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Os artigos técnicos contidos nesta publicação são de autoria dos advogados do
Gaia Silva Gaede Advogados, a quem pertencem todos os direitos, e sem cuja

Cultura de doação se amplia no Brasil e no mundo,
comprovando que é bom fazer o bem

autorização não devem ser, de forma alguma, fornecidos, reproduzidos ou divulgados
sem citação da fonte. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um
determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal
sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos
responsabilizamos, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve
ser fornecido apenas mediante a análise de cada situação concreta.
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EDITORIAL

Aprimorar o ambiente
de negócios para o
país crescer

U

m bom ambiente de negócios é essencial para o desenvolvimento
de um país, pois promove oportunidades para as empresas, estimula

melhora econômica, crescimento do PIB, da renda per capita e do
nível de emprego, entre outros fatores. Também depende dele a capacidade para atrair investimentos.
Por esses motivos, é preocupante constatar que o Brasil ocupa a 124ª posição
entre 190 países do ranking Doing Business, do Banco Mundial, que avalia o nível
de facilidade de fazer negócios. A classificação brasileira se deve principalmente
à burocratização, dificuldades para a operacionalização das empresas e sistemas
tributários complexos. Melhorar o ambiente de negócios implica em otimizar e
simplificar procedimentos.
O ordenamento jurídico, responsável por regular o mercado, tem papel
essencial no desenvolvimento econômico. Com o objetivo de diminuir a burocracia,
atrair investimentos estrangeiros, modernizar o meio empresarial e melhorar o
posicionamento do Brasil no ranking mundial entrou em vigor em agosto deste
ano a Lei nº 14.195/2021, Lei do Ambiente de Negócios. Também se espera que
as alterações do Imposto de Renda da reforma tributária, que está em tramitação,
ajudem a diminuir a burocracia e equilibrar mais a justiça fiscal.
A Lei do Ambiente de Negócios trouxe alterações relevantes, como o uso
de um cadastro único com base no CNPJ, instituição do voto plural, facilidades
para aberturas de empresas, entre outras inovações. Entretanto, mesmo com a
nova legislação ainda temos muitos entraves burocráticos. Algumas das novas
determinações dependem de adaptações no sistema e devem exigir ainda um bom
tempo para serem implementadas e promoverem mudanças efetivas.
Esses temas influenciam diretamente o desenvolvimento do país e a retomada
de sua economia. Trazemos essas reflexões para contribuir com o debate, permitindo
que possamos unir ideias e esforços para alcançarmos os resultados esperados.

Conselho Editorial
Boa leitura!
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E N T R E V I S TA
por Viviane Pereira

Uma nova legislação,
em busca de
modernidade
Lei do Ambiente de Negócios entra em vigor para desburocratizar o
sistema. Juliana Joppert, Rejane Espósito e Vanessa Santiago explicam
as principais alterações

A

burocratização do ambiente
de negócios no país, a mesma
que coloca o Brasil em 124º
lugar no ranking do Banco
Mundial que analisa o nível de
facilidade de fazer negócios em 190 economias, espanta investidores e atrapalha o
mercado. Na expectativa de mudar esse cenário para atrair investimentos e melhorar
o posicionamento no Doing Business (ver
matéria sobre a Reforma Tributária, págs.
12 a 15), foi sancionada, em agosto deste
ano, a Lei nº 14.195/2021.
A Lei do Ambiente de Negócios tem o
objetivo de simplificar e modernizar o meio
empresarial. Traz mudanças relevantes,
como a proposta de um cadastro único tendo o CNPJ como referência, facilidades para
a abertura de empresas, alterações na lei de
Sociedades Anônimas (SA) e a instituição do
voto plural, já adotado em países como Estados Unidos e Reino Unido e que visa estimular o aporte de fundos de investimentos.
Nesta entrevista, Juliana Joppert Lopes,
advogada, Rejane Espósito e Vanessa Cristina Santiago Giugliano, sócias do Gaia Silva
Gaede Advogados, comentam as alterações
que podem melhorar o ambiente de negócios e, se bem empregadas, têm potencial
para trazer investimentos; tratam também
de aspectos que ainda necessitam de mais
definições e adaptações do sistema para que
possam ser devidamente implementados.
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– Que mudanças podem contribuir para a desburocratização e ajudar
a melhorar a posição do Brasil no ranking?
JULIANA JOPPERT – Acredito que para fins
de ranking uma das mais significativas é a
emissão automática de alvará e licença de
funcionamento para atividades de médio
risco, como já era feito com as de baixo risco. Grande parte das empresas tem atividades nessas categorias, como o setor de
prestação de serviços.
O sistema emite automaticamente as liberações e o empresário assina um termo
de compromisso em que assume a obrigação de seguir as regras ambientais, de
segurança, sanitárias etc.. A fiscalização
continua existindo, mas esse formato certamente agiliza o início das atividades – só
a licença ambiental, em alguns casos, leva
em média três meses.
Outra mudança, que considero bastante
significativa se for realmente implementada, é a proibição de cobrança, durante o
registro da empresa, de informações que
já constem das bases de dados do governo
federal. Perde-se muito tempo levantando
dados que são cobrados e estão no cadastro. A permuta de informações vai agilizar
o processo, mas deve levar um tempo para
a adaptação. Infelizmente ainda não houve mudança nesse sentido e continuam
existindo exigências, mas é uma alteração
que será muito positiva.
IPSOFACTO

– A unificação das inscrições
federal, estadual e municipal no CNPJ
também deve diminuir a burocratização.
JULIANA JOPPERT – Essa medida faz sentido do ponto de vista de desburocratização, mas a lei precisa acompanhar a
prática e ainda não há previsão para se
efetivar. Deve levar um tempo para que
os sistemas sejam atualizados, e como
não há um prazo para a alteração, fica
mais difícil implementar.
A lei proíbe que um órgão peça qualquer
número que não o CNPJ – pela nova regra,
tem que deixar de existir NIRE, inscrição
estadual e municipal. Ainda há várias dúvidas, como em relação ao crédito tributário, por exemplo. A mudança é interessante, mas precisamos esperar para ver como
os órgãos públicos vão atuar.
IPSOFACTO

– Uma alteração importante
para o mercado é a transformação automática de toda Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli) em
Sociedade Limitada Unipessoal. Quais as
implicações?
JULIANA JOPPERT – A Eireli tem um direito
exclusivo de que somente o patrimônio da
empresa responde por suas dívidas; o patrimônio do sócio só será afetado em caso
de fraude. É um critério mais específico de
desconsideração da personalidade jurídica, um benefício para um tipo societário
IPSOFACTO

IPSOFACTO
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“

Independentemente do
tempo de vigência, se o
voto plural será ou não
prorrogado, uma vez
estabelecido este será
obrigatório. Por isso,
antes de estabelecer
o instrumento as
empresas devem
considerar esse aspecto
na elaboração do
planejamento de curto,
médio e longo prazo
Vanessa Cristina Santiago Giugliano

em que o titular da Eireli colocou mais capital na empresa, e que se extingue com a
transformação automática, sem o empresário poder escolher. A lei não menciona
se a empresa que era originalmente Eireli
permanece com esse direito, mas não parece fazer sentido que se entenda dessa
forma. Como resultado, pode haver discussão no Judiciário sob a justificativa de
ser um direito adquirido. Entretanto, vale
lembrar que também falamos de uma mudança completa na legislação e lei posterior prevalece sobre a anterior.
A desconsideração tem requisitos específicos do Código Civil, mas diante de dívidas trabalhistas e tributárias, por exemplo,
em algumas situações seguem-se regras
diferenciadas. Muitas vezes o fato de não
conseguir citar a empresa e/ou os sócios
já leva à desconsideração. Nessa situação,
havia o reforço da normativa da Eireli res-

tringindo os casos de desconsideração aos
casos de fraude.
– Que outras regras relacionadas à desburocratização acha importante
destacar, que apesar do menor impacto
irão alterar dinâmicas nas empresas?
JULIANA JOPPERT – Há diversas medidas
que vão facilitar, como a aceitação do reconhecimento de firma digital. Algumas
mudanças talvez não tenham efetividade,
como a dispensa de nome empresarial,
que pode gerar impasses, dificultar a operacionalização do registro da empresa e a
própria identificação e, na verdade, não
vislumbramos aplicação prática.
A regulamentação do estabelecimento virtual com a possibilidade de utilização de endereço de um dos sócios é algo que já acontecia
na prática, dependendo apenas da consulta
de viabilidade na prefeitura. Registrar em lei
IPSOFACTO

pode ajudar no posicionamento do ranking
apenas pelo fato de que para este fim não
consideram normas e práticas de mercado e
sim a legislação acerca do assunto.
– A lei trouxe o voto plural,
possibilitando que apenas uma ação tenha direito a até dez votos. Quais os objetivos desse instrumento e que mudanças ele proporcionará?
VANESSA SANTIAGO – Já existiam ferramentas que possibilitavam ter muitos direitos
mesmo com pouca participação na empresa, construídas por advogados, pela doutrina e pela jurisprudência, mas não são 100%
positivadas. O fato de não estar expresso na
lei dá margem para mais questionamentos
judiciais e de validade dessas disposições.
A instituição do voto plural, em tese, endereça alguns questionamentos a respeito do
instituto. Embora o voto plural não tenha
IPSOFACTO
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E N T R E V I S TA

“

Perde-se muito tempo levantando
dados que são cobrados e
estão no cadastro. A permuta
de informações vai agilizar o
processo, mas deve levar um
tempo para a adaptação
Juliana Joppert Lopes

sido regulado em todos os seus aspectos –
o que nem se recomendaria –, sua previsão
em lei dá força e lastro para as operações
pautadas em previsões privadas análogas.
De todo modo, a fim de dar mais robustez
e segurança à utilização do instituto, é recomendável que se regule como ele será exercido, a que ações estará sujeito, quem terá
direito, percentuais, matérias em que pode
ser acionado ou não, entre outros aspectos.
A priori, quando uma empresa negocia no
mercado, uma ação com voto plural pode
ser bem mais atrativa. Traz várias implicações, inclusive de precificação, porque esse
direito adicional tem um preço, que pode
ser, inclusive, de natureza tributária. Outro
ponto a considerar é o custo de transação
para implantar em uma sociedade de forma que se justifique a movimentação da
máquina para instituí-lo.
– Quais as principais condições para sua instituição e como deve ser
feita essa delimitação?
VANESSA SANTIAGO – Há condições
rigorosas para que a empresa passe a
ter voto plural, como momento certo de
propositura, deliberação e um quórum
relevante para aprovação. A lei faz
poucas, porém importantes, restrições
sobre quais matérias poderá deliberar,
tais quais situações de incompatibilidade,
IPSOFACTO
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como votar a prorrogação do voto plural.
Para instituí-lo é preciso uma alteração
estatutária. Quanto às limitações, é recomendável também colocar no estatuto, não deixar essa regulamentação de
restrições para um acordo de acionistas,
porque o exercício do voto é feito perante
terceiros e se não estiverem claras para
todos as regras sobre o que é possível
fazer e os limites até onde ir, pode haver
problema de legitimidade do voto e da
deliberação. O ideal é que tudo o que for
inserido a mais no rol de restrições esteja
no estatuto.
IPSOFACTO – Uma das características é o
fato dele ser temporário, por sete anos.
Como fica quando esse direito acaba?
VANESSA SANTIAGO – No mercado de
startups, principalmente com tecnologia,
que é muito rápido e dita o ritmo dos
investimentos, sete anos pode ser um
prazo interessante. Artigos especializados
apontam que o ciclo até o tempo de
maturação e saída do investimento gira
em torno de cinco a seis anos.
Independentemente do tempo de vigência,
se o voto plural será ou não prorrogado, uma
vez estabelecido este será obrigatório. Por
isso, antes de estabelecer o instrumento as
empresas devem considerar esse aspecto
na elaboração do planejamento de curto,

médio e longo prazo.
Nesse processo pode acontecer de um
acionista com voto plural querer ficar no
negócio, e se o poder de voto for importante para o plano que construiu, terá que
buscar outros dispositivos legais. A sugestão é, a depender de como se encaminhar
o processo, por volta dos cinco anos começar a se preparar, negociar acordo com
os acionistas, avaliar a prorrogação ou até
mesmo comprar mais participação.
– O voto plural pode impactar
as estruturas das organizações?
VANESSA SANTIAGO – Nos nichos mais
acostumados à inovação a medida não
será tão impactante. O desafio é utilizar o
voto plural nos mercados que não usavam
ferramentas similares e que poderiam se
beneficiar do instrumento. Em um planejamento sucessório, por exemplo, o acionista majoritário pode começar a transferência da sociedade para os filhos sem perder
o poder por um período, até ver como eles
irão se sair, usando o voto plural.
Essas mudanças são desafios que precisaremos enfrentar. O papel do advogado empresarial é olhar para os institutos e trazer
valor para o cliente por meio destes, e não
o contrário. O instituto tem que estar à
serviço das pessoas. Não é a lei pela lei,
mas a lei para um propósito.
IPSOFACTO
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– Que mudança na lei de Sociedade Anônima (SA) será mais relevante
para modernizar o ambiente de negócios?
REJANE ESPÓSITO – Existem algumas mudanças que a princípio não parecem tão
profundas, mas vão alterar vários parâmetros para as empresas na forma de atuar
e se estabelecer. Uma delas é a possibilidade dos diretores de sociedades anônimas, tanto abertas quanto fechadas, não
residirem no Brasil. Nesses casos será necessário ter um procurador no país, com
poderes especiais para receber citações
em matérias societárias.
Essa medida facilita especialmente para as
sociedades que têm controladora fora do
país. Ainda não sabemos se a alteração se
aplicará para sociedades limitadas. Veremos como o mercado irá se comportar e
se os órgãos de registro aceitarão.
IPSOFACTO

