um julgamen-
to de recurso extraordinário o Supremo mudou 
esse entendimento, decidindo que é devida. O que 
fazer com os contribuintes que nesse tempo, con-
fiando na prevalência do precedente, deixaram de 
recolher a contribuição, muitos sem processo tran-
sitado em julgado? Nesse caso é preciso modular, 
em nome da proteção da confiança e segurança”. 

Por outro lado, pondera, há o desafio de con-
ciliar a posição do contribuinte que não entrou 
com ação e recolhia a incidência. “Para proteger 

a segurança jurídica de uns, modulando, o Su-
premo interfere na isonomia de outros”.

CASOS CONCRETOS: AVANÇOS E DÚVIDAS
A falta de definições específicas nas modu-

lações causa questionamentos. Entretanto, Ana 
Paula Faria menciona um caso recente que, ape-
sar de ainda suscitar dúvidas, avançou bastante 
nesse quesito, detalhando oito hipóteses: a de-
cisão proferida em fevereiro que definiu que o 
ISS incide sobre operações com softwares e não 
o ICMS. “O caso foi emblemático”.  (ver artigo 
sobre o tema na página 16)

Outro caso comentado pela sócia do Escri-
tório refere-se à decisão do STF, também em 
fevereiro, sobre a impossibilidade de os estados 
cobrarem as alíquotas do DIFAL do ICMS. “A mo-
dulação preservou as ações ajuizadas, mas a de-
claração de inconstitucionalidade só terá efeito 
para o exercício de 2022. Neste prazo os esta-
dos poderão regularizar a exigência do DIFAL e 
os contribuintes terão que continuar recolhendo 
o tributo. Os que já haviam ajuizado conseguem 
recuperar o valor, desde que observadas algu-
mas condições. Quem não possuía ação, apesar 
da decisão favorável, não recebe nada”.

IMPACTO NO MERCADO NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Com as incertezas e inseguranças, é inevitá-
vel o impacto negativo para empresários brasi-
leiros e estrangeiros que atuam no país, a co-
meçar pela disparidade entre uma empresa não 
poder pedir restituição por um tributo recolhido 
e posteriormente considerado inconstitucional 
enquanto um concorrente tem devolução por-
que ajuizou ação.

Jorge Facure comenta que é difícil explicar 
ao empresário estrangeiro desde as alterações 
repentinas na jurisprudência até o fato de o con-
tribuinte ganhar um benefício por uma decisão, 
mas não receber, devido à modulação. Cita ainda 
discrepâncias, como no caso da incidência do ISS 
sobre o software, em que empresas multinacio-
nais podem ter deixado de recolher um tributo 
nos últimos dez anos porque haviam decisões 
nesse sentido e precisarão pagar retroativamente. 
“Quando explicamos que houve mudança na in-
terpretação da lei, querem entender como pode-
mos ter interpretações diametralmente opostas”. 
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Ana Paula Faria 
acrescenta pontos para 
melhorar a aplicação

• Unificação do quórum: seja qual for o resultado do julgamento ou tipo de 
processo, o quórum de modulação deve observar a previsão legal de dois 
terços dos membros do STF. 
• Argumentos jurídicos devem prevalecer na fundamentação das decisões judi-
ciais, pois decisões de cunho meramente econômico tendem a ser casuísticas.
• Sempre que a Fazenda Pública utilizar argumentos de cunho meramente 
econômico, é seu ônus provar (i) a efetiva extensão do dano anexando do-
cumentos oficiais; (ii) que o gestor público não contribui para o aumento do 
passivo; e (iii) que contabilizou oportunamente a despesa. 
• Definição dos critérios do que seja “jurisprudência dominante” e prazo 
mínimo para se considerar a jurisprudência como uniforme.
• Se o processo estiver sendo julgado no Plenário virtual, antes de haver ma-
nifestação sobre o pedido de modulação o processo deverá ser encaminhado 
para o julgamento por videoconferência e, quando possível, presencial.
• Iniciado o julgamento, seja por videoconferência, seja presencial, se hou-
ver pedido de vista ou destaque, os votos já proferidos serão computados e 
não poderá haver reinício de julgamento.

Quando o julgamento é 
contrário à Fazenda, ela sempre 
pede modulação. Como os 
contribuintes sabem que não 
existem regras nem critérios 
definidos e que o tribunal 
pode modular para a data que 
escolher, há uma corrida ao 
Judiciário quando determinado 
tema está pautado no pré-
julgamento

Jorge Facure

“

O cenário também traz consequências patri-
moniais às empresas, aumentando o que é comu-
mente chamado de risco Brasil. Na questão dos 
tributos, o sócio do GSGA Leandro Daumas Pas-
sos esclarece os principais impactos. “Na hora de 
investir, o empresário busca um ambiente seguro 
de negócio e quer saber os custos das relações 
trabalhistas, cíveis e tributárias. Quando há muita 
oscilação quanto às interpretações das leis, não se 
sabe quais consequências jurídicas podem ocor-
rer”. Para ilustrar, retoma o caso do terço constitu-
cional de férias. “Sem modulação para a incidência 
ter início depois da decisão, o empresário que não 
compôs esse tributo no seu preço fica prejudica-
do, precisando pagar retroativamente”.

O projeto financeiro, com previsão de resul-
tados e lucro, afirma Leandro Passos, é construí-
do considerando os tributos que incidem sobre o 
negócio. “Se há o risco de no futuro existir uma 
nova interpretação e precisar desembolsar um 
valor inesperado, alguns empresários inserem a 
previsão no seu custo, como contingência, por-
que se não projetarem esse valor podem quebrar 
com uma cobrança posterior”. 

O QUE PODE SER FEITO
“O julgador está muito preocupado com as 

consequências da sua decisão, que é o conse-
quencialismo judicial. Ele analisa o caso con-
creto, reconhece que milhares de contribuintes 
recolheram durante um tempo tributos incons-
titucionais, só que para definir a devolução leva 
mais em consideração os efeitos para o Estado, 
pensando em não onerar os cofres públicos, es-
quecendo que deveria prevalecer o direito do 
contribuinte”, afirma Anete Medeiros.

Jorge Facure acredita que para ser bem apli-
cada a modulação necessita de equilíbrio entre 
os princípios de legalidade, proteção da confian-
ça, isonomia, entre outros. “Deve ser um instru-
mento de exceção porque são muitos princípios 
que acabam, de alguma maneira, se confrontan-
do”. Sugere, para reduzir incertezas, criação de 
critérios para situações preestabelecidas, que 
preservem o contribuinte. “Quando há nova in-
terpretação de um tema, pode modular a partir 
do julgamento; em casos que demandam neces-
sidade de os estados se planejarem ou para uma 
nova regra entrar em vigor, fixar a partir do pró-
ximo exercício, como já acontece na lei tributária. 
Pode haver mais de um critério. O problema é a 
inexistência de qualquer critério”.

O instituto da modulação de efeitos pode 
ajudar a segurança jurídica, desde que seja de-
vidamente utilizado, com cautela, para que atin-
ja o objetivo com que foi criado, de garantir a 
segurança jurídica.
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Departamento ganha maior agilidade e diferentes 
ferramentas para se adequar ao novo cenário

O papel da 
comunicação nos 
novos tempos 

0  desenvolvimento de tecnologias e cone-
xões em rede tem promovido um avanço 
efetivo e contínuo na comunicação das 
empresas para difundir informações de 
confiança e qualidade aos clientes e ao 

mercado em geral. A Covid-19 e o isolamento social 
aceleraram significativamente esse processo. 

Um levantamento feito em junho de 2020 pelo 
Google, responsável pelo Youtube, indicou que mais 
de 70% dos brasileiros (estimativa de 85 milhões de 
pessoas, considerando uma população digital de 120 
milhões) assistiram ao menos uma live e 38% viram 
duas ou mais durante os primeiros meses da pande-
mia. Os resultados foram obtidos a partir de entre-

vistas com 1007 pessoas entre 18 e 54 anos. Dados 
apresentados no Youtube Brandcast, em novembro 
de 2020, apontam que 105 milhões de brasileiros 
acessam a plataforma mensalmente.

Os podcasts também tiveram crescimento de au-
diência, demonstrado na divulgação dos números de 
um dos maiores serviços de streaming desse formato 
no mundo, o Spotify. A empresa registrou aumento 
de 200% no consumo em 2020.

“A atualização constante da comunicação do 
Escritório já era uma realidade mesmo antes dessa 
situação, que acelerou a modernização e o aperfei-
çoamento desse processo”, avalia Gustavo Damázio 
de Noronha, sócio do Gaia Silva Gaede Advogados 
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(GSGA). “Nossa comunicação é dinâmica e estritamen-
te técnica.  Mantemos permanente preocupação em 
relação às nossas responsabilidades, princípios éticos, 
ao nosso papel na sociedade, e observamos com rigor 
os regulamentos que regem esse tema na advocacia”. 

Uma das mudanças para poder difundir rapida-
mente o conhecimento jurídico foi o estabelecimento 
de procedimentos mais ágeis nos comitês que tratam 
da revisão de todo o conteúdo, com preocupação de 
externar uma posição ponderada e consolidada. Gus-
tavo Noronha destaca que esse já era um cuidado da 
Organização, reforçado para manter os critérios com 
a aceleração do processo. “Há muitos anos temos um 
importante comitê de uniformização de entendimen-
tos técnicos (o COATEC), sempre comprometido a che-
garmos a um consenso nas discussões técnicas mais 
complexas, sobretudo quando há possível divergência, 
natural nesses casos, chegando a um entendimento 
que possa ser considerado como o posicionamento do 
Escritório. Agilizar a revisão de todo o material infor-
mativo talvez tenha sido o nosso maior desafio para 
levar informação relevante no menor tempo possível 
aos nossos clientes, público e colaboradores”.

Juliana Quadrado, gerente de Comunicação e 
Marketing do GSGA, acredita que a fase exigiu bas-
tante das empresas para oferecer uma comunicação 
ainda com mais rapidez e qualidade. “No mundo todo 
as pessoas nunca se comunicaram tanto quanto neste 
período, considerando o volume de e-mails, mensa-
gens instantâneas e redes sociais. As conversas que 
antes aconteciam no corredor ou no almoço ficaram 
concentradas nos celulares e computadores, elevando 
bastante o volume de interações digitais”, pondera.

A agilidade proporcionou uma aproximação ain-
da maior com os clientes em um momento essencial 
para dar apoio e demonstrar que a Organização, ape-
sar da distância física, está sempre presente. Tam-
bém possibilitou garantir a estrutura e o amparo ne-
cessários aos colaboradores. Para Gustavo Noronha, 
as medidas foram possíveis graças à capacidade de 
reação do Escritório diante de uma situação adversa 
e de iniciativas planejadas, além da estrutura tecno-
lógica. “A pandemia trouxe uma conexão diferente 
com nossos profissionais e buscamos oferecer uma 
atenção especial para dar todo o suporte necessário 
tanto física quanto psicologicamente. De uma forma 
diferente posso dizer que estivemos até mais juntos 
em alguns momentos”.

Tanto Gustavo Noronha quanto Juliana Quadra-
do chamam atenção para a importância de manter a 
positividade neste momento delicado que o mundo 
atravessa, focando em difundir o que é essencial.

CONTEÚDO COM QUALIDADE
Quando um assunto tem repercussão no 

mercado e requer uma reflexão, o GSGA realiza uma 
revisão para definir o entendimento técnico mais 
adequado, de modo a atender às demandas. “Em 
muitos momentos é preciso tomar uma decisão 
imediata e buscamos responder a tempo essa 
necessidade. As pessoas estão em casa consumindo 
notícias constantemente, às vezes recebendo fake 
news. É importante ressaltar que na área tributária 
também há contrainformação; por isso, divulgamos 
esclarecimentos para a sociedade de acordo com 
os nossos entendimentos e com base em fontes 
confiáveis”, avisa o advogado. “Como as questões 
são bastante técnicas, uma palavra mal-empregada 
pode causar uma percepção deturpada. Nossa 
preocupação é fazer com que a comunicação seja 
técnica, mas também efetiva, bem-feita, sem suscitar 
dúvidas, especialmente entre o público leigo”.

Aliado à precisão técnica está o cuidado em 
apresentar o conteúdo na melhor forma. Com o au-
mento no volume de dados, as empresas passaram 
a escolher mídias que facilitassem o acesso, o que 
foi primordial. “No atual cenário é preciso utilizar 
diferentes meios para que o conhecimento chegue 
a todos, o que exige flexibilidade e adaptabilidade”, 
diz Juliana Quadrado. “As transformações nos fluxos 
foram nosso principal foco, para nos adaptarmos às 
necessidades das pessoas. Uma comunicação efi-
ciente é quando você consegue transmitir a infor-
mação de maneira clara e objetiva”.

Entre as ações do GSGA nesse período está o in-
vestimento em novas tecnologias e canais que pos-
sibilitaram aos advogados e advogadas transmitir 
informação de maneira clara ao público-alvo. A ge-
rente de Comunicação afirma que o Escritório não 
teve receio e se arriscou nas tendências. Como re-
sultado, foi possível oferecer conteúdo a diferentes 
tipos de perfis, houve engajamento e um retorno 
grande dos clientes, comentando e compartilhando 
os materiais. Um webinar sobre Reforma Tributária, 
por exemplo, tema bastante técnico, contou com 
mais de 1 mil inscritos. 

As transformações nos fluxos foram nosso principal foco, 
para nos adaptarmos às necessidades das pessoas. Uma 
comunicação eficiente é quando você consegue transmitir a 
informação de maneira clara e objetiva

Juliana Quadrado

“
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No atual cenário é preciso utilizar diferentes meios para que o 
conhecimento chegue a todos, o que exige flexibilidade e adaptabilidade

Juliana Quadrado

“

Comitê de Comunicação
Gustavo Damázio de Noronha 
Sócio GSGA – Rio de Janeiro
Ana Paula Faria
Sócia GSGA – Curitiba
Maurício Barro
Sócio GSGA – São Paulo
Juliana Quadrado 
Gerente de Comunicação e Marketing

Equipe
Juliana Quadrado
Gerente de Comunicação e Marketing
Anni Varanda
Designer
Taís Souza
Analista de Comunicação
Gabriela Barreiro
Estagiária de Comunicação 

NOVOS FORMATOS
Uma das novidades foi a criação do podcast JUS 

360°, que nasceu no final de 2020 e é realizado com 
a participação dos profissionais do GSGA abordando, 
com linguagem acessível, assuntos relacionados a ju-
risprudências e legislações. A vantagem do modelo é 
a flexibilidade de a pessoa ouvir enquanto executa ou-
tras ações, como caminhar, cozinhar ou ir à academia. 

Para quem prefere a leitura, há boletins, revis-
tas, artigos e posts do Linkedin. Outra inovação foi 
o boletim Direto de Brasília, criado em 27 de março 
de 2020. O  Escritório  de  Brasília  acompanha  os  
julgamentos  do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal  Federal e produz semanalmente 
o informativo, que traz um resumo dos principais tó-
picos, com abordagem bastante direta.  

O canal do GSGA no Youtube, que já contava 
com material institucional, foi ampliado com vídeos 
informativos e passou a receber transmissões 
ao vivo em webinars. O apoio visual facilita o 
entendimento da mensagem e com isso atrai cada 
vez mais interessados.

A comunicação interna também ganhou refor-
ços com ampliação dos treinamentos aos colabora-
dores, com destaque especial ao marketing pessoal 
no mundo digital e para a abordagem Legal Design, 
tendência do mercado, em vários países, para trans-
missão de conhecimento de forma mais acessível 
e clara. “Um ponto muito positivo que a pandemia 
trouxe foi a oportunidade de promover treinamen-
tos internos em grande escala, já que temos a pos-
sibilidade de montar salas virtuais com capacidade 
para até 300 pessoas de modo bastante eficiente. 
Compartilhar conhecimento nunca foi tão fácil/
acessível”, acrescenta Juliana Quadrado.

Os novos formatos e adaptações dos tradicio-
nais garantem a vantagem de um conteúdo rele-
vante direcionado a cada público. Juliana Quadrado 
revela que tem retorno de clientes que gostaram 
de receber convites para eventos e podcasts dire-
tamente no celular, outros acessam pelas platafor-
mas, e a variedade atende a todos: “Acredito que 
essa facilidade que conseguimos oferecer, adaptada 
à cada realidade, traz uma abrangência qualitativa 
para que a pessoa tenha o conteúdo que necessita 
do jeito que mais lhe convém”.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Com os bons resultados, os planos para o futu-

ro incluem continuar investindo em tecnologias e 
acompanhar as tendências e plataformas que nas-
cem, como o Club House, que surgiu com um for-
mato diferenciado, uma mídia totalmente de áudio.

Para Gustavo Noronha, a comunicação seguirá 
cada vez mais estratégica, reforçando o papel de 
ser uma ferramenta para que o GSGA dê sua parce-
la de contribuição à sociedade. “Queremos que, no 
longo prazo, a comunicação continue nos ajudando 
a cumprir nossa missão, que é retribuir à socieda-
de o muito que ela nos dá. Lidamos com questões 
fundamentais do Direito, como o setor de tributos, 
que financia a sociedade de maneira geral, e a área 
societária, por exemplo, que rege a relação entre as 
pessoas no ambiente corporativo. Nossa maior con-
tribuição é ser responsável socialmente, colaboran-
do para que o ambiente político-jurídico-tributário 
seja saudável, a partir de uma discussão técnica, 
ética e eficiente”, conclui o sócio.
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WEBINARS
22 eventos online 
totalizando mais de 
37 horas de conteúdo

YOUTUBE
18 vídeos produzidos 
em 2020 totalizando 
mais de 400 horas assistidas

PODCAST
Mais de 4 horas 
de conteúdo jurídico

BOLETINS E INFORMATIVOS
Mais de 130 alertas jurídicos enviados
para clientes e parceiros

TREINAMENTOS
Mais de 66 horas de treinamentos 
realizados com o staff  

APARIÇÕES NA IMPRENSA
Mais de 160 aparições 
na imprensa em 2020

Comunicação no 
GSGA em 2020

VÍDEOS

• Estudo Inside Video, da 
Kantar Ibope Media, concluiu 
que nunca os brasileiros 
consumiram tanto conteúdo 
em vídeo quanto em 
2020: 99% dos internautas 
assistiram vídeos, seja na 
TV, nas redes sociais, em 
plataformas de streaming, 
lives ou videochamadas. O 
país se destaca com 80% de 
audiência em vídeos gratuitos 
em comparação com a média 
mundial de 65%. Nas redes 
sociais, o acesso aos vídeos 
no  Brasil é de 72% versus 
57% no mundo.

• 105 milhões de  brasilei-
ros acessam o Youtube men-
salmente - dados apresenta-
dos no Youtube Brandcast.

• Houve aumento de 91% 
no tempo de uso do Youtube 
na comparação de acessos 
de julho de 2019 e julho de 
2020 - Pesquisa ComScore 
VideoMetrix 

• Mais de 70% dos brasilei-
ros (cerca de 85 milhões) 
assistiram ao menos uma live 
nos primeiros meses de pan-
demia, segundo pesquisa do 
Google em junho de 2020. 

PODCASTS

• O Spotify, que  possui 
mais de 1,9 milhão de 
podcasts na plataforma, 
teve crescimento de mais 
de 200% no consumo do 
produto em 2020.

• Brasil, Reino Unido 
e Canadá foram os 
três países no topo da 
produção de podcasts em 
2020 - pesquisa publicada 
pela Voxnest, empresa 
americana referência em 
dados para a indústria de 
podcasts.

• Em 2019 o Brasil se 
consolidou como segundo 
maior consumidor de pod-
casts, atrás apenas do EUA 
- dados do Spotify. 

• 40% de usuários da 
internet no Brasil são 
também ouvintes de 
podcasts - pesquisa do 
Ibope em 2019.

• Dos 120 milhões de 
internautas brasileiros,  
50 milhões (equivalente 
a 40%) já escutaram um 
programa de áudio nas 
plataformas online - estudo 
do Ibope em 2019.

Nossa comunicação é dinâmica e estritamente técnica.  Mantemos 
permanente preocupação em relação às nossas responsabilidades, 
princípios éticos, ao nosso papel na sociedade, e observamos com 
rigor os regulamentos que regem esse tema na advocacia

Gustavo Noronha

“
Curiosidades
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Decisão que definiu pela incidência de ISS em vez de ICMS 
pacifica algumas discussões, mas reacende outras

STF julga tributação dos 
softwares. E agora?