– Nas regras de competência geral chama atenção o ponto de que
o administrador poderá assumir falência
em algumas situações. Quais as condições
para essa ação?
REJANE ESPÓSITO – A lei determina que o
administrador, em casos urgentes, pode
requerer a recuperação judicial e até assumir a falência, mesmo sem aprovação
IPSOFACTO

da assembleia, desde que tenha a concordância do acionista controlador. Depois
de tomada a medida, ele precisa, imediatamente, convocar uma assembleia para
deliberar sobre o tema.
A legislação deixa em aberto o conceito de
urgência para esses casos. Existe o dever
de diligência do administrador, que responde pessoalmente caso use esse mecanismo
para ultrapassar sua limitação de poderes.
– Em relação aos conselhos de
administração em companhias abertas, alguns pontos de mudança se destacam, e
ainda há a possibilidade das companhias
preverem em seus estatutos estabelecer
um conselho de representantes dos empregados pelo voto destes. Quais os benefícios
e que outras mudanças são relevantes?
REJANE ESPÓSITO – Em relação aos conselhos de administração das companhias
abertas temos algumas determinações que
trazem novidades em termos de governança, como a de que pelo menos um membro
seja independente e a de que o presidente
do conselho de administração não pode
cumular o cargo de diretor presidente ou
principal executivo da companhia (as empresas terão 360 dias desde a publicação
da lei para se adaptar a esta regra).
IPSOFACTO

Quanto à participação de representantes
dos empregados no conselho de representantes destes, ela poderá ser organizada
pela empresa em conjunto com os sindicatos. Se for bem administrada, pode ter
efeito positivo e melhorar a relação empresa-empregado.
– Uma das expectativas é a
criação do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos (Sira). Como ele poderá
contribuir para o ambiente de negócios?
REJANE ESPÓSITO – O objetivo é que o Sira
reúna os dados em um sistema único que
facilite a busca de ativo dos devedores,
para que haja satisfação dos créditos na
esfera processual. A lei traz os objetivos e
princípios para o sistema, mas a definição
completa ficará a cargo do presidente da
República. Ainda há dúvidas se será usado somente para fins judiciais ou também
para constrição no âmbito administrativo.
Será positivo se for usado para dar celeridade processual, trazendo subsídios para
encontrar os bens dos devedores que
possam ser executados. Como estamos
tratando de pessoa física, alguns direitos
fundamentais deverão ser garantidos, tal
como observar a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).
IPSOFACTO

“

Existem algumas mudanças que
a princípio não parecem tão
profundas, mas vão alterar vários
parâmetros para as empresas na
forma de atuar e se estabelecer.
Uma delas é a possibilidade
dos diretores de sociedades
anônimas, tanto abertas quanto
fechadas, não residirem no Brasil
Rejane Espósito
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CONEXÃO
por Viviane Pereira

ESG fortalecido
com novos projetos
Ações sociais e apoio a entidades se ampliam com Gaia Social
e Comitê de Desenvolvimento Humano e Inclusão

“Q

ueremos fazer o maior bem que nós
pudermos”. O desejo, revelado com
empolgação por Fernando Gaia,
enquanto explica o recém-lançado
projeto Gaia Social, comprova que a
preocupação com questões ambientais, sociais e de
governança (ESG, da sigla em inglês environmental,
social and corporate governance) está impregnada
no DNA do Gaia Silva Gaede Advogados (GSGA), do
qual ele é um dos sócios fundadores. A adesão em
2019 ao Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (ONU) foi uma sequência natural para a postura que norteia o Escritório desde sua fundação,
que já nasceu considerando as premissas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
Desde 2012, com a criação do projeto ambiental Eco Gaia, o Escritório adota de forma mais estru-
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turada medidas para reduzir impactos ambientais e
conscientizar os colaboradores. “Em 2014 fomos a
primeira pessoa jurídica no mundo certificada pelo
Instituto Life (Lasting Initiative for Earth), que reconhece organizações que integram a temática de biodiversidade à gestão, compensando voluntariamente
seus impactos”, conta o sócio Flávio Augusto Dumont
Prado. “O GSGA tem essa característica desde sempre, que é meta dos signatários do Pacto, de respeitar os princípios que são a base dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assinar o Pacto
Global foi reconhecer que já aderíamos àqueles princípios há muito tempo”.
A vontade de que esses propósitos norteiem o
trabalho desenvolvido acompanha os fundadores
há três décadas e é incorporada por todos que se
unem à equipe, porque são valores em comum. “É

IPSOFACTO

“

O papel do Gaia Social é identificar entidades que mereçam receber nosso
olhar, nossa contribuição, baseado na linha que pretendemos imprimir de
um altruísmo eficiente. Queremos criar em nossa comunidade uma cultura
de doação, para que as pessoas tenham também essa prioridade
Fernando Gaia

da nossa cultura e torna o nosso ambiente muito
bom. Grande parte dos colaboradores são formados
já dentro da nossa cultura”, acrescenta Ivan Alberto
Hasse, sócio do GSGA.

SHUTTERSTOCK

ALTRUÍSMO EFICIENTE E UNIÃO DE IDEAIS

O Gaia Social nasce para expandir um trabalho
realizado ao longo do tempo, reforçando o Fundo
Beneficente, que recebe verba mensal de todas as
unidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo
Horizonte e Brasília) para ser destinada a programas
de auxílio social. “Decidimos dividir nosso olhar para
três segmentos: desigualdade social, crianças e meio
ambiente”, esclarece Fernando Gaia. “O universo da
criança sempre esteve conosco, em especial a educação infantil, desde que começamos a fazer essa
destinação, como o apoio que damos há muitos anos
ao centro de educação infantil Sal da Terra. Também
apoiamos a Associação Cruz Verde e passamos a
ajudar outras entidades, como o Anjos da Cidade,
com quem fizemos este ano a campanha do agasalho, a SOS Mata Atlântica e a SAVE Brasil”.
Fernando Gaia comemora o resultado positivo
da campanha, primeira iniciativa do Gaia Social,
que contou com grande adesão dos colaboradores
para ajudar populações em situação de rua com
doação de recursos e mais de 600 peças de roupas.
O GSGA fez um matchfunding, em que para cada
R$ 1,00 doado pelos funcionários o Escritório
colocou o mesmo valor, possibilitando adquirir
mais de 800 cobertores, 200 agasalhos e 100 kits
de higiene. Em outubro, mês das crianças, foi a
vez de reverter a ajuda para o público infantil.
A proposta, avisa o fundador, é promover
campanhas durante o ano e envolver cada vez mais
a comunidade, familiares, amigos e parceiros. “O
papel do Gaia Social é identificar entidades que
mereçam receber nosso olhar, nossa contribuição,
baseado na linha que pretendemos imprimir de
um altruísmo eficiente. Queremos criar em nossa
comunidade uma cultura de doação, para que as
pessoas tenham também essa prioridade. Vivemos
um momento, do ponto de vista histórico no Brasil e
no mundo, que necessita desse nosso olhar”.
Além de ajudar com recursos, a proposta é
oferecer conhecimento e experiência para melhorar o trabalho das organizações. “Planejamos
envolver nossos colaboradores, que poderão fazer
o bem para a sociedade e saberão que reconhe-

cemos esse esforço e dedicação”. Para Fernando
Gaia, atualmente as pessoas querem saber o papel social da empresa em que trabalham. É uma
tendência de união de talentos que comungam dos
mesmos ideais.
O Gaia Social avaliará eficiência e transparência
das entidades beneficiadas, para que as destinações
sejam aplicadas da melhor maneira possível, além
de revisar periodicamente e observar outras organizações para receber apoio. Com essa visão atenta e
criteriosa, a expectativa é que a iniciativa possa servir como um farol, indicando caminhos para pessoas
e empresas que buscam organizações para apoiar,
oferecendo um leque de boas alternativas.
BASES PARA UMA BOA GOVERNANÇA

Fator essencial para implementar as questões
ambientais e sociais e para a perenidade do negócio, a governança corporativa tem atenção especial
no GSGA. “Nossa estrutura é pautada na descentralização do poder, que favorece a transparência e o
compliance”, esclarece Ivan Hasse.
Há o Comitê Diretivo (CODIR), órgão gestor
responsável pelas deliberações estratégicas e profissionais e que supervisiona as execuções das políticas da organização deliberadas na Assembleia
Geral. Gerencia os comitês, que lhe dão subsídios:
Comitê de Normas Técnicas (COATEC), Comitê de
Comunicação (CECOM), Comitê de Ética (COET) e
Comitê Administrativo (COAD). Com o objetivo de
fortalecer as questões sociais, foi criado este ano
o Comitê de Desenvolvimento Humano e Inclusão
Social (CODHIS).
Abaixo dos comitês existem os grupos, que
ajudam a aplicar as questões de governança: Grupo de Consultoria (GRUCON), Grupo Contencioso (GRUCO), Grupo Societário (GRUSOC), Grupo
Administrativo (GRUAD) e Grupo de Informática
(GRINFO). Os grupos e comitês contam com representantes de todas as unidades, com a realização
de reuniões periódicas.
Há ainda o Conselho Consultivo, formado por
sócios aposentados, que apoia o CODIR. “O CODIR
procura ouvir o conselho dos sócios fundadores,
que é importante, traz a experiência da história do
GSGA”, afirma Ivan Hasse, explicando a descentralização, que é diariamente trabalhada com a ajuda
dos diversos Grupos e Comitês, cada um deles colaborando nas suas respectivas áreas de atuação. A
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CONEXÃO
Organização tem o Pacto Corporativo, que regula a
relação entre os sócios e as unidades.
“Consideramos fundamental a preservação da
cultura do Escritório, que deu origem ao GSGA, a
qual tem desde o início preocupações ambientais,
sociais e de governança. Hoje o Escritório, apesar de
30 anos de história, preocupado com o futuro, está
iniciando um trabalho de planejamento estratégico,
pensando na perenidade da Organização. A continuidade do GSGA ao longo dos anos é uma questão
que nunca pode ser deixada de lado”.
EM SINTONIA COM O PACTO GLOBAL

“Observando os 17 ODS constatamos um núcleo
base, que é de respeito ao ser humano, ao meio ambiente e às regras de convivência, cuidados que temos na Organização”, avalia Flávio Prado. “Vivemos
em um ambiente comum, não somos uma ilha. As
ações de cada um de nós pelo bem estar coletivo
refletem positivamente para todos”.
Os ODS permeiam as ações realizadas pelo Escritório, como o apoio à erradicação da pobreza,

dedicando parte do faturamento a obras sociais, e
as campanhas de saúde integral, incluindo o bem
estar emocional. No item educação de qualidade,
além do apoio a entidades ligadas à área, há preocupação com a educação dos colaboradores, com
treinamentos internos e subsídios para estudo. “Um
futuro com condições cada vez melhores de trabalho, uma das diretrizes do Pacto, está sempre no
nosso radar, com a promoção de um bom ambiente, boas condições de trabalho, respeito às regras,
acessibilidade aos cargos de liderança e redução
das desigualdades”.
O olhar para a comunidade em busca de cidades
sustentáveis se reflete nas ações e projetos, como a
adoção da praça em frente à Unidade de Curitiba.
Em busca de paz, justiça e instituições eficazes, revela o sócio, muitos membros da equipe fazem parte de órgãos de classe, institutos de aprimoramento
para a sociedade, compartilhando informações jurídicas de qualidade. “O grande desafio do ser humano e das pessoas jurídicas é perceber a importância
de dividir. Todos os ODS estão relacionados, direta