A  presença da tecnologia em nosso co-
tidiano deixou de ser uma tendência 
e, há alguns anos, tornou-se uma re-
alidade quase inseparável. Estudo ela-
borado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Software1 revela que em 2019 o Bra-
sil representou 1,8% do mercado mundial de TI e 
40,7% da América Latina, ocupando a 10ª colocação 
no ranking mundial.

A N Á L I S E
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Mesmo com a pandemia, o segmento se mos-
trou resiliente e, sob a ótica empresarial, as ferra-
mentas digitais passaram a ser utilizadas como im-
portantes alicerces para manutenção das atividades 
diante de um cenário tão desafiador.

O International Data Corporation (IDC), em pes-
quisa denominada “WW COVID-19 – Impact on IT 
Spending Survey2”, demonstra que (i) em setem-
bro de 2020, 14% do setor de tecnologia no país 
registrava dificuldades financeiras, uma melhora 
importante se levarmos em consideração que em 
julho 48% da indústria reportava problemas, e (ii) 
42% das empresas brasileiras pretendiam, ao final 
de 2020, aumentar seus respectivos orçamentos em 
tecnologia no ano de 2021.

É perceptível, portanto, que o mercado passou a 

desenvolver diversos tipos de programas com o ob-
jetivo de oferecer ao usuário (corporativo ou não) 
uma série de soluções.

Sob a ótica contratual, a legislação brasileira3  
prevê que os softwares podem ser transacionados, 
no Brasil, mediante a celebração de contratos de 
licença de uso, licença de comercialização ou de 
transferência de tecnologia. O usuário final, por sua 
vez, pode ter acesso ao programa de diferentes for-
mas, tais como via (i) transferência eletrônica de da-
dos (download) ou (iii) disponibilização em nuvem 
(cloud computing).

Trazendo para a prática, constatamos que é 
cada vez mais comum a contratação, pelo usuário 
final, de diferentes plataformas e soluções para que, 
interligadas, se alcance o resultado almejado. A títu-
lo de exemplo, ao estruturar um canal de vendas di-
gital, um estabelecimento comercial pode optar por 
contratar diferentes operadores para, no mínimo, 
(i) estruturar o layout da página; (ii) gerenciar ope-
racionalmente os pedidos e estoque; (iii) processar 
os pagamentos; (iv) emitir documentos fiscais; e (v) 
realizar a remessa dos bens adquiridos4. 

Nesse contexto, cada um dos softwares contra-
tados é parte relevante em todo o ecossistema do 

FACTOIPSO
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e-commerce exemplificado, mas sob o ponto de vis-
ta negocial é possível que o usuário final celebre di-
ferentes tipos de contratos que, em nossa visão, po-
dem assumir contornos fiscais totalmente distintos.

Dadas as particularidades que o tema compor-
ta, realizamos uma breve avaliação das repercus-
sões atreladas às decisões proferidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) no julgamento das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 1.945/
MT e 5.659/MG, em que se discutiu se as opera-
ções com programas de computador devem estar 
sujeitas à incidência de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou Imposto so-
bre Serviços (ISS).

Considerando que o tema não é novo e já havia 
sido objeto de apreciações passadas da própria Cor-
te Suprema, trazemos o resumo do contexto juris-
prudencial e legislativo até então vivenciado.

A diretriz jurisprudencial estabelecida pelo STF 
na década de 1990 foi seguida pelas Administrações 
Fazendárias para a definição do tratamento fiscal a 
ser destinado às operações com softwares classifi-
cados como “de prateleira” (e outros bens digitais). 
A ação se deu, ainda que aquele entendimento ti-
vesse sido adotado por apenas uma das turmas, em 
recurso não conhecido, e tenha claramente conclu-
ído que o ICMS não poderia incidir sobre os progra-
mas, mas apenas sobre as mídias físicas.

Todavia, com o julgamento das ADIs n° 1.945/
MT nº 5.659/MG, o STF, por maioria de votos, es-
tabeleceu nova orientação jurisprudencial sobre o 
tema, no sentido de que as operações com progra-
mas de computador devem assumir a natureza jurí-
dica de uma prestação de serviço de licenciamento, 
sujeita, portanto, à incidência do ISS. 

Dentre os argumentos acolhidos pela Corte, res-
saltamos dois que, acreditamos, são os pilares susten-
tados pelo Ministro Dias Toffoli, relator da ADI mineira:

• Nos contratos de licenciamento de uso de softwa-
re inexiste a transferência jurídica da titularidade do 
bem. Ainda que o usuário utilize o software, ele não 
é o detentor da propriedade intelectual, apenas tem 
o direito de usá-la, mediante pagamento acertado.
• A expressa previsão do item 1.05, da Lista Anexa 
à Lei Complementar nº 116/03, que deve ser le-
vada em consideração para resolução de conflito 
de competência entre o ICMS e ISS.

Em que pese a decisão tenha sido proferida com 
o objetivo de sedimentar o entendimento sobre o 
tema, algumas reflexões se mostram necessárias, 
sobretudo quando se avaliam os desdobramentos 
da nova orientação para os modelos de contratos 
mais modernos que, como visto, envolvem contra-
tações diversas, disponibilizações de acesso através 
de computação na nuvem e, em muitos casos, paga-
mento pelo uso de plataformas mediante o envio de 
recursos para o exterior. 

F1w2d3d4d

1 https://abessoftware.com.br/wp-content/uploads/2020/10/ABES-
-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2020.pdf.
2 https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noti-
cia/2021/01/10/mercado-de-tecnologia-tem-aumento-de-310percent-
-de-vagas-em-2020.ghtm.
3       Lei nº 9.609/98.
4       A estruturação de canais de e-commerce pode assumir complexi-
dade muito maior. O exemplo citado é meramente ilustrativo.

Média 
Global
World 

Average

Mundo

Mercados
Desenvolvidos

Developed 
Markets

Mercados Emergentes
Emerging Markets

44% 53%

31% 24%

25% 23%

CANADÁ (8)
US$ 53

TOTAL US$ 2.368 BILHÕES
(apenas mercado interno, 
excluídas exportações)

O Mercado Mundial de TI - 2019 (US$ Bilhões)
IT World Market  - 2019 (US$ Billion)

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO DE TI NO MUNDO
World IT Market Distribution

Software             Serviços / Services             Hardware

TOTAL US$ 2.368 BILLION
(domestic market only, export excluded)

OUTROS
US$ 577

USA (1)
US$ 871

BRASIL (10)
US$ 43

AUSTRÁLIA (9)
US$ 43

ÍNDIA (7)
US$ 58

CHINA (2)
US$ 263

ALEMANHA (5)
US$ 112

UK (4)
US$ 121

FRANÇA (6)
US$ 79 JAPÃO (3)

US$ 148
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“O STF pacificou o entendimento sobre  
a tributação de software”. Será?

Após mais de vinte anos de discussões (a ADI 1.945 foi ajuizada em 1999), o Plenário do STF enten-
deu pela não incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de 
computador (software), seja ele padronizado ou personalizado, acessado via download, em mídia física 
ou SaaS. Nesses casos, de acordo com o Tribunal, deve haver a incidência do ISS apenas, não do ICMS.

Embora a questão da incidência do ICMS ou do 
ISS sobre o licenciamento de uso de softwares pa-
reça pacificada, existem muitas outras que ficaram 
em aberto.

Primeiramente, o Ministro Dias Toffoli, respon-
sável pelo voto condutor em ambas as ADIs e que foi 
seguido pela maior parte dos Ministros, indica que 
a legislação brasileira não é clara no sentido de que 
todo bem corpóreo está sujeito ao ICMS e o incor-
póreo, ao ISS, como foi uma das linhas de argumen-
tação levantadas pelos contribuintes. No decorrer 
do julgado, ele chega a apontar que, em tese, seria 
possível que o ICMS abrangesse bens incorpóreos 
e faz uma comparação com a tributação da energia 
elétrica, que embora não tenha um corpo físico (é 
bem incorpóreo), é sujeita ao ICMS.

Nessa linha, em razão da falta de clareza, o Mi-
nistro verifica ser necessário observar as regras que 
evitam conflitos de competência. Como o artigo 
146, inciso I, da CF/88, determina que a Lei Comple-
mentar deve resolver esses conflitos, é a LC 116/03, 
que dispõe sobre o ISS, que apresenta as regras que 
devem ser consideradas em eventual dificuldade na 
identificação da incidência do ISS e do ICMS, segun-
do o voto.

Assim, de acordo com o relator, uma vez defini-
do em Lei Complementar que o serviço está abran-
gido pelo ISS, já restaria atraída a incidência tão so-
mente desse tributo, afastando-se por completo a 
incidência do ICMS. É o que se verifica no caso do 
licenciamento do software para uso, que tem previ-
são expressa no item 1.05, da LC 116/03.

Nessa linha, fica a dúvida: como serão tratados 
os demais “bens digitais”, diferentes dos softwares, 
que também são transacionados sem mídias físicas 
e  não constam na LC 116/03? Poderão ser poten-
cialmente tributados pelo ICMS?

A resposta a essa pergunta nos remete a toda 
a discussão do Convênio ICMS 106/2017, que teve 
a pretensão de regular a incidência do ICMS sobre 
“bens e mercadorias digitais, tais como softwares, 
programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos 
eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, 
ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, 
comercializados por meio de transferência eletrônica 
de dados”, e cuja constitucionalidade foi questiona-
da por meio da ADI 5.958. No entanto, a expectativa 

inicial do mercado, de julgamento em conjunto de to-
das as ADIs que tratam da incidência do ICMS sobre 
intangíveis (além das citadas, a ADI 5.576 também 
abordava tema semelhante), foi frustrada, com o 
julgamento conjunto apenas das ADIs 1.945 e 5.659. 

Logo após a conclusão dos julgamentos dessas 
duas ações, a Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 
5.958, julgou prejudicada essa ação, considerando 
que o Convênio 106/2017, “embora não tenha sido 
objeto expresso da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n. 5.659, perdeu a sua eficácia jurídica desde 
aquele julgamento, por se tratar de ato regulamen-
tador do art. 2º da Lei Complementar n. 87/1996, 
editado com base na interpretação tida como in-
constitucional por este Supremo Tribunal”. A decisão 
transitou em julgado sem uma declaração formal de 
inconstitucionalidade do referido Convênio, o que, 
como dito, poderá causar controvérsias futuras.

Além disso, as decisões das ADIs 1.945 e 5.659 
também causaram dúvidas quanto ao próprio con-
ceito de “serviços” tributáveis pelo ISS, matéria que 
foi extensamente debatida pelo STF ao longo do ano 
passado em diversos julgamentos. Isso porque, em-
bora a decisão tenha ressaltado que não basta que 
uma atividade esteja prevista em lei complementar 
para que possa se submeter ao ISS, pois deve se 
amoldar ao conceito constitucional de “serviço” e, 
portanto, conter alguma obrigação de fazer, o voto 
do Min. Dias Toffoli aponta que o software é obra do 
engenho humano e, portanto, pode ser tributado 
pelo ISS por também ser considerado um serviço. 

Nesse ponto, fica a dúvida se o conceito de servi-
ço não teria sido indevida e exageradamente alarga-
do, já que, a rigor, há “engenho humano” em quase 
todas as atividades econômicas, tais como indústria e 
comércio, e pouca nas que claramente são serviços, 
como no caso de serviços extremamente automati-
zados/robotizados.

Restou ainda a incerteza se persistiria a incidên-
cia do ISS mesmo para softwares que não tenham 
sido produzidos pelo “engenho humano” da empre-
sa que o licencia. Nesse caso, poderia o ISS alcançar 
serviços prestados por terceiros, sobretudo se eles 
estiverem no exterior?

Por outro lado, a decisão não é clara se a incidên-
cia do ISS também seria aplicável quando há licen-
ciamento para comercialização de software, dado 
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Jurisprudências em tributação de software

Evolução legislativa da aplicação dos tributos

Sob a ótica contratual, a legislação brasileira prevê que os softwares 
podem ser transacionados, no Brasil, mediante a celebração 
de contratos de licença de uso, licença de comercialização ou 
de transferência de tecnologia

“

MAURÍCIO BARROS: sócio da Unidade de São Paulo e espe-
cialista em Direito Tributário.

RAPHAEL NÓBREGA: senior manager da área de Consultoria 
Tributária do Escritório no Rio de Janeiro.

1998
RE nº 176.626/SP
ICMS em operações com softwares 
gravados em suporte físico e 
comercializados em varejo (prateleira).  
ISS em operações de desenvolvimento do 
software sob encomenda.

que esse ponto não é mencionado no voto condutor 
e a LC 116/03 não prevê a referida tributação nessa 
situação no item 1.05, cuja redação trata apenas da 
licença de uso e não há a expressão “congêneres”.

Com efeito, os contratos de licenciamento de 
uso de software têm tratamento jurídico diverso 
dos contratos de licenciamento para comercializa-
ção, sendo ambos tipos contratuais distintos, con-
forme determina a Lei n. 9.609/98. Logo, quando 
uma empresa licencia software para outra para pos-
terior comercialização pela segunda, em tese não se 
aplica o item 1.05 da lista de serviços.

Por fim, a decisão abre uma discussão quanto 
aos seus reflexos na tributação federal, sobretudo 
no tocante às remessas ao exterior. Nesse ponto, a 
RFB sempre entendeu que as remessas como con-

traprestações para o direito de uso de programas 
standard para uso próprio equivaleriam à aquisição 
de mercadorias, afastando essas operações da in-
cidência do IRRF, PIS/Cofins e CIDE. Após a decisão 
do STF, que decidiu que essas operações são verda-
deiras prestações de serviços, haverá uma mudança 
nesse posicionamento, para equivaler tais opera-
ções às remessas pela contratação de SaaS, qualifi-
cadas pela RFB como serviços técnicos e, portanto, 
sujeitas ao IRRF, ao PIS/Cofins e à CIDE? E as licenças 
de comercialização, continuarão a ser qualificadas 
como royalties?

Como visto, a decisão do STF pacifica algumas 
discussões, mas reacende muitas outras. O tempo 
dirá como serão definidas – tomara que em menos 
de vinte anos dessa vez!

2010
Medida Cautelar ADI nº 1.945
Incidência do ICMS sobre operações 
de softwares comercializados, 
inclusive, via download.

2021
ADI’s 1.945 e 5.659
Declara inconstitucional a 
incidência de ICMS em licença 
ou cessão de uso, definindo a 
tributação pelo ISS.

2003
LC nº 116/03
Serviços sujeitos à 
incidência do ISS:
“1.05 - Licenciamento 
ou cessão de direito 
de uso de programas 
de computação.” 

2007
Exigências de ICMS sobre 
operações com softwares 
de prateleira. Base de 
cálculo: o valor do meio 
físico. Não havia tributação 
sobre o programa em si.
Exemplo: Decreto  
51.619 (SP).

2015
Diversos estados alteraram 
as suas normas internas para 
permitir a exigência do ICMS 
sobre o valor total da operação, 
e não mais sobre o meio físico.
Ex.: São Paulo e Rio de Janeiro.

2017
Convênio 106
Regula as “regras gerais” para 
a exigência do ICMS sobre 
operações com bens digitais.
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Empresas devem estar atentas a vários aspectos, como orientações e 
treinamentos, saúde do trabalhador e incidência de horas extras

Repercussões práticas 
do trabalho remoto 
emergencial

A  Após pouco mais de um ano desde o 
momento em que muitas empresas  
tiveram que implementar o trabalho 
à distância, popularmente conhecido 
como home office, alguns dados impor-

tantes começam a ser revelados. Recente pesquisa 
realizada pela consultoria Mercer, denominada Ten-
dências Globais de Talentos 2020-2021, divulgada 
em caderno especial do jornal Valor Econômico no 
início de abril, demonstra que 69% dos profissionais 
entrevistados desejam o modelo híbrido, escolhen-

do o(s) dia(s) da semana para trabalhar em casa ou 
no escritório.

Resultado parecido foi apontado pela consulto-
ria de recursos humanos Robert Half no estudo De-
manda por talentos no cenário atual - 2021, que 
ouviu mais de 1,5 mil líderes executivos em organi-
zações de 50 a 500 empregados, em sete  países. 
No levantamento, 95% dos executivos consideram 
que os times híbridos, com profissionais atuando 
remotamente e em escritório com dias alternados, 
irão se tornar cada vez mais comuns.
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1 Este tema foi especificamente tratado em artigo que publicamos na  
edição 8 da Revista IpsoFacto, com o título ‘Teletrabalho e home office: re-
quisitos e diretrizes’.  

Parece-nos que o trabalho à distância, integral 
ou parcialmente, é um caminho irreversível. Entre-
tanto, antes de analisarmos as consequências práti-
cas desta modalidade, é importante trazer uma bre-
ve explicação do enquadramento jurídico do tema.

Não há legislação específica regulamentando o 
home office, conceituado como a prestação de ser-
viços eventualmente prestada fora das dependên-
cias da empresa, em razão de uma liberalidade do 
empregador, com fundamento em política interna, 
geralmente atrelada à melhora da qualidade de vida 
e à redução de custos com infraestrutura. Os pro-
fissionais elegíveis para esta forma de prestação de 
serviços eram, geralmente, os exercentes de cargo 
de confiança, sem controle de jornada.

Em 2017 foi inserido na CLT o teletrabalho, 
entendido como a prestação de serviços preponde-
rantemente fora das dependências do empregador, 
com utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação que, por sua natureza, não se consti-
tua como trabalho externo.

Para esta modalidade de prestação de serviços, 
a lei exigiu a pactuação por escrito, devendo ser ob-
jeto de ajuste entre as partes as disposições relati-
vas à responsabilidade pela aquisição, manutenção 
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e 
da infraestrutura necessária e adequada à presta-
ção do trabalho remoto, bem como ao reembolso 
de despesas arcadas pelo empregado. 

Também atribuiu ao empregador a responsabi-
lidade para instruir os empregados, de maneira ex-

A situação, que era 
excepcionalmente 
praticada por algumas 
empresas que possuíam 
parte dos profissionais 
elegíveis à política 
de home office, 
com a pandemia de 
coronavírus, foi adotada 
como padrão, por tempo 
superior ao estimado

“
pressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar 
a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, 
cabendo ao empregado assinar termo de responsa-
bilidade quanto à observância das instruções forne-
cidas pelo empregador. 

Além disso, esse regime de trabalho não está 
sujeito ao controle de jornada, como também acon-
tece com profissionais que exercem cargos de con-
fiança ou serviços externos.

De forma geral, a situação, que era excepcio-
nalmente praticada por algumas empresas que 
possuíam parte dos profissionais elegíveis à política 
de home office, com a pandemia de coronavírus foi 
adotada como padrão, por tempo superior ao esti-
mado. No Brasil, o trabalho não presencial, em mui-
tas empresas – especialmente nos grandes centros 
e ainda que de modo intercorrente –, como dito ini-
cialmente, já superou um ano. 

A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) vêm enfrentando o tema e anali-
sando as situações práticas para acomodar as ne-
cessidades do empregador. Em outubro de 2020, o 
MPT publicou a Nota Técnica 17/2020, que tratou 
de uma série de recomendações para empresas, 
sindicatos e órgãos da Administração Pública, a fim 
de garantir a proteção de trabalhadores no trabalho 
remoto ou home office1. 

A Justiça do Trabalho também já está se posicio-
nando sobre o tema como, por exemplo, em um caso 
analisado em São Caetano do Sul, no Estado de São 
Paulo, em que a magistrada determinou que a em-
presa indenizasse o empregado que comprou equi-
pamentos para poder trabalhar em casa. Teve como 
fundamento o artigo 75-D, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que determina que as partes de-
vem regulamentar, por escrito, “as disposições rela-
tivas à responsabilidade pela aquisição, manutenção 
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e 
da infraestrutura necessária e adequada à prestação 
do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado”.

De fato, em razão do caráter emergencial e ex-
cepcional em que os profissionais foram submeti-
dos ao trabalho à distância, do elastecimento deste 
período pela manutenção da pandemia, e com estu-
dos indicando que esta modalidade de prestação de 
serviços, ainda que em caráter híbrido, é uma ten-
dência, é de real importância que as partes tenham 
os ajustes estabelecidos por escrito.

Destacamos dois pontos de atenção especial-
mente para as empresas. O primeiro trata das con-
dições ergonômicas e emocionais oferecidas ao 
trabalhador posto, forçosamente, no trabalho à dis-
tância, como medida coletiva de proteção à saúde. 
O olhar desatento do empregador pode gerar res-
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ponsabilidade por doenças relacionadas ao traba-
lho e indenizações por danos morais e/ou materiais.