Mais entidades apoiadas
AFECE - Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial
Oferece, desde 1967, atendimento e acesso à saúde,
assistência social e educação para crianças, jovens,
adultos e idosos com deficiência intelectual de Curitiba e municípios da região metropolitana. O GSGA
apoia há mais de 15 anos.
APAVE - Associação de Protetores de Áreas Verdes
de Curitiba e Região Metropolitana
Criada em 2011, atua para proteger, preservar e
conservar as áreas verdes e recursos naturais de
Curitiba e Região Metropolitana. Desde 2016 o
GSGA contribui com a associação.
ALIVI - Associação Aliança pela Vida
Desde 1988 ampara e dá abrigo a pacientes carentes
que chegam de outras cidades para se tratar na capital paulista. Acolhe pessoas com várias patologias:
câncer, doenças renal crônica, de fígado, degenerativas, ósseas, entre outras.
Centro de Educação João Paulo II
Atende crianças em situação de vulnerabilidade em
uma escola situada na periferia de Curitiba, com
uma boa estrutura, em que oferece contraturno e
refeições, para que os pais tenham um lugar para
deixar os filhos enquanto trabalham.
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CCDIA - Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência
Desde 1991 ajuda crianças e adolescentes de
comunidades e escolas públicas de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí, combatendo a evasão,
oferecendo reforço escolar e acompanhamento diário. Conta com apoio do GSGA há
mais de cinco anos.
Hospital Pequeno Príncipe
Atuando há mais de 100 anos, o maior hospital pediátrico do Brasil, situado em Curitiba, ajuda crianças e adolescentes de todo o
país com serviço de Oncologia, Hematologia
e Transplante de Medula Óssea. Desde 2012
conta com apoio do GSGA e os colaboradores
fazem parte do projeto Rede do Bem, dando
contribuições com desconto na folha de pagamento.
Instituto Jô Clemente
Apoia pessoas com deficiência intelectual na
capital paulista, desenvolvendo habilidades
que favoreçam a escolaridade, oferecendo
suporte para o emprego e assessoria jurídica
às famílias. O GSGA ajuda o projeto Cesta Especial para famílias em situação de vulnerabilidade.

IPSOFACTO

ou indiretamente, ao repartir, que é a base de um
mundo equilibrado, mais justo e fraterno”, analisa
Flávio Prado.
“Embora a gente compartimentalize nossas
vidas, entre trabalho, casa e lazer, no final somos
uma coisa só, tudo está integrado. Se a pandemia
nos mostrou algo foi que tudo gira ao redor de um
núcleo único, que somos nós, e nele há ideais que
precisam ser atendidos. Hoje buscamos, além de
meios de sustento, um ambiente que gere impacto
social, em que possamos nos desenvolver e evoluir
não apenas profissionalmente, mas também como
pessoa”, conclui Fernando Gaia, trazendo importante aspecto da busca evolutiva do ser humano, porque, no final, sempre se trata de tentarmos fazer o
maior bem que nós pudermos.

“

O grande desafio do ser humano e
das pessoas jurídicas é perceber a
importância de dividir. Todos os ODS estão
relacionados, direta ou indiretamente,
ao repartir, que é a base de um mundo
equilibrado, mais justo e fraterno

Lar Mãe Maria
Desde 2002 acolhe crianças e adolescentes em situação
de risco e abandono na Região Metropolitana de Curitiba. Em 2006 o GSGA assumiu a construção integral de
uma das casas lares e segue apoiando a entidade. No final de 2020 o Escritório ajudou a entidade no seu projeto
de eficiência energética, para implantação de um sistema de energia solar.
Largo Desidério Erasmo de Rotterdam
O GSGA revitalizou a praça de quase 3 mil metros quadrados, inaugurando em 2020 o novo projeto, com iluminação, playground adaptado para crianças com deficiência,
academia, paisagismo, biblioteca comunitária, pista de
caminhada e espaço para convivência. Com a adoção da
praça, o Escritório recebeu o "Prêmio Mãozinha Verde”
2020/21. Pelo projeto Voluntários da Praça, colaboradores cuidam da jardinagem e compostagem, manutenção
dos mobiliários, limpeza e conservação do espaço.
Lucas Bruno Silva dos Santos, karateca tricampeão sulamericano
Apaixonado por karatê desde que conheceu a modalidade, começou a praticar em 2010 em um projeto social da
igreja, e precisava de apoio para participar de campeonatos. Desde 2012 o GSGA ajuda o atleta com recursos
e incentivo.

Flávio Prado

DOAÇÕES PERIÓDICAS

Associação Caminho da Vida
(Lar Dona Vera)
Abriga cerca de 40 crianças e
jovens vítimas de violência e
maus tratos.
Projeto Youngers
Cursos de empreendedorismo
nas favelas de Curitiba para
garantir um futuro melhor às
famílias.

DOAÇÕES EVENTUAIS

Associação Comunidade
Jardim Itaqui, Associação
dos Amigos do Hospital de
Clínicas Da Universidade
Federal do Paraná, Hospital
Universitário Evangélico
Mackenzie (HUEM), OABPR, Projeto de doação de
cobertores para os índios
do Paraná.
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TENDÊNCIA
por Viviane Pereira

Reforma tributária
deixa a desejar
Alterações no Imposto de Renda trazem benefícios, mas
ainda falta muito para alcançar objetivos de simplificação,
neutralidade, progressividade e corrigir injustiças tributárias

M
SHUTTERSTOCK

enos burocracia e maior justiça fiscal eram alguns resultados esperados para o Imposto de Renda com
as mudanças da reforma tributária
que está em tramitação no Congresso Nacional – já passou pela Câmara e aguarda
votação do Senado. Se for aprovada até 31 de dezembro, as novas regras passam a valer a partir de
janeiro de 2022.
Em relação às empresas, a expectativa era que
simplificasse o sistema, fator que poderia melhorar a posição do Brasil, que está em 124º lugar no
ranking Doing Business, do Banco Mundial, que faz
uma análise do ambiente de negócios em 190 economias (ver entrevista sobre Lei do Ambiente de
Negócios, págs. 4 a 7). “Os empresários, em geral,
estão conscientes de que não teriam como pagar
menos impostos, especialmente nesse momento,
em que não há base financeira para reduzir a carga. O que se esperava era a simplificação do nosso
sistema. Boa parte do tempo das empresas é gasto
apurando tributos”, aponta André Malinoski Munoz,
advogado da área de Consultoria Tributária do Gaia
Silva Gaede Advogados. “Se a reforma não reduz
carga nem simplifica, não melhora em nada o nosso
ambiente de negócios. Se não bastasse, em alguns
casos, está aumentando a carga tributária de pessoas jurídicas e gerando mais complexidade”.
No Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF),
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a esperada atualização das faixas e dos valores das
deduções, para melhorar a justiça fiscal, não foi totalmente contemplada. “O ajuste no limite de isenção desonera a tributação do IR para as classes mais
baixas, mas para compensar a suposta perda para o
governo, agrava a situação das classes média e média alta”, avalia Yan Dutra Molina, advogado da área
do Contencioso Tributário do Escritório.
Em relação à tributação dos investimentos financeiros, Heitor Cesar Ribeiro, advogado de Consultoria Tributária do GSGA, considera que grande
parte dos avanços propostos acabou ficando para
trás. “O mote central da reforma, que era reduzir
privilégios, não aconteceu. Quando se fala de tributação sobre a renda não deve haver privilégios”.
CONTROVÉRSIAS DA TRIBUTAÇÃO DE
DIVIDENDOS

A volta da tributação de dividendos (que existia
até 1996), com alíquota de 15%, é um dos aspectos
considerados controversos. Para compensar haverá
redução de tributos de pessoa jurídica, só que com
condições determinadas e percentual menor, o que
acaba por elevar a carga tributária em muitos casos.
Atualmente a soma das alíquotas do Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social (CS) é 34%. Com a reforma passa a ser
26% (18% de IRPJ com 8% de CS); com o acréscimo
de 15% de tributos sobre os dividendos (lucros já
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“

O mote central da reforma, que era reduzir privilégios, não
aconteceu. Quando se fala de tributação sobre a renda não
deve haver privilégios
Heitor Cesar Ribeiro

tributados pelo IRPJ e CS), ao final gera uma carga
tributária de cerca de 37%.
“Esses 15% serão cobrados das empresas que
distribuem dividendos; as que não distribuem terão
uma redução no valor pago, passando de 34% para
26%. Essas alterações afetam a simplificação do sistema, a neutralidade e a progressividade do tributo”,
explica André Malinoski. “O tributo é neutro quando
a sua implementação ou não cria exceções ou desestimula fortemente os empresários a buscarem reorganizações para se enquadrarem em exceções”.
A respeito das exceções trazidas pela reforma,
uma delas é a isenção das empresas do Simples (pequenas empresas), que apesar de contribuir para
a progressividade, tira a neutralidade da reforma.
“Quando a tributação das pequenas empresas é muito inferior à das grandes empresas, o que ocorre é
um desestímulo ao crescimento, ou um estímulo às
simulações, em que se criam várias pequenas empresas para fatiar o faturamento com a finalidade de
ocultar o crescimento do negócio”.
Empresas sob regime de lucro presumido, com
faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano, ficam isentas. Sobre esse item, André Malinoski destaca disparidades que podem acontecer: uma empresa de lucro
presumido que fature R$ 4,9 milhões ao ano e uma de
lucro real que fature R$ 4,7 milhões ao ano serão tributadas. “Existem outras exceções de isenção, como
empresas de construção que optam pelo regime RET.
Por outro lado, uma organização de locação de imóveis de mesmo porte terá os dividendos tributados,
assim como uma construtora que não opte pelo RET”,
compara. “Estas modificações, além de não serem
neutras sob o ponto de vista econômico, geram ainda
mais complexidade ao nosso sistema tributário”.
Ele ressalta também um aspecto que demonstra
a não progressividade, lembrando que organizações
menores, de pequeno e médio porte, têm nos dividendos uma forma relevante de pagamento aos sócios, diferente das empresas de capital aberto, em
que os sócios podem facilmente vender ações para
auferir renda. “Em resumo, a tributação de dividendos incentiva que empresários fechem suas empresas para investir na bolsa de valores”.
PESSOA FÍSICA: ATUALIZAÇÃO PARCIAL NÃO
RESOLVE

Ainda no que se refere à tributação dos dividendos, mas agora sob o enfoque dos sócios pessoas
físicas, Yan Molina afirma que “muitos prestadores

de serviços que fazem parte de sociedades uniprofissionais, como contadores, arquitetos, advogados,
engenheiros, serão tributados porque não se enquadram nas hipóteses de exceção, como a faixa de
isenção”. A esse respeito, destaca que a regra de tributação com as exceções previstas no PL gerará distorções, tal como na situação de uma empresa que
possui grande número de sócios, tenha mais de R$
4,8 milhões de faturamento anual mesmo tributada
no lucro presumido, terá os seus dividendos tributados pelos sócios, enquanto que uma empresa com
poucos sócios e que não tenha um faturamento
igual ou superior a R$ 4,8 milhões ano, não gerará
uma tributação aos sócios, mas nesse segundo caso
é possível que cada sócio receba individualmente
um valor superior de lucro quando comparado ao
do primeiro caso.
Segundo André Malinoski, até para as pessoas
físicas a reforma em discussão não é neutra, porque
estimula fortemente a pejotização dos trabalhadores.
“Qualquer empregado celetista com salário mensal
superior a R$ 4,3 mil será mais tributado como pessoa física do que seria caso se transformasse numa
empresa do lucro presumido, por exemplo”.
Yan Molina lembra que um dos problemas do
IRPF é não ter atualização desde 2015, com valores
que estão defasados devido à inflação. “A reforma
atualiza a faixa de isenção, favorecendo a progressividade da tributação, mas por outro lado, além
de corrigir as demais faixas de renda com índices
menores, reduz sensivelmente o limite de utilização
do desconto simplificado, gerando acréscimo de
tributação”. Ele considera que as mudanças resol-