O segundo se refere ao eventual passivo traba-
lhista decorrente do controle de jornada e realiza-
ção de horas extras, que também pode se relacionar 
com questões do esgotamento físico e mental dos 
trabalhadores. 

INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA 
EVITAR DOENÇAS

Vimos que mesmo no trabalho desempenha-
do fora das dependências do empregador, cabe a 
este instruir os empregados, “de maneira expressa 
e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim 
de evitar doenças e acidentes de trabalho”. Isto 
significa que cabe ao empregador fornecer infor-
mações, treinamentos e equipamentos que pos-
sibilitem ao profissional executar suas atividades 
com segurança e em consonância com as regras 
relativas à ergonomia (Norma Regulamentadora 
17, do extinto Ministério do Trabalho).

As doenças que forem desenvolvidas pelos 
profissionais durante o período de trabalho em 
casa podem ser caracterizadas como doenças do 
trabalho, estabelecendo-se o nexo de causalidade 
com as atividades profissionais. Não apenas 
as doenças decorrentes de más condições 
ergonômicas podem ser classificadas nesta 
categoria, mas também aquelas que abalam a 
estrutura emocional do profissional.

A rápida e forçada transição do trabalho presen-
cial para o remoto – sem que as empresas tenham 
tido tempo e capacidade financeira para a melhor 
adequação da prestação de serviços e atualização da 
metodologia de aferição de resultados –, as jornadas 
de trabalho excessivas, aliadas às condições pesso-
ais de cada profissional que passou a desempenhar 
as atividades de casa, podem originar sintomas de 
exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, en-
quadrados na Síndrome de Burnout.

A consequência será o afastamento das ativida-
des profissionais e, havendo incapacidade superior 
a 15 dias, será concedido o auxílio previdenciário, 
custeado pelo INSS. Se declarado o nexo entre a do-
ença e as atividades profissionais, o empregado terá 
estabilidade por 12 meses, contados da alta médica, 
não podendo ter seu contrato de trabalho rescindi-
do neste período. Em casos mais graves, é possível 
o questionamento de indenização por danos morais 
materiais na Justiça do Trabalho.

Naturalmente, outro ponto de atenção é o nexo 
de causalidade específico entre a Covid-19 e as ati-
vidades profissionais. 

Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) chegou a se manifestar afastando a eficácia 
dos artigos 29 e 31 da Medida Provisória 927/2020 
(não foi convertida em lei), que pretendia afastar a 
discussão relacionada ao reconhecimento da conta-
minação pelo coronavírus como doença do trabalho.

O entendimento atual é no sentido de que 
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MARIA BEATRIZ RIBEIRO DIAS TILKIAN: advogada senior ma-
nager da área de Direito Trabalhista do Escritório de São Paulo.

Cabe ao empregador fornecer 
informações, treinamentos e 
equipamentos que possibilitem 
ao profissional executar suas 
atividades com segurança e 
em consonância com as regras 
relativas à ergonomia

“
a Covid-19 não é, de imediato, declarada como 
doença decorrente do trabalho. No entanto, se 
comprovada a participação do empregador no 
contágio porque, por exemplo, não ofereceu equi-
pamentos de proteção coletiva e individual, ou 
convocou profissionais para o trabalho presencial 
em desrespeito às normas sanitárias, será declara-
da sua responsabilidade pela doença, que poderá 
ocasionar a estabilidade ao emprego e eventuais 
indenizações como as mencionadas.

De fato, as questões relacionadas ao trabalho 
desenvolvido de casa são sensíveis e já eram objeto 
de estudo da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), inclusive com a promulgação da Convenção 
nº 177, em 1996, não ratificada pelo Brasil e com 
apenas dez Estados-membros como signatários.

Em relação a esse tema, no início de 2021 a 
OIT publicou o relatório Working from home: From 
invisibility to decent work (O trabalho em domi-
cílio: da invisibilidade ao trabalho decente). O 
documento demonstra  que os trabalhadores que 
atuam em casa não têm o mesmo nível de prote-
ção social que os outros. 

Traz recomendações classificando o trabalho 
em domicílio em três tipos: trabalhadores em domi-
cílio no setor industrial; trabalhadores em domicílio 
que realizam seu trabalho por meio de plataformas 
digitais e as pessoas em condição de teletrabalho. 
Destaca a necessidade dos governos desenvolve-
rem políticas públicas para promover o acesso à 
formalização da prestação de serviços e à segurida-
de social, e dos legisladores implementarem medi-
das específicas para reduzir os riscos psicossociais e 
proteger o “direito à desconexão”.

Além do reflexo na saúde do trabalhador, a rea-
lização de jornadas excessivas pode gerar o passivo 
relacionado ao pagamento das horas extras e de 
uma autuação fiscal por desrespeito às normas de 
saúde do trabalhador, o que também é um ponto de 
atenção para as empresas. Embora o teletrabalha-
dor seja inserido, pela lei trabalhista brasileira, no 
rol de empregados que não precisam sofrer contro-
le de jornada, se na prática for verificado este con-
trole – por exemplo, com a obrigação de se realizar 
login e logout em sistema operacional –, como re-
gra geral, as horas de trabalho superiores à 8ª diária 
ou 44ª semanal serão consideradas extraordinárias, 
com pagamento de adicional superior a, no mínimo, 
50% do valor da hora normal.

Entendemos que ter acesso à informação e um 
olhar crítico sobre as condições profissionais nesse 
momento são cuidados essenciais que as empresas 
precisam ter para ajudar a construir o futuro do tra-
balho, minimizando o risco de passivos trabalhistas. 

Uma versão adaptada deste artigo foi publicada originalmente no Estadão em 03/05/2021. 
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Inovações trazem maior garantia aos investidores, aumentando 
a possibilidade das empresas manterem suas atividades

Aspectos tributários 
e oportunidades 
da nova lei de 
recuperação judicial

A  recuperação judicial ganhou novas de-
terminações com a entrada em vigor 
da Lei 14.112, de 24 de dezembro de 
2020. Os ajustes visam dar maior eficá-
cia a esse instituto, principalmente para 

possibilitar o restabelecimento da saúde econômico-
-financeira das sociedades, com o estímulo ao desen-
volvimento da atividade empresária de forma com-
petitiva e pela manutenção e geração de empregos, 
sem perder de vista o interesse dos credores.

D E B A T E

Para atingir esse objetivo, a aplicação da nova lei 
merece uma interpretação adequada à sua finalida-
de, sem que haja privilégios e favorecimento para 
um dos lados, de maneira a desequilibrar a balança.

A nova lei trouxe alterações em inúmeros pon-
tos, no aspecto societário, cível e nas relações 
jurídicas tributárias. Neste artigo vamos destacar 
as questões  sensíveis das alterações no tocante à 
matéria tributária – pois impactarão diretamente 
o cotidiano e a realidade das empresas – , além de 
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F1

1 “Assim, em que pese a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela des-
necessidade da apresentação das CNDs no processo de recuperação judicial, 
não há como deixar de reconhecer que a Lei 14.112/2020 configura verdadeiro 
ius superveniens capaz de influir no julgamento da lide, e que por essa razão 
deve ser considerado neste processo, em obséquio à regra insculpida no artigo 
493 do CPC/15, até que haja nova manifestação daquela Corte Superior.”

explorar as oportunidades de negócio que foram 
facilitadas a partir da maior proteção conferida ao 
investidor. Abordaremos  também o DIP Financing, 
que consiste no financiamento das atividades da 
sociedade em dificuldade como forma de auxiliar 
o seu soerguimento.

DESAFIO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL
Em matéria tributária, a sociedade em recupe-

ração nunca teve seus caminhos facilitados. Desde o 
surgimento do instituto da Recuperação Judicial (RJ) 
no Direito Brasileiro, a legislação sempre exigiu que a 
sociedade empresária mantivesse a sua regularidade 
fiscal para que a recuperação pudesse ser processa-
da e ter seguimento. Nesse aspecto, a jurisprudência 
dos tribunais identificando a dificuldade prática no 
cumprimento desta exigência flexibilizou a necessi-
dade de regularidade fiscal para conhecimento e de-
ferimento da recuperação judicial, o que foi salutar 
para que o objetivo da norma fosse atendido. 

A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do 
REsp 1.864.625 afirma que no julgamento do REsp 
1.187.404, o STJ reconheceu que "a interpretação lite-
ral do artigo 57 da LRF e do artigo 191-A do CTN invia-
biliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz 
ao sepultamento por completo do novo instituto".

Ao tratar do assunto, a nova lei, apesar de não 
incorporar o entendimento jurisprudencial e manter 
a regra originária, trouxe a possibilidade de obten-
ção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa no 
âmbito federal, mediante a celebração de acordos 
com a Fazenda Nacional. A expedição do documen-
to é possível através de instrumentos específicos de 
regularização de passivos com negociação pelo par-
celamento, transação e negócio jurídico processual 
(NJP), com prazos e condições diferenciadas, com 
ou sem a utilização de créditos derivados de saldo 
de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo nega-
tiva da CSLL, por exemplo.  

Em função da manutenção da exigência de 
apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa para o deferimento do processo 
de recuperação judicial, recentemente o TJRJ deci-
diu, por unanimidade de votos, pela necessidade 
de apresentação da referida certidão para o defe-
rimento da RJ1, em julgamento nos autos do Agra-
vo de Instrumento nº 0046087-14.2020.8.19.0000, 
pelo colegiado da 16ª Câmara Cível do Tribunal.

Muito embora as condições de adesão ao pro-
grama concedam prazos de parcelamento em até 
120 prestações mensais e uso de créditos derivados 

As inovações trazidas pela nova lei 
vieram em boa hora, porque auxiliam 
no soerguimento das atividades das 
empresas em recuperação judicial, 
devendo-se destacar, dentre as medidas, 
o financiamento das atividades 
das recuperandas por meio do DIP 
Financing (debtor-in-possession), cujas 
bases encontram-se sedimentadas no 
direito norte-americano, consistindo em 
incentivos à concessão de crédito para 
empresas em situação de crise, mas cuja 
atividade ainda se mostre viável

Rita de Cássia Domingues Casanova

“
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D E B A T E

de saldo de prejuízo fiscal, a contrapartida exigida 
pela lei impõe algumas obrigações ao contribuinte. 
Entre as exigências está  a antecipação de quitação 
da dívida (parcial ou total) com o produto de até 
30% do valor de alienação de ativos e a necessidade 
de demonstrar ausência de prejuízo ao cumprimen-
to das obrigações contraídas em caso de alienação 
ou de oneração de bens ou direitos integrantes do 
respectivo ativo.

A União Federal está autorizada, no caso de 
rescisão do programa, a formular pedido de con-
volação do processo de RJ em falência. Sobre esse 
aspecto, a Fazenda ganha um poder que antes não 
tinha, impondo às empresas o dever de cautela, de 
elaborar um plano de recuperação devidamente 
ajustado à sua realidade de mercado e com aten-
ção especial ao fluxo de caixa da sociedade, de for-
ma que essa mantenha o regular cumprimento das 
obrigações fiscais, de modo a evitar a falência.

INOVAÇÕES QUE TRAZEM OPORTUNIDADES
A nova lei isentou de responsabilidade os inves-

tidores das obrigações do devedor decorrente de 
aquisições de bens e direitos (ativos) das empresas 
em RJ, o que atrai a possibilidade de realização de 
planejamento fiscal e financeiro decorrente da alie-
nação de ativos, além de viabilizar a implementação 
de nova organização societária, caso seja necessária.

Esta nova hipótese de isenção de responsabi-
lidade veio complementar a já prevista na lei, que 
se restringe às aquisições de Unidade Produtiva Iso-
lada (UPI), que se caracterizam como conjunto de 
ativos (ativos físicos e intangíveis) reunidos em um 
“lote”, previamente aprovado pelos credores, para 
alienação a terceiros.

Ainda na esfera dos tributos federais, outra ino-
vação foi a possibilidade de utilização de créditos 
decorrentes do saldo de prejuízo fiscal do IRPJ e da 
base de cálculo negativa da CSLL, sem a trava de 
30%, para liquidação do IRPJ e CSLL devidos no ga-
nho de capital auferido pela venda de ativos (bens 
e direitos). O benefício é válido somente na hipóte-
se da venda do ativo ocorrer para pessoas que não 
sejam controladoras, controladas, coligadas, inter-
ligadas, acionista controlador, sócio, titular ou ad-
ministrador da pessoa jurídica devedora, servindo 
como incentivo para obtenção de recursos novos à 
sociedade, financiando o processo de recuperação.

Além disso,  a nova lei passou a permitir a exclu-
são da base de incidência das contribuições ao PIS 
e da Cofins dos valores correspondentes à redução 
das dívidas em face de negociações com credores. 
Essa  dispensa se aplica, a rigor, somente a partir de 
agora, abrindo margem para discussões em relação 
aos fatos geradores pretéritos, pois  se o valor do 
decréscimo da dívida não é receita, em essência, 
senão uma redução do passivo, não há  fundamento 
para incidência do PIS e da Cofins.

DIP FINANCING: MAIOR SEGURANÇA AO 
INVESTIDOR

As inovações trazidas pela nova lei vieram em 
boa hora, porque auxiliam no soerguimento das 
atividades das empresas em recuperação judicial, 
devendo-se destacar, dentre as medidas, o financia-
mento das atividades das recuperandas por meio 
do DIP Financing (debtor-in-possession), cujas ba-
ses encontram-se sedimentadas no direito norte-
-americano, consistindo em incentivos à concessão 
de crédito para empresas em situação de crise, mas 
cuja atividade ainda se mostre viável.

No Brasil, essa modalidade de financiamen-
to não era muito explorada, em razão não so-
mente do modelo previsto no artigo 672 da Lei nº 
11.101/2005, como também pelas dúvidas do mer-
cado em relação à efetividade e segurança jurídica 
desta modalidade de financiamento, bem como seu 
potencial como oportunidade de negócio.

Nesse sentido, a Lei nº 14.122/2020 aclarou o 
cenário e a redação dos artigos que tratam do tema 
tem o objetivo de conferir ao investidor maior segu-
rança quanto à recuperação dos valores investidos. 
Assegura que na hipótese de a recuperação judicial 
ser convolada em falência os credores investidores 
no contexto do DIP Financing tenham prioridade 
de pagamento, bem como que os bens dados em 
garantia pelas sociedades, então em recuperação 
judicial, não sejam afetados para pagamento de ou-
tros débitos.

A maior segurança aos investidores advém de 
duas importantes alterações, prescritas nos artigos 
66-A3 e 69-A4 da Lei nº 14.122/2020, contemplan-
do a exigência de autorização judicial ou previsão 
no plano de recuperação judicial para a celebração 
dos contratos de financiamento, conferindo a estes 
ampla publicidade não somente sobre seus termos, 
como também às garantias atreladas.

Com a concessão de maior segurança, o inves-
tidor tem a expectativa de que, em caso de ina-
dimplemento no curso da recuperação judicial ou 
mesmo na hipótese de convolação da recuperação 
em falência, poderá ser exercido seu poder sobre 
as garantias ofertadas, sem que sejam opostos con-
tra ele quaisquer restrições para sua execução, uma 
vez que o contrato de financiamento terá sido au-
torizado judicialmente ou previsto e aprovado em 
plano de recuperação judicial pelos credores.

Assim, o DIP Financing torna-se uma importan-
te ferramenta para as empresas em recuperação 
obterem fresh money – essencial para a manuten-
ção e recuperação de suas atividades.

Considerando as inovações do DIP Financing e a 
concessão de maior segurança jurídica aos investi-
dores5, acredita-se que essa modalidade de negócio 
poderá ser explorada com mais segurança jurídica 
pelos agentes do mercado financeiro, uma vez que 
a figura ganha contornos mais claros na legislação – 
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2 Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo 
devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 
despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 
serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 
respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
3 Art. 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo de-
vedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada 
mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recu-
peração judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou 
tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebi-
mento dos recursos correspondentes pelo devedor.
4 Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 
e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, 
autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, 
garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, 
seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para finan-
ciar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preserva-
ção do valor de ativos.
5 Importante apenas destacar que o DIP Financing poderá ser pro-
movido, nos termos do artigo 69-E da Lei nº 11.101/2005 por “qual-
quer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, 
familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor”, aumentando a 
possibilidade de obtenção de novos recursos.

A Fazenda ganha um poder que 
antes não tinha, impondo às 
empresas o dever de cautela, 
de elaborar um plano de 
recuperação devidamente 
ajustado à sua realidade de 
mercado e com atenção especial 
ao fluxo de caixa da sociedade, 
de forma que essa mantenha 
o regular cumprimento das 
obrigações fiscais, de modo a 
evitar a falência

Yan Dutra Molina

“

RITA CASANOVA: advogada da Unidade de São Paulo, é mestranda em Di-
reito Civil e especialista em Direitos Difusos e Coletivos, com atuação em 
Contencioso Cível.
YAN DUTRA MOLINA: advogado da Unidade do Rio de Janeiro, é mestre 
em Direito Público e especialista em Direito Empresarial, com atuação em 
Contencioso Tributário.

inclusive quanto às garantias – o que provavelmen-
te contribuirá com a estruturação de modelos de 
DIP mais acessíveis, em termos financeiros, para as 
sociedades em recuperação.

Com as inovações, acredita-se que neste ano 
ocorra um aumento no número de pedidos de RJ.  
As expectativas trazidas pela nova lei são as melho-
res possíveis, seja pela perspectiva da sociedade em 
recuperação, que vê na legislação oportunidades 
para se recuperar efetivamente;  seja para o merca-
do, que antecipa oportunidades no setor de crédi-

to; para os escritórios de advocacia, especialmente 
no tocante à assessoria jurídica nos aspectos socie-
tário, contratual, cível, financeiro e tributário que 
cercam o tema; ou, ainda, para o fisco que, em que 
pesem algumas ressalvas às inovações pela pers-
pectiva do contribuinte, terá inegável potencial de 
arrecadação aumentado e acomodação das dívidas 
tributárias federais. Por fim, e não menos impor-
tante, a lei contribui para a atividade empresarial,  
mantendo e criando empregos e riqueza.

Para saber mais sobre o tema, 

acesse o QR Code e assista o webinar 

"Recuperação Judicial: uma visão da 

realidade".
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R E F L E X Õ E S

Ações após a conclusão da operação são importantes 
e podem definir o futuro do negócio

M&A posts-closing. 
Fechamos! 
Mas e agora?

U  ma operação bem estruturada de Fu-
são e Aquisição, mais conhecida pela 
expressão e sigla em inglês Mergers 
and Acquisitions – M&A, tem o seu 
ápice no chamado fechamento da 

operação (closing), após duras e “intermináveis” 
tratativas, pré-contratos, valuations, due diligen-
ces e demais etapas, tão conhecidas por quem 
vivencia uma operação dessa natureza. Quem tra-
balha na área conhece bem a tradição dos closings 
festivos, com garrafas de champagne em clima de 
final de campeonato. Afinal, é a coroação de um 
suado esforço, quando a maioria dos M&As sequer 
chega perto do fechamento.

Instigante e ao mesmo tempo desafiador, 
o processo requer uma minuciosa descrição de 
obrigações das partes envolvidas, dentre outras 
responsabilidades, contribuições e iniciativas, cujos 
compromissos e realizações perduram para depois 
de concluída a operação. Isso implica dizer que um 
fechamento bem sucedido não encerra o trabalho, 
pois muitas dores de cabeça podem aparecer 
durante o chamado post-closing – e não se trata de 
ressaca causada pelo champagne! Muitas fusões e 
aquisições fracassam após seu fechamento, o que 
pode ser o triste destino de transações pequenas, mas 
também de grandes operações envolvendo equipes 
sofisticadíssimas, como o merger Daimler-Benz/
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Chrysler (1998) ou Microsoft/Nokia (2013). Também 
são inúmeros, mas menos conhecidos, os casos em 
que o post-closing é tão complexo, demorado e caro 
que o M&A mereceria ser considerado como um 
fracasso – o que ninguém alardeia.  

Comprar ou vender uma empresa, fundir ne-
gócios, fazer uma parceria com um investidor são 
circunstâncias que fazem parte das operações or-
dinárias. No entanto, ao desencadear esse tipo de 
negociação e concluí-la com sucesso não se pode 
desprezar as etapas subsequentes ao fechamento, 
que são de suma importância para que a comunhão 
de propósitos seja consumada com total êxito. 