Composição de Imposto
de Renda - Pessoa Jurídica
COMO É HOJE
IRPJ + CS = 34%

COMO FICARÁ
IRPJ + CS = 26%
+15% sobre os dividendos (apenas
para empresas que distribuem)
carga tributária total = 37%
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“

Se a reforma não reduz carga nem simplifica, não
melhora em nada o nosso ambiente de negócios

vem parcialmente as questões: os contribuintes que
recebem até cinco 5 salários mínimos terão algum
benefício, mas acima disso, ou não muda ou há aumento da carga tributária.
“Para a reforma tributária atingir seus objetivos
precisaria ter uma atualização completa na apuração de imposto de pessoa física, incluindo os limites de descontos, seja simplificado ou por dedução
legal. Ainda há muitas distorções, fazendo com que
a carga tributária não seja distribuída de maneira
igualitária para todas as faixas, pesando a conta especialmente para a classe média e média alta, que é
quem mais usa os descontos do IR. A correção da tabela foi feita utilizando critérios equivocados”, opina

André Malinoski Munoz

Yan Molina. “Perdeu-se a oportunidade de simplificar e promover uma tributação mais justa, uniforme
e clara para os contribuintes”.
IGUALAR PEQUENOS E GRANDES
INVESTIDORES

“Hoje há uma tributação regressiva nos mercados financeiro e de capital, em que o grande investidor acaba pagando menos imposto de renda do
que o pequeno investidor, o que vai contra qualquer
lógica tributária, principalmente na tributação sobre a renda, em que se deve ter progressividade de
tributação”, afirma Heitor Ribeiro. O objetivo inicial
do projeto de reforma era igualar a tributação entre

Principais mudanças para pessoa jurídica
EXTINÇÃO DO LUCRO REAL ANUAL
Como está: é possível escolher apuração trimestral ou anual com antecipações por estimativa.
Como ficará: extingue o formato anual. Prejuízos de um trimestre poderão ser compensados, sem limite,
nos três trimestres seguintes. A partir do quarto trimestre a compensação se limita a 30% do lucro do
próximo período.
Considerações: por um lado simplifica o sistema, sem cálculos de restituições ou acertos no final do ano,
por outro gera complexidades, porque em geral a contabilidade das empresas é anual e precisará de
fechamentos trimestrais.

EXTINÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Como está: o sócio tem direito a receber juros sobre o capital que coloca na empresa, gerando despesas
que reduzem a tributação da empresa.
Como ficará: extinção desses juros.
Considerações: até pouco tempo atrás, o Brasil era um dos poucos países grandes que tinha essa figura. No entanto, recentemente, o tema voltou à discussão a nível global. Em resumo, o Brasil pode estar
abrindo mão deste mecanismo justamente no momento em que o mundo discute a sua implementação.

EQUIPARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Como está: cada um desses tributos (IR e CS) tem uma base de cálculo diferente.
Como ficará: ambos com a mesma base.
Considerações: a medida simplifica a apuração, mas aumenta a carga tributária, já que unifica pela base
do IR, que gera maior tributo.

DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL PARA SÓCIO
Como está: imóvel que a empresa devolve ao sócio é transferido pelo valor em que está registrado na empresa.
Como ficará: necessidade de devolução do imóvel pelo valor de mercado.
Considerações: não faz sentido, porque não há evidência de renda verdadeira. O que existe é apenas uma
expectativa de valorização do bem.
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pequenos e grandes investidores, mas boa parte das
alterações neste sentido foram excluídas nos projetos substitutivos, como alíquota de 15% para renda
fixa em qualquer prazo, com o fim do escalonamento de 22.5% a 15% decrescente pelo tempo que o
valor fica investido.
“Geralmente, quem consegue manter aplicações financeiras de longo prazo e fruir as alíquotas
reduzidas do imposto de renda é o grande investidor,
ao passo que o pequeno investidor não costuma ter
essa disponibilidade e acaba pagando o imposto com
a aplicação de alíquotas mais elevadas. Sem a adoção
da alíquota única, o pequeno investidor continua proporcionalmente pagando mais impostos que o grande investidor, mantendo-se a injustiça tributária”, diz.
“O único ponto mantido até o momento para o fim
do privilégio de grandes investidores é a criação do
come-cotas para os fundos de investimento fechados, da mesma forma como ocorre para os fundos
abertos. A simplificação na forma de compensação
entre ganhos e perdas nas operações em bolsa iguala as condições de tributação do pequeno investidor
que não se utiliza de estruturas de fundos de investimentos para realizar essas compensações”.

“

Perdeu-se a oportunidade de simplificar
e promover uma tributação mais justa,
uniforme e clara para os contribuintes

Principais mudanças
nos investimentos
OPERAÇÃO EM BOLSA DE VALORES
Como está: tributo de 15% para investimentos em ações à vista,
mercado a termo, futuro e de opções; 20% em day trade e cotas
de fundos de investimentos imobiliários. Apuração mensal do
IR sobre rendimentos nas operações. Regra de compensação de
perdas apenas para aplicações com a mesma alíquota.
Como ficará: 15% para todos os tipos de aplicação. Apuração
trimestral. Compensação de perdas para todos os tipos de
aplicações.
Considerações: as alterações trazem simplificação e equivalência
para o grande e pequeno investidor, que poderá compensar ganhos e perdas de todos os tipos de investimentos, como pessoa
física, sem precisar de um fundo de investimento. O objetivo é
atrair pequenos investidores.

FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADO
Como está: não tem come-cotas para antecipação de tributação; é tributado apenas no resgate.
Como ficará: come-cotas em novembro com alíquota de 15%.
Considerações: grandes fortunas do país estão nesse tipo de
investimento e como geralmente não são resgatadas, nunca são
tributadas pelo IR. A mudança visa extinguir esse privilégio e tributar os rendimentos desses grandes patrimônios, que estão sob
fundos exclusivos. Já houve tentativas anteriores de criar essa tributação, que não avançaram, não passaram no Congresso. Com
essa alteração as grandes fortunas serão tributadas como todos
os outros rendimentos, promovendo justiça tributária.

Yan Dutra Molina

Principais mudanças
para pessoa física
ISENÇÃO DO IR
Como está: isento quem recebe até R$ 1.900 por mês.
Como ficará: isenção até R$ 2.500 por mês.
Considerações: o limite de isenção teve atualização de cerca de
31%, bem maior do que o índice de 13% utilizado para atualizar
as demais faixas de renda. O total de contribuintes isentos passa
de 10 milhões para cerca de 16 milhões. Para equilibrar os valores arrecadados, haverá majoração de carga para a classe alta e,
especialmente, para a média.

MENOR LIMITE DE DESCONTO NA
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA
Como está: desconto de 20%, limitado a R$ 16.700.
Como ficará: limite de R$ 10.700.
Considerações: os contribuintes que não têm despesas dedutíveis significativas para a declaração completa terão majoração
de carga, porque o limite de desconto simplificado foi reduzido.

DESCONTO NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
DEFASADOS DE IMÓVEIS
Como está: paga-se IR com base em alíquotas de 15% a 22.5%
sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis, sem possibilidade de atualização do valor dos imóveis antes da venda.
Como ficará: há possibilidade de atualização do valor dos imóveis, com tributação da atualização com alíquota de 4%, apenas
de janeiro a abril do ano seguinte à aprovação. Isso possibilita a
redução do ganho de capital tributado de 15% a 22.5% auferido
na venda dos imóveis.
Considerações: é uma boa oportunidade, especialmente para
quem planeja vender o imóvel a curto ou médio prazo, mas exige
cuidados, porque já há na legislação previsões de isenção e diferimento deste ganho em situações específicas, além de que esta
majoração pode fazer com que o contribuinte passe a se sujeitar
ao imposto sobre grandes fortunas, que ainda possui indefinições
sobre os critérios que determinarão seus contribuintes.
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IDEIAS

Comunicação mais
clara e eficiente com
Legal Design
GSGA se especializa na abordagem, que utiliza ferramentas visuais e
facilita entendimento. Clientes e operadores do Direito aprovam resultado

O

distanciamento durante a pandemia
levou à busca por melhores formas
de se comunicar, com alternativas
mais eficientes para compensar a
falta das interações proporcionadas
pela presença física. Durante esse processo, o Gaia
Silva Gaede Advogados deu início à implantação do
Legal Design, método que teve origem com o Legal
Design Lab da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Inspirado no Design Thinking, utiliza
ferramentas para melhorar a experiência e entendimento dos documentos e produtos jurídicos.
O Legal Design acompanha a evolução da comunicação, especialmente impulsionada pelas re-
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des sociais, com maior utilização de recursos visuais
que facilitam a interatividade e ajudam a passar a
mensagem desejada. Mesmo na mídia tradicional,
jornais impressos e programas televisivos passaram
a usar mais infográficos e desenhos, especialmente
para apresentar resultados de pesquisas, dados que
demandam maior organização para compreensão.
A aplicação da abordagem na área da advocacia
oferece importantes ganhos no resultado final da
entrega das peças jurídicas, documentos e projetos,
facilitando a comunicação. É essencial o uso dessa
linguagem mais empresarial quando consideramos
nosso ambiente, atuando em várias áreas do Direito com clientes de diferentes setores. Nem sempre

IPSOFACTO

“

O Legal Design acompanha a evolução da comunicação, especialmente
impulsionada pelas redes sociais, com maior utilização de recursos visuais que
facilitam a interatividade e ajudam a passar a mensagem desejada
quem recebe o documento jurídico é um advogado e
muitas vezes o representante precisa dividir as informações dentro da empresa com outros tomadores
de decisão. A dificuldade em compreender um detalhamento jurídico pode atrasar toda a operação.
A proposta para implementação dessa abordagem teve boa recepção no Escritório desde o início,
mas era necessário mudar o mindset e preparar mais
de 300 profissionais. O principal desafio estava no
domínio de ferramentas que possibilitassem aplicar
as técnicas. Tivemos vários ciclos de palestras e treinamentos para a compreensão do conceito de Legal
Design e sua operacionalização, além da preparação
para o uso dos recursos visuais como mapas, tabelas,
linhas do tempo, gráficos, e para realizar a aplicação
respeitando a identidade visual do Escritório.
O processo, que durou um pouco mais de um ano,
foi bastante gratificante e hoje todos os advogados
do GSGA produzem peças jurídicas com abordagem
mais visual e moderna. A disposição das informações
de forma visual possibilita compreender facilmente o
escopo do trabalho, as questões mais relevantes, o
principal objetivo do documento, os pontos positivos,
negativos e de atenção, os primeiros passos de um
projeto, toda a sequência e resultados. As prioridades estão em destaque e transmitem, logo no início, a
mensagem principal, agilizando o entendimento e, em
decorrência disso, a tomada de decisão.

SHUTTERSTOCK

APROVAÇÃO DE CLIENTES E OPERADORES DO DIREITO

No começo da pandemia os despachos presenciais foram suspensos, passando a ser realizados de
forma online, o que mudou a dinâmica no contato
com os julgadores. Logo no início da aplicação do
Legal Design pudemos perceber o impacto da adoção das técnicas quando um ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) elogiou o fato de os memoriais estarem curtos, considerou o visual bastante

Design

“palatável” e ficou impressionado com o uso de QR
Code para acessar um vídeo complementando as informações do documento.
Os juízes comentam que as peças com a nova
abordagem, usando elementos como linhas do tempo
e gráficos, têm mais clareza e objetividade, trazendo a
informação necessária. O mesmo retorno positivo recebemos dos clientes, quando fazemos, por exemplo,
memoriais com esse formato, com QR Code para que
o ministro possa acessar despacho gravado com resumo do caso. Muitos que não são da área jurídica dizem
que conseguiram compreender mais facilmente, com
a linguagem acessível e apresentação bem agradável.
Julgadores administrativos também têm elogiado
a mudança. Recentemente, em um Conselho de Contribuintes Estadual, o relator elogiou publicamente
durante a sessão o memorial apresentado, afirmando
que as linhas do tempo e a forma objetiva foram fundamentais para a compreensão do assunto e a abordagem didática ajudou a esclarecer o caso concreto.
Essas impressões comprovam o que sabemos,
que o tempo está escasso e a utilização desses elementos, que permitem reduzir a quantidade de texto e trazem mais assertividade de clareza na argumentação jurídica, facilita a compreensão.
A opinião geral, com relato de operadores do Direito e dos clientes, é que a comunicação se tornou
mais objetiva, clara e eficiente. A prestação do serviço
jurídico é feita para o cliente e para o Poder Judiciário
e Administrativo, e ambos entendem melhor os trabalhos apresentados, bem como os pedidos postulados.
Hoje, praticamente todas as peças que saem
do Escritório estão nesse formato mais moderno,
utilizando o Legal Design. Foi um processo longo,
com o tempo de maturação de todos, que valeu
bastante, porque atingimos o objetivo de produzir
um conteúdo considerando sempre o maior
benefício para o público final.

Tecnologia

Direito

ANA PAULA FARIA: sócia da Unidade de Curitiba, especializada na
área de Direito Tributário e Processual Civil.
JULIANA QUADRADO: gerente de Comunicação e Marketing.
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CO M P O RTA M E N TO

Tendência no
Direito do Trabalho:
anywhere office
Modelo inovador gera dúvidas sobre regras e limites.
Convenção ou acordo coletivo podem ajudar a regulamentar
pontos mais complexos

A

pandemia decorrente do coronavírus inegavelmente afetou as relações
de trabalho e antecipou a adoção do
home office por parcela significativa das
empresas. Em decorrência deste fato,
vem se discutindo um modelo de trabalho inovador,
o anywhere office, no qual qualquer lugar serviria
como escritório – incluindo-se a prestação de serviços fora do Brasil –, bastando a conexão ao ambiente
digital de trabalho.
Nesse cenário surgem dúvidas a respeito da forma de regulamentação, os limites da jornada de trabalho, o direito à desconexão e impactos na saúde
física e mental do trabalhador. O primeiro passo importante para compreensão do tema é entender o
conceito jurídico do home office. E a legislação não

trata especificamente do home office, mas sim do
conceito de teletrabalho, desde 2017, com a reforma trabalhista.
Para a lei trabalhista, considera-se teletrabalho
a prestação de serviços preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitua como
trabalho externo.
A lei exige que essa modalidade de trabalho
conste expressamente no contrato individual com
as especificações das atividades do empregado. A
alteração do regime presencial para o teletrabalho
só pode acontecer por mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual; já a alteração
do regime de teletrabalho para o presencial pode

“

SHUTTERSTOCK

Ao se permitir que qualquer lugar sirva como base
para a prestação de serviços — anywhere office —, as
normas jurídicas relativas ao teletrabalho devem servir
de inspiração para a regulamentação da relação entre
empregado e empregador
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“

Com a participação do sindicato, as regras estabelecidas
ganham proteção constitucional e tendem a garantir
maior segurança jurídica ao pactuado

ocorrer com a determinação exclusiva do empregador, garantido o prazo mínimo de transição de 15
dias, também com o devido registro por escrito em
aditivo contratual.
Diante da natureza dessa prestação de serviços,
cabe ao empregador instruir os empregados, de
maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes
de trabalho, e cabe ao empregado assinar termo
de responsabilidade comprometendo-se a seguir as
instruções fornecidas pelo empregador.
Esse regime de trabalho não está sujeito ao
controle de jornada, assim como os profissionais
que exercem cargo de confiança ou serviço externo.
No entanto, é importante que o empregador tenha
ciência de que se, na prática, houver o controle de
jornada, o teletrabalhador pode requerer, na Justiça
do Trabalho, o pagamento das horas extras com o
devido adicional, que é de, no mínimo, 50% sobre o
valor da hora normal.
Já no home office, a natureza da prestação de
serviços continua sendo o trabalho presencial nas
dependências da empresa e não há uma legislação
específica sobre o tema. O que ocorre, na prática,
é que algumas vezes na semana a prestação de serviços é deslocada para a casa do profissional em decorrência da liberalidade do empregador, com fundamento em política interna, geralmente atrelada à
melhora da qualidade de vida e à redução de custos
com infraestrutura.
Com a experiência do trabalho fora das dependências do empregador durante a pandemia, na
prática, alguns profissionais deslocaram o local da
prestação de serviços para qualquer lugar, dentro
ou fora do Brasil, e em razão do regime jurídico
existente mencionado, o enquadramento correto

“

da prestação de serviços é essencial para a observância dos requisitos formais exigidos pela lei e
consequente validade da adoção do teletrabalho
ou do home office, ou ainda para proteção do trabalhador transnacional.
Ao se permitir que qualquer lugar sirva como
base para a prestação de serviços – anywhere office
–, as normas jurídicas relativas ao teletrabalho devem servir de inspiração para a regulamentação da
relação entre empregado e empregador. Diante das
inúmeras especificidades que surgirão em razão de
cada relação, a negociação coletiva seria uma alternativa para conferir maior segurança jurídica às
regras estipuladas por cada empresa.
Através de uma convenção ou de um acordo
coletivo de trabalho, o empregador poderá regulamentar as questões relacionadas aos pontos mais
complexos citados como, por exemplo, lei vigente e
aplicável à prestação de serviços; o período à disposição do trabalhador e a preservação do descanso – incluindo-se o controle ou não da jornada e
utilização de e-mails, whatsApp ou outros sistemas
de comunicação, caracterização de períodos de sobreaviso; e o acompanhamento das condições de
trabalho e monitoramento da saúde física – especialmente a observância das regras de ergonomia,
e mental –, em particular pontos relacionados à
síndrome de Burnout.
Com a participação do sindicato, as regras
estabelecidas ganham proteção constitucional
e tendem a garantir maior segurança jurídica ao
pactuado.
Embora o processo de uma negociação coletiva seja complexo e, por vezes, provoque mudanças
culturais, é recomendável às empresas que busquem suporte jurídico para o avanço nesse tema.

Com a experiência do trabalho fora das dependências do empregador
durante a pandemia, na prática, alguns profissionais deslocaram o local
da prestação de serviços para qualquer lugar, dentro ou fora do Brasil
MARIA BEATRIZ TILKIAN: senior manager da área de Direito
Trabalhista no Escritório de São Paulo.
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O futuro do ICMS nas
transferências entre
estabelecimentos
Divisor de águas, a decisão do STF na Ação Direta de
Constitucionalidade nº 49 gera instabilidades e incertezas em relação
aos direitos dos contribuintes

O

tema deste artigo não é novo: desde
a década de 70 a doutrina já defendia que o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) não
deveria incidir sobre as operações de
transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa. Em 1996, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) editou a Súmula nº 166, pacificando que “não
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Em 2010, no rito
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dos Recursos Repetitivos, este entendimento foi
confirmado no REsp nº 1.125.133 (Tema nº 259).
Apenas em 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF)
consolidou seu entendimento, também no mesmo
sentido, em sede de repercussão geral do ARE nº
1.225. 885 (Tema nº 1.099).
Apesar de consolidada a jurisprudência, permanecia vigente a previsão da Lei Complementar
(LC) nº 87/96 (Lei Kandir) que, de maneira genérica, exigia o ICMS em operações desta natureza
(art. 12, I) e os Estados, da mesma forma, manti-

IPSOFACTO

“
SHUTTERSTOCK

Outras questões
importantes devem ser
observadas, como a
preservação de benefícios
fiscais que dependam
da atual sistemática de
tributação de crédito
e débito

nham essa cobrança em suas legislações.
Desse modo, os contribuintes que pretendessem contestar esta exigência poderiam buscar o Poder Judiciário, o que, via de regra, ocorria em casos
específicos, a exemplo das transferências envolvendo bens integrantes do ativo imobilizado; por outro lado, as empresas que pretendessem submeter
suas transferências ao regime de débito e crédito,
especialmente de mercadorias destinadas à venda
ou à industrialização, encontravam amparo nas legislações estaduais, razão pela qual estruturaram
suas operações sob tal premissa.
Em meio a este cenário, o Estado do Rio Grande
do Norte decidiu pacificar as relações Fisco e contribuinte, nos termos das legislações em vigor, uniformizando os procedimentos e evitando derrotas perante o Poder Judiciário. Para isso, valeu-se da Ação
Direta de Constitucionalidade (ADC), pretendendo
fossem julgadas constitucionais as normas que sustentam a cobrança de ICMS nas transferências.
Qual o motivo, então, para tanta preocupação
do mercado com o conteúdo da decisão do Plenário
do STF na ADC nº 49? É que a sua repercussão, na
forma estabelecida pela Suprema Corte é, deveras,
desastrosa para os contribuintes que regularmente
praticavam operações de transferência de mercadorias entre as Unidades da Federação, na medida em
que a jurisprudência foi mantida por meio da recente decisão. O conteúdo assume caráter impositivo
e se sobrepõe às disposições da LC que pudessem

alicerçar o crédito do imposto pelo estabelecimento
destinatário da mercadoria transferida.
Com isso, mais do que reiterar que “não incide
ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte”, na ADC
nº 49 o Plenário do Supremo declarou inconstitucionais algumas previsões da Lei Kandir relacionadas ao tema, inclusive a norma de que “é autônomo
cada estabelecimento do mesmo titular” (art. 11,
§3º, II). O STF também declarou inconstitucional o
trecho “ainda que para outro estabelecimento do
mesmo titular” (art. 12, I) e o §4º do artigo 13, que
trata da base de cálculo nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular.
Juridicamente, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF tem o efeito de excluir uma norma
do ordenamento jurídico. Por isso a ADC nº 49 é um
divisor de águas: a Suprema Corte invalidou, com
efeitos gerais (“erga omnes”), artigos da Lei Kandir
que eram o alicerce das legislações estaduais que
previam a exigência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos.
Os efeitos desta ruptura ainda são incertos. Embora os votos até o momento prolatados pelos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso tenham
sinalizado que a Suprema Corte resguardará os
direitos dos contribuintes, a exemplo da manutenção dos créditos de ICMS nas transferências, outras
questões importantes devem ser observadas, como
a preservação de benefícios fiscais que dependam
da atual sistemática de tributação de crédito e débito, evitando-se desequilíbrio na cadeia, bem como
o orçamento dos Estados para que não sofram impactos com a decisão.
O QUE “ESTÁ EM JOGO” NA ADC Nº 49

Em 19 de abril de 2021, o plenário do STF, por
unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ADC nº 49, no sentido de declarar inconstitucionais o inciso II, do §3º, do artigo 11, que
versa sobre a autonomia dos estabelecimentos; o
trecho “ainda que para outro estabelecimento do
mesmo titular” constante do inciso I do artigo 12;
bem como o §4º do artigo 13 que trata da base de
cálculo nas operações com estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.
O ponto crucial que abraça a temática da ADC
nº 49 diz respeito à não cumulatividade nas transferências entre filiais, especialmente naquelas
operações envolvendo mais de um estado. Assim,
ao definirmos que a transferência entre filiais é
operação alheia à incidência do ICMS, trazemos à
tona dois questionamentos concomitantes: como
ficam os créditos do estabelecimento remetente
e como ficam os débitos do estabelecimento destinatário? Ademais, é de se pensar nos impactos
diretos na fruição dos benefícios fiscais dos contribuintes, além dos impactos indiretos quanto ao
conceito da autonomia dos estabelecimentos.
Para se ter noção da relevância, cite-se a aná-
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lise econômica realizada por meio do parecer
acostado aos autos da ADC nº 491 , estimando-se
que 40% das transações dos centros de distribuição das empresas varejistas estejam relacionadas
a transferências interestaduais entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Além disso, existe uma projeção de que haverá uma perda anual
de créditos tributários, com base no faturamento
de 2019 das dez maiores varejistas do Brasil, de
aproximadamente R$ 234 bilhões, decorrentes de
eventual acúmulo de crédito do ICMS.
Adiante será abordado o endereçamento dessas questões e as perspectivas de resolução pelos
Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.
ATUAL ESTÁGIO DA ADC Nº 49 E POSSÍVEIS
DESDOBRAMENTOS DO TEMA

Considerando as consequências da decisão
proferida em abril, na ADC nº 49, o Estado do Rio
Grande do Norte opôs Embargos de Declaração,
pleiteando esclarecimentos acerca (i) dos créditos
de ICMS do estabelecimento remetente; (ii) da validade do princípio da autonomia dos estabelecimentos para além das transferências; e (iii) da data
de produção de efeitos da decisão (modulação de
efeitos), para que seja a partir do ano de 2022, garantindo a validade das operações não contestadas
até 19 de abril de 2021.
Estes Embargos de Declaração começaram a
ser julgados em 08 de outubro de 2021, quando o
ministro relator Edson Fachin apresentou seu voto,
que foi acompanhado integralmente pelos minis-
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tros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.
Em relação à manutenção dos créditos pelo
estabelecimento remetente, o ministro relator defendeu que a transferência interestadual é mera
movimentação física, razão pela qual não se amolda à hipótese de estorno do artigo 155, §2º, II, da
Constituição Federal, dispositivo que trata da exceção à não cumulatividade nos casos de isenção
e não incidência. Portanto, seriam mantidos os
créditos de ICMS na operação, a exemplo do que
ocorre na saída em comodato (RE 1.141.756).
Quanto à temática da autonomia dos estabelecimentos, o ministro relator entendeu pela inconstitucionalidade com supressão do texto constitucional, mas cuja interpretação não repercute
em deveres instrumentais. Nesse ponto, divergiu
o ministro Roberto Barroso, declarando a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 11,
§3º, II, da LC nº 87/96, de modo que o instituto
somente seja aplicado para afastar a incidência no
caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
No que se refere à modulação, o relator defendeu
F1 F2que os efeitos da decisão tenham início a
partir de 2022, com vista a permitir que os estados tratem da questão, em sede do Confaz, “para
melhor conformação do esquadro legal do ICMS”2.
1
Formulado por “Tendências Consultoria Integrada”.
2
O ministro Luís Roberto Barroso ressalvou da eficácia prospectiva
da decisão, proposta para 2022, os processos administrativos e judiciais
pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento de
mérito (abril de 2021).