Mas do que mesmo estamos falando? Pós fecha-
mento/post closing? Qual a real importância disso?

É fundamental lembrar que um M&A, na maio-
ria das vezes, irá ajudar um empreendedor a fazer 
melhor o que ele já faz ou vai trazer para a empresa 
um modelo de negócio que não fazia parte do seu 
ambiente até aquele momento. O objetivo é permi-
tir que as empresas cresçam e mudem a natureza 
de seus negócios ou sua posição competitiva, por 
isso não se pode negligenciar o que vai acontecer 
após o fechamento de uma operação de tamanha 
importância para o negócio das partes envolvidas. 

É comum, portanto, dizer-se “Cada M&A é um 
M&A”, mas pode-se também completar que “cada 
post-closing é um post-closing”, já que as estratégias 
por trás de cada operação, características das 
empresas envolvidas, produtos e mercados visados, 
entre outros aspectos, variam caso a caso. No post-
closing, a integração de empresas distintas, muitas 
vezes ex-concorrentes, implica muito trabalho visando 
organização das equipes, sinergia de negócios, 
harmonização de culturas, otimização de resultados 
financeiros e muitos aspectos importantes. É um 
desafio que envolve vários setores, da produção ao 
TI, passando pelo comercial e jurídico, entre outras.

Em muitas dessas áreas, percebe-se tardiamen-
te que uma melhor avaliação da empresa ou do 
negócio-alvo (target) na fase que antecede o fecha-
mento (pre-closing) teria poupado muito trabalho 
e dinheiro. Qualquer informação obtida durante o 
pre-closing pode ser uma vantagem para um bom 
post-closing. Por isso, é recomendável que profis-
sionais envolvidos no trabalho prévio sejam apro-
veitados posteriormente, pois detêm informações 
importantes captadas durante o due diligence; dar-
-lhes essa responsabilidade depois do fechamento 
poderá fazer com que enxerguem melhor as priori-
dades para um post-closing efetivo.

Embora existam questões de suma importância 
no post-closing, não nos cabe aqui, como advoga-
dos, abordar as que são de cunho operacional, tais 
como integração de operações, escolha de lideran-
ças, harmonização de culturas de RH, sinergias de 
produção e logística, otimização de vendas ou uni-
formização de software. Aliás, via de regra, advoga-
dos de M&A são contratados para auxiliar o cliente 

Um fechamento bem sucedido não 
encerra o trabalho, pois muitas dores 
de cabeça podem aparecer durante 
o chamado post-closing. Muitas 
fusões e aquisições fracassam após 
seu fechamento, o que pode ser o 
triste destino de transações pequenas, 
mas também de grandes operações 
envolvendo equipes sofisticadíssimas

Rejane Espósito

“
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Via de regra, advogados de M&A são contratados para auxiliar o 
cliente somente até o closing. Entretanto, uma atuação assertiva do 
profissional após o closing pode desempenhar o papel fundamental 
de endereçar possíveis pontos de atenção sobre a target, na área 
jurídica, com base no conhecimento adquirido no curso da operação, 
especialmente na fase de due diligence, ou seja, da auditoria realizada 
no pre-closing, dentre outras fontes de informação relevantes

Alberto Mori

“

somente até o closing. Entretanto, uma atuação as-
sertiva do profissional após o closing pode desem-
penhar o papel fundamental de endereçar possíveis 
pontos de atenção sobre a target, na área jurídica, 
com base no conhecimento adquirido no curso da 
operação, especialmente na fase de due diligence, 
ou seja, da auditoria realizada no pre-closing, den-
tre outras fontes de informação relevantes (ainda 
que a avaliação em due diligence seja relativamente 
limitada e mereça ser aprofundada para o seu uso 
post-closing). 

As tarefas cabíveis após o fechamento de uma 
operação não são simples e precisam ser imple-
mentadas logo. Somente para citar exemplos des-
sa importante fase, é comum que surjam questões 
contratuais que demandem a sua pronta solução e 
acompanhamento ao longo do tempo, sendo im-
prescindível que os times envolvidos tenham o cui-
dado de checar, constantemente, direitos e obriga-
ções que permaneceram vigentes.  

Em geral, os contratos definitivos (Contrato de 
Compra e Venda de Ações/Quotas ou Share Purchase 
Agreement – conhecido pela sigla SPA – é um deles) 
contêm cláusulas que continuam vinculando as partes 
depois do closing da transação – e por alguns anos, às 
vezes. Entre elas, as mais comuns obrigam o vendedor 
a não concorrer com a target, não aliciar empregados 
da target, e especialmente indenizar o comprador em 
relação a passivos pre-closing, não provisionados – 
dentro dos limites do que foi negociado. 

Em relação a esse último ponto, é muito comum 
que o vendedor responda por contingências da 
target, provocadas pela administração dele, pre-
closing, e que venham a se materializar post-closing, 
afetando o comprador, por não terem sido totalmente 
provisionadas no balanço de fechamento. Essa 
proteção contratual muitas vezes também conta com 
uma garantia dada pelo vendedor – frequentemente 

uma conta de custódia (escrow), junto a um banco 
comercial, onde terá sido depositado parte do preço 
de aquisição, no closing, para assegurar recursos às 
eventuais indenizações do vendedor. Tanto o escrow 
como a cláusula de indenização têm prazo de validade 
e limitações previstas no SPA (cap, basket etc.), o que 
exige um acompanhamento muito cuidadoso do 
departamento jurídico do comprador.  

Também para se valer dessa proteção, o com-
prador deverá atender todas as formalidades e pra-
zos do SPA. Para isso, é recomendável que a asses-
soria jurídica desenvolva uma estrutura gerencial, 
para acolher e dar um tratamento diferenciado a 
todos processos e questões pertinentes à empresa 
adquirida (“target”) – sejam eles futuros, materia-
lizando-se no post-closing, ou mesmo já em anda-
mento no closing.

Em geral, o SPA determina que o surgimento de 
contingências sujeitas à responsabilidade do ven-
dedor lhe seja notificado pelo comprador em um 
prazo brevíssimo. Depois, também em poucos dias, 
caberá ao vendedor uma rápida manifestação sobre 
sua opção entre indenizar a contingência da target 
ao comprador, ou contratar um advogado para fazer 
com que a target a impugne. Afinal, o que está em 
jogo é o dinheiro do vendedor, obrigado a indenizar. 

Não é raro que cláusulas sobre esse mecanismo 
de indenização sejam, ao menos parcialmente, 
desatendidas e que o comprador simplesmente 
“mande a conta” da contingência, depois de escoado 
qualquer prazo para discussão e impugnação, o 
que provoca disputas post-closing e minimiza a 
possibilidade do comprador conseguir a indenização 
do SPA. Normalmente, ao tratar do mecanismo de 
indenização, o SPA também determina como se 
dará a gestão de eventuais contenciosos da target 
de responsabilidade do vendedor, chegando às 
vezes ao extremo de indicar uma lista de escritórios 

R E F L E X Õ E S
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de advogados que ele poderá contratar, às suas 
expensas. Por outro lado, o SPA pode também prever 
o envio de relatórios periódicos sobre esses casos 
ao jurídico do comprador e questões como decisões 
estratégicas conjuntas (em relação a acordos 
trabalhistas, por exemplo, pois um precedente pode 
afetar outros casos que não impliquem o vendedor).

Também, outro ponto que merece constante 
atenção, tais como as obrigações oriundas do SPA, 
são as análises e acompanhamento de contratos co-
merciais da target, pois é preciso que a continuidade 
do negócio seja bem-sucedida e atinja os objetivos 
que levaram à concretização da operação de M&A. 

Assim, não menos importante é a atuação no 
post-closing em aspectos relacionados ao empre-
endimento em si e sua continuidade (o que não se 
limita à área contratual abordada a seguir). Só para 
citar algumas iniciativas recomendáveis, destaca-se a 
importância da assessoria jurídica na revisão de con-
tratos comerciais, com fornecedores, distribuidores 
e representantes comerciais, neste último caso, para 
administrar, por exemplo, casos de sobreposição de 
agentes do comprador com os da target, auxiliando 
os gestores a definirem que contratos continuarão 
em vigor. Depois, a rescisão de contratos pode dis-
parar questões de indenização da target perante a 
contraparte, por exemplo, em contratos de represen-
tação comercial, onde é exigida por lei. Vale dizer que 
quando o comprador é prevenido, começa a coletar 
informações no pre-closing, para planejar a transição 
dos contratos que fará no post-closing. 

Mesmo em relação às contratações da target 
que continuarão em vigor, convém conduzir-se uma 
revisão detalhada da sua forma e redação. São co-
muns as questões de natureza trabalhista, quando o 
comprador se vê obrigado a negociar, para manter 
executivos e colaboradores da target, a mudança de 
seu regime de contratação (de PJ a CLT, por exem-
plo), o que pode ser delicado – e, novamente, pode-
ria ter sido antecipado no pre-closing. 

Abordando-se mais amplamente os contratos 
comerciais da target mantidos no post-closing, cabe 
ao comprador uma pesada “lição de casa”. Frequen-
temente, esses contratos não atendem às políticas 
do comprador e precisam ser parcialmente alterados 
em questões como limitação de responsabilidade, 
garantia, exclusividade etc. Na verdade, muitas vezes 
o post-closing pressiona a área jurídica do comprador 
a rever detalhadamente todos os contratos da target, 
inclusive para uniformizar sua redação com os docu-
mentos usados no grupo inteiro, incluindo definições 
claras de escopo/produtos/território, cláusulas ende-
reçando questões de compliance e Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) – quando aplicáveis. 

Até mesmo contratos bancários merecem uma 
revisão jurídica, pois não é raro, no caso de empresa 
target familiar, aparecer o (ex)dono como garanti-
dor de seus empréstimos (o mesmo se aplica a loca-
ções, às vezes), o que é indesejável – especialmente 

para o vendedor. Enfim, podem ser inúmeras ques-
tões contratuais e, por isso, cabe cogitar a imple-
mentação de um sistema de gestão – e com conti-
nuidade, pois contratos têm prazo de duração! –, 
o que pode ser feito com auxílio de escritórios de 
advogados que têm esse know-how. 

Como visto nessa pequena amostragem, o post-
-closing sempre dispara importantes questões ope-
racionais, contratuais e comerciais que necessitam 
não só de acompanhamento, mas de uma atuação 
efetiva em várias frentes, de modo que circunstân-
cias tão comuns em tais operações se concretizem 
dentro da regularidade e premissas assumidas con-
tratualmente, que o sucesso do negócio seja atin-
gido conforme projetado e que haja de fato uma 
comunhão de esforços para o êxito do empreendi-
mento em todas as suas etapas.