IPSOFACTO

“

Diante desse cenário, para evitar novas disputas judiciais
e um agravamento da insegurança jurídica, é ideal que
os pontos cruciais da ADC nº 49 sejam integralmente
solucionados pelo STF

Uma das preocupações demonstradas pelo
STF nos votos proferidos até o momento se relaciona à possível inviabilidade da manutenção dos
benefícios fiscais e seus impactos imediatos. Isto
se deve ao fato de que os benefícios costumam se
apresentar de diversas formas, a exemplo de créditos presumidos e diferimento do ICMS, cujo pressuposto é a saída submetida à incidência do ICMS.
Ademais, muitos benefícios fiscais possuem
como contrapartida o incremento na arrecadação
do ICMS, assim como o cumprimento de percentuais mínimos de operações interestaduais. Dessa
forma, o afastamento da incidência do imposto
nas transferências entre filiais poderia resultar na
inaplicabilidade de diversas benesses.
Em 19 de outubro, o ministro Dias Toffoli pediu
vista dos autos, o que suspendeu o julgamento dos
Embargos de Declaração, sem data prevista para
retomada. Se não concluído o julgamento neste
ano, a modulação para 2022 deferida nos votos
acima restaria prejudicada, podendo passar para
o ano de 2023, como, aliás, já é requerido ao STF
pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda
dos Estados (ofício Comsefaz nº 185/2021).
No âmbito do Confaz, representantes dos
órgãos fazendários têm manifestado que estão
aguardando a conclusão da ADC nº 49 para verificar possíveis providências quanto à instituição de
um Convênio de ICMS que trate sobre o tema da
transferência entre filiais.
Vale rememorar que a Constituição Federal determina que cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação do ICMS (art. 155, §2º, XII, ‘c’).
Ou seja, a princípio, apenas uma lei complementar
nacional teria o condão de definir a transferência dos
créditos ao estabelecimento destinatário.
Sob o ponto de vista legislativo, foi apresentado o PLP 148/2021 que traz proposição para
alterar o inciso II do artigo 12 da Lei Kandir, suprimindo o trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, acrescentando dois
novos parágrafos a este dispositivo (§§ 4º e 5º)
com a finalidade de garantir a manutenção integral do crédito tributário em favor do contribuinte

que promove a transferência. Alternativamente,
estes novos parágrafos autorizam o contribuinte a
fazer o destaque do ICMS na saída de seu estabelecimento, viabilizando o aproveitamento do crédito
tributário pelo estabelecimento destinatário.
Diante desse cenário, para evitar novas disputas judiciais e um agravamento da insegurança jurídica, é ideal que os pontos cruciais da ADC nº 49
sejam integralmente solucionados pelo STF – especialmente as dúvidas quanto à manutenção dos
créditos de ICMS e os reflexos dessa decisão sobre
os benefícios fiscais do imposto.
Além disso, a modulação de efeitos da decisão
revela-se uma medida indispensável para que os
contribuintes e o Poder Público possam se adequar
a este novo cenário. A modulação a partir de 2022
não parece suficiente para este fim, sendo necessária a postergação de efeitos, no mínimo, para o
ano de 2023.
Após a decisão do STF, espera-se que o Poder
Público – sobretudo por meio do Confaz e do Poder
Legislativo – adote medidas de respeito e harmonia
à decisão da Suprema Corte, de modo a não gerar
mais incertezas e instabilidades quanto ao tema.
Por fim, caso o desfecho deste assunto provoque prejuízos às empresas, por exemplo, prejudicando a manutenção dos créditos de ICMS ou
inviabilizando benefícios fiscais concedidos por
prazo determinado ou com a exigência de contrapartidas (investimentos, ampliação de empreendimento econômico, contratação de funcionários), é
possível buscar a tutela do Poder Judiciário para
reparar ilegalidades ou inconstitucionalidades, hipótese que deverá ser avaliada oportunamente, a
depender dos desdobramentos no âmbito da Suprema Corte.

ÁLVARO ROTUNNO: advogado senior da área de Contencioso Tributário do Escritório em Curitiba.
MARCELA ADARI CAMARGO: advogada da Consultoria Tributária do
Escritório em São Paulo.
SAMIR ANTONIO DAHI: senior manager da área Tributária do Escritório
do Rio de Janeiro.
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REFLEXÕES

Menos conflitos,
mais soluções
As diferenças, vantagens e desvantagens dos Métodos
Alternativos de Resolução de Conflitos, importantes para resolver
disputas sem recorrer ao Poder Judiciário
“Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise
whenever you can. Point out to them how the nominal winner
is often a real loser—in fees, expenses, and waste of time. As a
peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good
man. There will still be business enough.”1
Abraham Lincoln

O

Poder Judiciário (formado pelos juízos
de primeira instância e os tribunais) é
uma instituição essencial sem a qual
a sociedade acabaria em caos. Embora sua importância não possa ser suficientemente enfatizada, muitas das disputas que
surgem entre indivíduos ou organizações, dada à sua
natureza, poderiam ser resolvidas sem a interferência das autoridades judiciais.
Há muito tempo fala-se na “crise do Poder Judiciário”, de uma evidente necessidade de reformas
estruturais e de meios capazes de desafogar a Justiça brasileira, de forma célere, com credibilidade e
efetividade. Isto porque é inconteste que o Poder
Judiciário não atende mais a todos os anseios da sociedade, principalmente sob a ótica da celeridade da
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prestação jurisdicional e, em diversos casos, também
sob o aspecto da qualidade e efetividade da decisão.
Nesse contexto, a necessidade da adoção de métodos alternativos ao modelo tradicional fica cada
vez mais evidente, embora siga sendo objeto de discussões filosóficas, teóricas e legais, pois há os que
defendem que a adoção de métodos alternativos
poderia levar a uma privatização da Justiça e/ou dificultar ou até mesmo negar o direito constitucional
do irrestrito acesso ao Poder Judiciário. Contudo, na
prática, a adoção de métodos alternativos visa exatamente o contrário, ou seja, tem por objetivo proporcionar aos litigantes uma forma de solução mais
simples, rápida, barata e, muitas vezes, mais efetiva,
servindo, indiretamente, como um modo de desafogar o Judiciário e alargar o acesso à Justiça.

IPSOFACTO

“

A adoção de métodos alternativos tem por objetivo proporcionar aos
litigantes uma forma de solução mais simples, rápida, barata e, muitas
vezes, mais efetiva, servindo, indiretamente, como uma forma de
desafogar o Judiciário e alargar o acesso à Justiça
Em apertada síntese, é possível definir Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, frequentemente referidos como ADRs (Alternative
Dispute Resolution)2, como um conjunto de métodos e/ou técnicas que permitem às partes envolvidas num conflito ou disputa resolverem suas
diferenças e chegar a uma solução (via de regra
amigável) sem recorrer ao Poder Judiciário.
Conforme definido no livro “Alternative Dispute Resolution: The Litigator's Handbook”, ADR é:
“Qualquer coisa, exceto um julgamento por
um tribunal ou júri sob os auspícios de algum
órgão judicial”.
Em outras palavras, o ADR, como o nome sugere, nada mais é que um método alternativo ao processo judicial para resolver disputas que existem
entre indivíduos ou organizações.
MÉTODOS DE SISTEMA ALTERNATIVO DE
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

As técnicas ou modalidades de ADR podem variar
de país para país e até de estado para estado, a depender da estrutura legal de um país. A seguir comento os
métodos de resolução mais amplamente aceitos e que
vêm sendo cada vez mais utilizados no Brasi:

ARBITRAGEM

MEDIAÇÃO

CONCILIAÇÃO

ARBITRAGEM

Na arbitragem, a disputa entre as partes se dá
através de um processo para alcançar uma resolução
definida
F1F2 por um terceiro imparcial conhecido como
“árbitro”, sem passar pelo exame do Poder Judiciário
e sem que a decisão definida pelo(s) árbitro(s) seja
passível de recurso junto ao Poder Judiciário, salvo
raras exceções, como uma nulidade. O árbitro ou os
árbitros, após a análise do objeto da disputa entre as

partes, profere uma decisão, denominada sentença
arbitral, que produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos
órgãos do Poder Judiciário e constitui título executivo
judicial (art. 515, VII, NCPC).
Ao contrário de outros métodos de resolução de
disputas, uma vez que as partes tenham submetido
um assunto à arbitragem, nenhuma delas pode desistir do procedimento.
A arbitragem pode ser voluntária ou obrigatória.
No caso da obrigatória, as partes na disputa se submetem à arbitragem em razão de uma determinação contida em algum estatuto ou regulamento ao
qual se vincularam anteriormente, por uma ordem
judicial ou em decorrência de uma cláusula (cláusula compromissória) contida num instrumento contratual previamente celebrado entre as partes. Por
outro lado, no caso de arbitragem voluntária, fica a
critério das partes a possibilidade de submeter um
conflito/disputa à arbitragem.
MEDIAÇÃO

Na mediação, uma decisão amigável surge com
a ajuda de um terceiro denominado “mediador”,
que tem o papel de facilitar o diálogo entre as partes. Trata-se de um processo voluntário e mais flexível que a arbitragem. Esse método possibilita que
as partes (pessoas) falem e sejam ouvidas em suas
necessidades, de modo que a retomada do diálogo
traz o protagonismo às partes em suas decisões e,
assim, costuma proporcionar um efeito positivo nas
suas relações.
Contudo, não é todo conflito que pode ser mediado, seja por vedação legal, seja por suas particularidades. Os que podem ser mediados e para os
quais a mediação se mostra um método bastante
eficaz de solução de conflito são:
● Entre empresas – clientes e fornecedores; parceiros.
● Entre sócios.
● Entre empresas e colaboradores.
● Entre membros de uma família.

1
“Desencoraje o litígio. Convença seus vizinhos a chegarem a um acordo, sempre que possível. Aponte a eles que o considerado 'vencedor' é muitas vezes um
verdadeiro perdedor - de honorários, despesas e perda de tempo. Como um mediador da paz, o advogado tem uma oportunidade superior de ser um bom homem.
Ainda assim, haverá trabalho suficiente para os advogados”.
2
Nos países de língua latina, dentre os quais o Brasil, são comumente designados como Resolução Alternativa de Disputas (RAD) ou Métodos Alternativos de
Solução de Conflitos (MASCs) ou, ainda, Métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos ou Controvérsias (MESCs).
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Na mediação, o eventual acordo alcançado
somente vinculará as partes quando elas concordarem com todos os seus termos e condições e o
assinarem. Embora possam ser aconselhadas ou até
mesmo intimadas (pelo Poder Judiciário) a aderirem à mediação em determinadas situações, antes
de assinarem o instrumento do eventual acordo as
partes envolvidas no conflito/disputa podem desistir da mediação a qualquer momento e não têm nenhuma obrigação de concordar com a resolução do
conflito pela via da mediação.
Portanto, a mediação é um processo em que as
partes têm total controle sobre seu acordo final. O
mediador (ou os mediadores) atua apenas como
um facilitador e não interfere na decisão da disputa.
CONCILIAÇÃO

A conciliação pode ser definida como um processo autocompositivo (em que as próprias partes
tentam resolver o conflito) breve, no qual os interessados são auxiliados por um terceiro imparcial,
chamado de conciliador, que utilizando técnicas
adequadas irá formular propostas de acordo para a
solução do conflito.
O mediador é um terceiro imparcial que opera
para que haja fluidez no diálogo. Ele conduz o processo e não as decisões, facilitando a comunicação
entre as partes.
Tal qual ocorre na mediação, na conciliação a
decisão final é exclusiva das partes, a quem cabe
definir os termos e condições do eventual acordo.
MEDIAÇÃO X CONCILIAÇÃO

Apesar de serem métodos muito similares, tanto a Lei 13.140/2015 (que rege a mediação) quanto
o Código de Processo Civil fazem uma diferenciação entre a mediação e a conciliação. No Código de
Processo Civil, o artigo 165 diferencia as figuras do
mediador judicial e do conciliador judicial, determinando que o conciliador atue preferencialmente nas

ações em que não houver vínculo entre as partes,
sendo que o conciliador pode sugerir soluções. Já
o mediador atua em ações nas quais as partes possuem vínculos (sócios, marido e mulher, pais e filhos
etc.), com objetivo de restabelecer o diálogo e permitir que as partes proponham soluções para o caso.
Na prática, há uma sutil diferença entre a mediação e a conciliação. Na conciliação, a técnica usada para aproximar as partes é mais direta, há uma
participação mais efetiva do conciliador na construção e sugestão de soluções. Já na mediação, o mediador interfere menos nas soluções e age mais na
aproximação das partes.
CONCLUSÃO

Os Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos têm sido crescentemente procurados tanto no
Brasil quanto no exterior, por possibilitar a resolução
de controvérsias de forma mais célere, econômica e,
via de regra, com mais efetividade e satisfação dos
interesses das partes, de modo que se revelam excelentes meios alternativos ao sistema judiciário.
No caso específico da mediação, na medida que
as soluções para os conflitos são construídas pelas
próprias partes envolvidas, sejam pessoas físicas ou
jurídicas, proporcionam a manutenção e/ou melhoria do relacionamento, e no caso de conflitos
comerciais, a continuidade da relação de parceria e
a realização de novos negócios. Além disso, são procedimentos que asseguram o sigilo, sendo vedada
a divulgação de qualquer informação sem a prévia
autorização mútua das partes. Isso constitui uma
vantagem fundamental no contexto corporativo, no
qual as empresas não podem ser expostas, a fim de
preservar suas relações e negócios.
As vantagens demonstram que na eventualidade de surgir algum conflito ou disputa, é altamente
recomendável considerar um dos Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos como alternativa ao
Poder Judiciário.

“

O ADR (Alternative Dispute Resolution) é um método
alternativo ao processo judicial para resolver disputas que
existem entre indivíduos ou organizações
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Vantagens e desvantagens
Vantagens

Desvantagens

FLEXIBILIDADE
As procedimentos arbitrais são mais flexíveis e
informais em comparação com o processo judicial.

TEMPO

● Há uma grande limitação para recorrer da
sentença arbitral.

Os procedimentos de arbitragem costumam
ocorrer a um ritmo mais acelerado em
comparação com o processo judicial,
economizando tempo para as partes.

● Via de regra, a arbitragem não prevê a
concessão de pedidos interlocutórios e
medidas de urgência.

CONFIDENCIALIDADE
ARBITRAGEM

● Renúncia ao direito de submeter a
questão objeto do conflito à análise do
Poder Judiciário.

As disputas sujeitas à arbitragem são tratadas com
privacidade e não são divulgadas ao público.

ÁRBITRO (JULGADOR)
As partes têm a liberdade de escolher o árbitro ou
os árbitros, o que permite a escolha de profissionais
com maior conhecimento e experiência acerca do
objeto do conflito. O árbitro, via de regra, é um
especialista na matéria objeto da disputa.

● As partes têm controle total sobre o acordo.

● As sentenças arbitrais não são
diretamente executáveis. Não havendo
cumprimento voluntário pela parte vencida,
a sentença arbitral somente pode ser
executada pela via judicial.

● Não há garantia de que as partes envolvidas
no conflito cheguem a uma solução.

● Preservação da relação entre as partes.
● Confidencialidade.
● O processo costuma ser bastante rápido se
comparado ao processo judicial e a arbitragem.
MEDIAÇÃO

● Ausência de formalidades, que em
determinadas situações pode, indiretamente,
prejudicar uma das partes e/ou dificultar ou
impedir a solução do conflito.
● Há uma grande limitação para recorrer do
acordo celebrado.
● A “verdade” sobre a questão objeto do
conflito pode ficar sem um esclarecimento.

● Flexibilidade: como o processo de conciliação é
informal, ele é flexível.
● O processo de conciliação, como qualquer outra
forma de ADR, é mais econômico em comparação
com o processo judicial e a arbitragem.
CONCILIAÇÃO

● Antes de assinarem o eventual acordo, as
partes têm a liberdade de desistir da conciliação
e procurar o Poder Judiciário se não estiverem
satisfeitas com o processo.

● O processo não é vinculativo para as
partes, ou seja, elas não estão obrigadas a
chegar a um acordo via conciliação.
● Há uma grande limitação para recorrer do
acordo celebrado.
● Não há garantia de que as partes
envolvidas no conflito cheguem a uma
solução.

ENRICO LUIZ P. DE O. SOFFIATTI: sócio da Unidade de Curitiba e especialista
em Direito Contratual e Obrigações, Negociação e Mediação e Direito Societário,
sendo certificado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – NUPEMEC-TJPR e pela
Escola de Servidores do TJPR como Mediador e Conciliador Judicial.
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TECNOLOGIA

O vírus e a inovação

SHUTTERSTOCK

Momento demandou ruptura de paradigmas empresariais
e rápidas adaptações que levaram a um salto tecnológico
e surgimento de novas relações jurídicas

O

ambiente empresarial dos últimos dois
anos foi duramente impactado pela
pandemia de Covid-19, com restrição
da presença de público e potenciais
clientes nos ambientes físicos dos negócios. Essa condição extraordinária fez com que empreendimentos de todos os portes tivessem que repensar,
de “um dia para o outro”, sua formatação comercial,
buscando alternativas para continuar operando.
A solução foi a criação de uma estratégia digital,
já planejada por muitos há alguns anos, mas que
nunca havia saído do papel. Os grandes pontos de
desafio foram a modificação drástica da cultura, a
necessidade de oxigenação de estruturas (por muitas vezes) estagnadas há tempos, a dificuldade na
implementação de novas ferramentas e até mesmo
a resistência das gestões mais tradicionalistas.
A jornada de consumo sem contato trouxe a
necessidade de aplicação de tecnologias inovadoras em ambientes como lojas e restaurantes, para
atender às demandas dos clientes de forma remota,
inteligente e inovadora. Como exemplo, vemos que
o delivery cresceu mais do que quatro vezes seu vo-
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lume original em plataformas de marketplace. Tudo
isso demandou esforço de microempresas que sequer entendiam o processo de digitalização de suas
operações, mas também de grandes corporações
que ensaiavam, há anos, a adoção de processos
mais modernos.
Quando se fala em digitalização, pode parecer
um simples processo de adesão a determinada tecnologia. Mas não é. Envolve mudanças estruturais
na cultura, processo e produtos, que além de impactar a frente tecnológica, comercial e operacional, afetam diretamente questões de natureza jurídica, contábil e fiscal.
O MERCADO DE STARTUPS, INOVAÇÃO, VENTURE
CAPITAL E CORPORATE VENTURE

O mercado de venture capital no Brasil se mostra cada vez mais pujante e maduro. Nos primeiros
nove meses de 2021, as startups brasileiras receberam aportes no total de R$ 33,5 bilhões por parte de
fundos de VC. É um recorde histórico de captação,
triplicando o valor arrecadado pelas startups no
mesmo período de 2020.

IPSOFACTO

“

Outra frente adotada por muitas empresas para dar um passo adiante é
investir diretamente em startups, tornando-se sócias e absorvendo
diretamente sua cultura e base tecnológica
O efeito cascata em diversos segmentos, tal
como no e-commerce, traz também um crescimento necessário em outros setores, como logística e
pagamentos, demandando um alinhamento de vanguarda na aplicação de novas tecnologias, hoje tão
impactadas pelos modelos disruptivos de startups.
Há também um forte movimento de empresas
da economia tradicional que desejam fazer negócios
de startups como parte de seu programa de inovação aberta (open innovation), modernizando produtos e processos de maneira mais eficaz e veloz.
Existem várias estratégias adotadas pelas empresas para fomentar seus programas de inovação aberta.
As iniciativas geralmente têm origem na simples
contratação de startups como prestadores de serviços e/ou fornecedores de produtos. Outra frente
adotada por muitas empresas para dar um passo
adiante é investir diretamente em startups, tornando-se sócias e absorvendo diretamente sua cultura
e base tecnológica, sem falar na aquisição de talentos já treinados e altamente capacitados (um movimento comumente chamado de acqui hiring).
Iniciativas como esta são fomentadas pelo legislador, que a partir do Marco Legal das Startups

permitiu que empresas antes obrigadas a investir estritamente em P&D possam substituir tais esforços
pela capitalização de Fundos de Investimento (FIP’s)
que investem, por sua vez, em startups.
O aquecimento desse mercado fomenta o
surgimento de múltiplas relações jurídicas novas, de
difícil compreensão, envolvendo os empreendedores
(startups), investidores e empresas da economia
tradicional, o que demanda um suporte sofisticado
e apto a entender e projetar as melhores estruturas
de negócios possíveis.
Do ponto de vista da advocacia, este mercado
acrescenta novas oportunidades para os profissionais e para os escritórios. Atuamos no Gaia Silva Gaede Advogados assessorando clientes, startups, investidores pessoas físicas/institucionais e empresas
da economia tradicional contratando com startups.
Para trabalhar nessa área, o advogado deve entender a dinâmica do negócio, o jargão peculiar dos
segmentos de inovação, além de adotar um mindset
diferente, facilitador e solucionador de problemas,
compreendendo não apenas as regras jurídicas e
regulatórias aplicáveis, como também a técnica por
trás destas tecnologias.

Existem, atualmente,
19 empresas
“unicórnio” brasileiras
(empresas avaliadas
em US$ 1 bilhão).

As razões deste crescimento se devem, basicamente, a uma
aceleração do processo de digitalização dos negócios.

Além do maior
volume financeiro,
mais startups estão
recebendo cheques
maiores. 226

42%

13 milhões

4,5%

dos brasileiros
têm uma conta em
banco digital.

de novos consumidores
o e-commerce brasileiro
conquistou em 2020. Um
crescimento de 20% em
relação a 2019.

participação
do PIB das
empresas de
tecnologia.

negócios receberam
um cheque médio
de R$ 130,7 milhões.
Fonte: Associação Brasileira de Venture Capital e
Private Equity (ABCVAP) e KPMG.