Afinal, mesmo em tempos de crise econômica 
mundial e restrições impostas pela pandemia, as 
fusões e aquisições continuam movimentando os 
mercados, as economias e os setores de negócios 
e serviços que os envolve. É preciso, portanto, estar 
atento às oportunidades e a todas as etapas que en-
volvem as complexas e pujantes operações de M&A.
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O prolongamento do distanciamento social e as limitações da 
comunicação virtual aumentam expectativas não realizadas

C O M P O R T A M E N T O

Novos tempos, de 
grande frustração 
emocional, adaptações 
e aprendizados

FACTOIPSO32
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O  ano de 2020 nos obrigou a lidar com 
a frustração. Havíamos projetado reu-
niões, encontros, viagens e negócios 
que precisaram ser adiados. Chegou 
então 2021 como um prenúncio es-

perançoso de que recuperaríamos os espaços cole-
tivos, teríamos reuniões presenciais e voltaríamos a 
olhar diretamente uns nos olhos dos outros, sem a 
barreira de uma tela. Infelizmente essa expectativa 
também se transformou em frustração e a pergunta 
que fica é: como lidar com a sensação de impotên-
cia diante da realidade?

Para buscar respostas, precisamos entender 
melhor o que é esse estado emocional. “Frustração 
é igual a expectativa maior do que o resultado ou 
realidade final”, explica o neurocirurgião Fernando 
Gomes, usando a equação:

FRUSTRAÇÃO EM NÚMEROS
Frustrações nunca faltarão, especialmente nos 

negócios e no exercício da profissão, tanto que, se-
gundo pesquisa realizada em 2015 pela Internatio-
nal Stress Management Association (Isma - Brasil), 
72% das pessoas sentiam-se frustradas no trabalho, 
o que geralmente se devia à falta de reconhecimen-
to (89%), excesso de tarefas (78%) ou problemas de 
relacionamento (63%). 

Os números são impressionantes e trazem um 
importante questionamento: se mais de metade 
das pessoas estavam com suas expectativas profis-
sionais frustradas naquele momento, o que dizer da 
atualidade afetada pelo estresse da pandemia?

Em razão da Covid-19, em março de 2020 houve 
uma mudança geral na forma de trabalhar e de nos 
comunicarmos. O modelo de trabalho tradicional so-
freu uma repentina alteração para o chamado “home 
office de guerra”, trazendo desafios e frustrações 
para muitos envolvidos na relação profissional. 

Quebraram-se as expectativas construídas nas 
bases seguras de um formato de relacionamento 
conhecido e, com isso, um período de incertezas 
atingiu as pessoas. Sem tempo hábil para uma tran-
sição paulatina de hábitos, foi  preciso reconstruir 
expectativas e reinventar relacionamentos, desta 
vez com bases totalmente desconhecidas. 

Exemplo dessa nova circunstância pode ser 
constatado em pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)1, demonstrando que 
até setembro de 2020, 7,9 milhões de pessoas no 
Brasil tinham passado a trabalhar remotamente e 
2,7 milhões foram afastadas em razão do distan-
ciamento social. A perspectiva do mercado para o 
segundo semestre deste ano, segundo a Carta de 
Conjuntura número 51 do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA)2, mostra um cenário dete-
riorado, com quase 6 milhões de pessoas em idade 
de trabalhar fora da força de trabalho por motivos 
associados ao desalento.

Embora a reação de cada um diante desses fa-
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1 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php
2 https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntu-
ra/210413_cc51_nota_mercado_de_trabalho.pdf

Quebraram-se as expectativas construídas 
nas bases seguras de um formato de 
relacionamento conhecido e, com isso, um 
período de incertezas atingiu as pessoas. Sem 
tempo hábil para uma transição paulatina de 
hábitos, foi  preciso reconstruir expectativas 
e reinventar relacionamentos, desta vez com 
bases totalmente desconhecidas

Sandrya Valmana
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ConVid Comportamentos
Pesquisa realizada em 2020 pela parceria Fiocruz  - Unicamp  - UFMG3

C O M P O R T A M E N T O

tos seja diferente, dependendo de fatores sociais, 
culturais e de estruturação interna (formação do 
Ego individual), não há dúvidas de que a situação 
não ficou indiferente para ninguém. 

De uma hora para outra a realidade potencializou 
e intensificou as frustrações emocionais, muitas vezes 
enfrentadas de forma não tão saudável, como mostra 
a pesquisa “ConVid Comportamentos”, realizada em 
2020 pela parceria Fiocruz  - Unicamp  - UFMG3.

DESAFIO DA TROCA DE EXPERIÊNCIA À 
DISTÂNCIA

Somos seres sociais que se moldam, evoluem 
e criam a partir da troca de experiências. Nesse 
processo, a comunicação tem papel fundamental 
para nos sentirmos integrados, sermos produtivos 
e exprimir nossas ideias. Quanto mais barreiras 
são colocadas, mais distantes e isolados passamos 
a nos sentir.

A comunicação prioritariamente virtual, melhor 
alternativa para o home office urgente ao qual tive-
mos que nos adaptar, dá indícios de que ainda pre-
cisará ser o principal formato por um bom tempo, 
principalmente nas relações profissionais, esten-
dendo um pouco mais a falta do contato presencial. 
Apesar de muitos já estarem adaptados, havia ex-
pectativa de que já pudéssemos este ano ter maior 
segurança para o convívio pessoal. O impedimento 

de se relacionar da maneira esperada gera um sen-
timento de desconexão.

Esse relacionamento frustrado traz importantes 
questões com as quais precisamos aprender a lidar. 
Uma delas é como se fazer expressivo e compre-
endido em um espaço reduzido de atuação. Estar 
limitado por uma tela, sendo captado por uma pe-
quena câmera e se esforçando para manter foco e 
concentração em um equipamento que guarda tan-
tas outras informações, gera cansaço e muitas vezes 
desconfortos ao fim do dia. 

Sentimos falta da presença física do outro, princi-
palmente porque mais da metade do aproveitamento 
da nossa comunicação é realizado de uma maneira 
que o virtual ainda não capta com a mesma qualidade.

Segundo um estudo clássico de Albert Meha-
bian na University of California, Los Angeles (UCLA 
- EUA), 7% da comunicação é determinada pelas 
palavras, 38% pela voz e 55% pelo nosso corpo. Por 
este motivo, quando queremos entender a inten-
ção emocional do nosso interlocutor procuramos 
avaliar sua comunicação não verbal, observando 
expressões, gestos e postura.  No mundo virtual, a 
necessidade de avaliação de uma “mensagem silen-
ciosa” faz com que tenhamos excesso de sobrecar-
ga para compreender o outro e também para se fa-
zer entender, já que nossa expressão corporal está 
reduzida à imagem dos nossos ombros para cima.

29%
 

passaram a ter 
problemas no sono

17,6%
 

das pessoas aumentaram 
o consumo de álcool

30,4% 
para 12,6% foi a queda 
do percentual de pessoas 
que realizavam atividade 
física semanal

40,4% 
disseram ter sentimentos 
de tristeza ou depressão

52,6%
 

experimentaram 
nervosismo ou ansiedade, 
muito ou sempre

40% 
tiveram dificuldade para 
realizar a rotina de trabalho
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AJUSTE DE EXPECTATIVAS
A sensação de frustração pode ser reduzida 

com ajustes. Em se tratando de comunicação, 
quanto mais pudermos realizar “combinados”, 
mais adequada pode ficar nossa expectativa e, 
por conseguinte, menos teremos que lidar com 
frustrações.

Os combinados devem envolver desde o prazo 
em que o outro espera receber a informação até o 
canal em que será feito o envio com melhor apro-
veitamento, seja e-mail, aplicativos de mensagens, 
plataformas de reuniões ou outras opções. Buscar 
alternativas nos possibilita encontrar formas de 
expandir nossas relações neste momento.

OPORTUNIDADE PARA CRESCER
Momentos difíceis como este que vivenciamos 

trazem, além de grandes frustrações emocionais, 
também ocasiões especiais para encontrarmos 
a força mobilizadora que nos faz crescer. Se não 
houver problemas, não seremos desafiados a bus-
car soluções.

Mudar o modo de encarar as frustrações nos 
possibilita ter não apenas uma visão mais otimista, 
como ainda nos prepararmos para os desafios, fi-
cando mais fortes e criativos. Saber encarar o para-
doxo de que “não ter sucesso” imediato é o que irá 
impulsionar o verdadeiro “sucesso” permitirá criar 
a couraça necessária para desenvolver resiliência e 
capacidade de superar as frustrações.

Quem aprende a lidar com a falta de controle 
sobre a realidade externa e as emoções que ela pro-
voca leva uma grande vantagem competitiva e está 
mais preparado para reagir de forma positiva e sau-
dável às frustrações futuras, já que ganha confiança 
em seu potencial resolutivo e na sua habilidade de 
reação e superação.

“Somos seres sociais que se moldam, 
evoluem e criam a partir da troca 
de experiências. Nesse processo, a 
comunicação tem papel fundamental 
para nos sentirmos integrados, sermos 
produtivos e exprimir nossas ideias. 
Quanto mais barreiras são colocadas, mais 
distantes e isolados passamos a nos sentir

Camila Andreoli

Empresas também 
são afetadas 
Este cuidado ao lidar com a expectativa na co-
municação impacta, inclusive, diretamente no 
bolso das empresas. Segundo a Holmes, consul-
toria de relações públicas americana, as com-
panhias sofrem prejuízo anual de 62,4 milhões 
de dólares em decorrência de mal entendidos 
entre os funcionários.

No mundo atual, em que a capacidade de adap-
tação se torna um diferencial no ambiente profissio-
nal, agora mais ágil e competitivo em razão da tec-
nologia e das novas ferramentas de comunicação, 
desenvolver “resistência à frustração” é uma ferra-
menta pessoal indispensável, altamente procurada 
e valorizada no mercado de trabalho. 

Aprender a transformar os percalços em opor-
tunidades é essencial. Para manter a saúde mental 
é preciso focar no caminho e aprender com as frus-
trações, desafiando as dificuldades e acreditando 
mais em si mesmo. 