Em 2016, apenas 82 empresas estabeleceram
relacionamento de open innovation com startups.
Hoje são 1.635 empresas.
Fonte: 100 Open Startups

JORGE LUIZ DE BRITO JÚNIOR: senior manager da área de Contencioso Tributário no Escritório de São Paulo.
LEONARDO CLARK RIBEIRO: sócio da Unidade do Rio de Janeiro, especializado em tecnologias e novos negócios.
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ANÁLISE

Citação eletrônica
exige atenção das
empresas
Apesar de dúvidas sobre sua constitucionalidade, nova sistemática está
vigente e torna obrigatório cadastro em sistema unificado

N

o final de agosto de 2021 foi publicada a Lei nº 14.195/2021, que tem
origem na Medida Provisória (MP) nº
1.040/2021, conhecida como “MP do
Ambiente de Negócios”, que teve tramitação relâmpago entre as casas legislativas, sem
oportunizar o necessário espaço para discussões,
sendo finalizada, inclusive, na data final do prazo
para aprovação da MP.
Essa legislação trouxe, além de inovações societárias e alterações no Código de Processo Civil
(CPC) – como facilitação dos pedidos de exibição de
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provas e novo modo de contagem dos prazos prescricionais em execuções –, uma mudança que tem
impacto direto no dia a dia das empresas: a modificação no procedimento de citação.
Sobre esse ponto, antes de tratar das novas
regras vigentes para citação faz-se necessário
destacar que todas as alterações promovidas
pela Lei nº 14.195/2021 no Código de Processo
Civil (CPC) podem ser, futuramente, declaradas
inconstitucionais. Isso porque as alterações no
CPC foram inseridas e aprovadas em lei cujo objeto era a conversão da MP. Assim, na medida em
que a MP não tratava do processo de citação (e

IPSOFACTO

“
SHUTTERSTOCK

A nova regra torna obrigatório que as empresas
realizem seu cadastro em sistema unificado
aplicável para todos os Tribunais do país
nem poderia por vedação constitucional), o instrumento normativo que a converte em lei da
mesma forma e em tese não poderia dispor sobre
matéria nova, sob pena, para alguns, de violação
ao devido processo legislativo.
A essa prática – inserção de matérias que não
poderiam ser tratadas por meio de MP – a doutrina
dá o nome de “jabutis” ou “contrabando legislativo”,
sendo sinalizada em recente julgado do Supremo
Tribunal Federal (STF) a sua inconstitucionalidade.
No entanto, apesar de eventual inconstitucionalidade que permeie as alterações, é fato que a nova
sistemática está vigente, exigindo a nossa atenção
para afastar possíveis prejuízos.
Na nova sistemática de citação esse ato será
preferencialmente enviado para as empresas (públicas ou privadas e também micro e pequenas
empresas) por meio eletrônico – possibilidade que,
embora autorizada pelo CPC desde 2015, era subsidiária e pouco utilizada pelos Tribunais.
A nova regra torna obrigatório que as empresas
realizem seu cadastro em sistema unificado aplicável
para todos os Tribunais do país, o qual ainda depende
de criação e regulamentação pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Portanto, uma vez demandada em
ação judicial, a citação da empresa será necessariamente enviada por meio eletrônico, encaminhada
exclusivamente para o endereço eletrônico indicado
pela própria empresa no cadastro unificado.
De acordo com o novo procedimento, realizado
o envio da citação eletrônica se iniciará o prazo de
3 dias úteis (contados do envio) para a empresa citada confirmar o seu recebimento no sistema indicado pelo respectivo Tribunal. Confirmado o recebimento dentro do prazo, a citação será considerada
válida e a contagem do respectivo prazo processual
indicado se iniciará depois de transcorrido o período de 5 dias úteis de sua confirmação.
A ausência de confirmação de recebimento no
prazo de 3 dias úteis ou a impossibilidade de envio pela ausência de cadastro, por sua vez, poderão
acarretar multa de até 5% sobre o valor da causa,
se não for comprovada a “justa causa” para tanto.
Por outro lado, na hipótese de não ser efetivada a

citação por meio eletrônico, a parte não será considerada revel e a citação ocorrerá pelas demais modalidades previstas no CPC.
AUSÊNCIA DE BANCO DE DADOS UNIFICADO

Muito embora a intenção do legislador seja dar
celeridade e modernizar o cumprimento da citação,
advogados e juristas não somente questionam a
constitucionalidade da regra, como também vislumbram problemas para sua segura aplicabilidade e
controle das empresas.
Dentre os principais questionamentos destaca-se a ausência de um banco de dados unificado
para todos os 91 (noventa e um) Tribunais brasileiros e a sua regulamentação pelo CNJ. Corroborando com essa preocupação, temos que até o momento não foi criado o banco de dados unificado
pelo Poder Judiciário, prescrito no caput do art.
246 do CPC.
Assim, diante desse cenário, a recomendação
é que as sociedades, por cautela e também em observância ao art. 77 do CPC, mantenham atualizados os seus cadastros perante os Tribunais pátrios,
a fim de prevenir exposição, caso um Tribunal, enquanto não houver regulamentação, utilize o seu
próprio banco de dados para promover o ato citatório. Indica-se também às empresas o alinhamento prévio com seus departamentos de TI para, caso
não haja a confirmação do recebimento da citação
no prazo legal, a justa causa seja apresentada na
primeira oportunidade de manifestação.
Não há consenso na doutrina sobre o que poderia ser considerado justa causa e, por se tratar
de prova negativa, a dificuldade para sua comprovação não somente é maior como, por vezes, pode
ser impossível.
Nesse ponto, relembramos que a ausência de
justa causa pode impor à empresa a aplicação de
multa em valor correspondente a até 5% do valor
da causa, sendo recomendável, dadas as incertezas
que permeiam o tema, que as precauções sejam
adotadas não somente para adaptar-se aos novos
procedimentos como também – e especialmente
– mitigar a potencialidade de prejuízos.

RITA CASANOVA: advogada da Unidade de São Paulo, é mestre em Direito
Civil e especialista em Direitos Difusos e Coletivos, com atuação em Contencioso Cível.
VICTOR BOSA PAULIM: consultor do Contencioso Contratual na Unidade
de Curitiba.
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FILANTROPIA

Fazer o bem, faz bem

F

azer o bem tem uma conexão direta com
a doação. Seja tempo, bens ou recursos
financeiros, doar é um ato que tem como
foco fazer o bem a outra pessoa. Para que
uma cultura de doação seja estabelecida,
ela precisa ter uma estratégia definida, havendo,
de um lado, entidades e instituições apresentando
um plano de captação e, de outro, a sociedade civil
devidamente organizada para atender as necessidades apresentadas.
Aqui no Brasil ainda não rompemos o âmbito
pessoal da doação: temos uma cultura que é atrelada à necessidade de um pedido e ocorre de forma
esporádica. A maioria das pessoas se relaciona com
a doação de forma passiva, como um ato caridoso,
sem buscar saber e acompanhar o impacto positivo
da ação – um dos alicerces da cultura de doação.
Existe uma diferença entre o que a caridade proporciona e o impacto da cultura de doação, estando
a primeira relacionada a aliviar o sofrimento das pessoas e a segunda voltada a solucionar o que causa o
sofrimento. O melhor cenário é a combinação destes
dois formatos de fazer o bem, já que um traz alívio
imediato e o outro busca uma solução a longo prazo.
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Sensibilizar a população e criar estratégias ajuda a promover
uma cultura de doação. Pesquisas apontam melhorias em
índices no Brasil e no mundo

Como a resolução dos problemas requer maior
dedicação de tempo e recursos, a cultura de doação precisa de estratégias para se consolidar e fazer
sentido para a sociedade.
O “Movimento por uma cultura de doação”,
criado em 2012 por pessoas físicas e jurídicas que
se organizaram voluntariamente para discutir e propor ações promovendo a doação no país, lançou
um documento chamado “Por um Brasil + doador,
sempre”, que contém as seguintes diretrizes para
estabelecer essa cultura:
● Educar para a Cultura de Doação: se queremos cidadãos mais conscientes e doadores, precisamos começar a formá-los desde
a infância e juventude; e podemos também
educar adultos para o maior engajamento
cívico e comunitário.
● Promover narrativas engajadoras: em um
mundo saturado de informações, precisamos
nos destacar com uma narrativa engajadora,
atraente e positiva. Pedir doação sem tabus,
contar histórias transformadoras e mostrar
que doar faz bem a todos, inclusive ao doador.

IPSOFACTO

EDUCAR PARA
A CULTURA DE
DOAÇÃO

FORTALECER O
ECOSSISTEMA

PROMOVER

PROMOTOR DA

NARRATIVAS

CULTURA DE
DOAÇÃO

ENGAJADORAS

DIRETRIZES
2020-2025

FORTALECER AS

CRIAR UM AMBIENTE

ORGANIZAÇÕES DA

FAVORÁVEL À

SOCIEDADE CIVIL

DOAÇÃO

“

A cultura de doação precisa de
estratégias para se consolidar e
fazer sentido para a sociedade
Camila Andreoli

● Criar um ambiente favorável à doação:
doar precisa ser fácil, rápido – com ajuda da
tecnologia – e sem entraves legais.
● Fortalecer as organizações da sociedade
civil: doadores querem doar para os beneficiários: populações vulneráveis, crianças,
idosos, meio ambiente… Para fazer os recursos chegarem aos beneficiários, existe o trabalho das organizações da sociedade civil e
elas precisam ser reconhecidas, valorizadas
e apoiadas para operarem cada vez melhor.
● Fortalecer o ecossistema promotor da
cultura de doação: quanto mais gente trabalhando pela causa da cultura de doação,
melhor. Quanto mais organizações, mais diverso será esse ecossistema, mais estruturado, mais rico e chegará mais longe.
Essas diretrizes se desdobram em recomendações de iniciativas que podem ser adotadas por
qualquer um que se interesse pelo movimento e
pela cultura de doação. E é com atitudes organizadas e estratégicas como essas que poderemos nos
aproximar cada vez mais de países que têm essa
cultura sedimentada e uma sociedade civil organizada, que amplia o espaço de doação, que não é e
nem deve ser unicamente público.

sição de liderança no ranking: Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, Irlanda e Países Baixos caíram significativamente em suas pontuações. Já Austrália e
Nova Zelândia, locais em que a pesquisa foi realizada
pouco antes do início da primeira onda de Covid-19,
mantiveram-se entre as 10 primeiras colocações.
O Brasil ficou em 540o lugar no ranking, subindo 14 posições em relação aos dados de 2018 e 20
posições em relação à média nos últimos 10 anos.
Alguns países fizeram sua primeira aparição
entre os 10 primeiros, incluindo Nigéria, Gana,
Uganda e Kosovo – com ascensão no índice impulsionada pelo declínio de outros países. Já o Japão
ocupou o último lugar do WGI, como o país menos
generoso do mundo.
Uma das questões positivas na alteração da
cultura de doação com a pandemia é que mais da
metade (55%) dos adultos do mundo – ou 3 bilhões de pessoas – relataram ajudar alguém que
não conheciam em 2020. Em uma visão global,
mais pessoas doaram dinheiro em 2020 do que
nos últimos cinco anos (31%).
Precisamos, portanto, interiorizar em nossa forma de fazer o bem os benefícios da cultura de doação, não só como um regador que traz água na seca,
mas também como um sistema de irrigação articulado para resolver problemas que podem ser solucionados com a atuação ordenada da sociedade.

A CULTURA DE DOAÇÃO MUNDIAL E O
RANKING GLOBAL DE SOLIDARIEDADE

A CULTURA DE DOAÇÃO NO BRASIL DE HOJE

Uma das formas para entender como está a
cultura de doação no mundo é consultar o Ranking
Global de Solidariedade, iniciativa da organização
britânica Charities Aid Foundation (CAF), representada no Brasil pelo IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social.
Ante o período atípico que vivemos nos últimos
tempos, a pesquisa de 2021 destaca o impacto do
lockdown em países que costumavam estar em po-

A última Pesquisa Doação Brasil, coordenada
pelo IDIS e realizada pelo IPSOS, tendo como referência o ano de 2020 e como comparação pesquisa similar de 2015, revelou que apesar do impacto
negativo da pandemia e da correspondente queda
no nível de doações, o brasileiro valoriza cada vez
mais o ato de doação:
“Mais de 80% da sociedade acredita que o ato
de doar faz diferença e, entre os não doadores,
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essa concordância atinge 75%. O conceito de que
a doação faz bem para o doador cresceu significativamente, de 81% para 91% da população”.
A noção de que as ONGs são necessárias no
combate aos problemas socioambientais teve adesão de 74% da população, enquanto em 2015 essa
concordância foi de 57%.
Segundo a pesquisa, atualmente mais da metade dos brasileiros aceita a ideia de deixar parte de seus bens como doação para alguma organização da sociedade civil. Em contrapartida, a
possibilidade de abater as doações do imposto de
renda ainda é desconhecida da maior parte da população, especialmente dos não doadores. Aliás,
apenas 9% dos que disseram conhecer o incentivo
fiscal já o utilizaram.
Gênero e idade são aspectos que parecem influenciar de forma interessante o envolvimento
com o tema. No Brasil, as mulheres costumam ser
mais doadoras do que os homens, na proporção de
41% x 32%. Na medida em que a idade avança, as

doações aumentam, havendo um recuo entre aqueles com 50 anos ou mais.
A região Sul do país é a menos envolvida com
doações. O destaque positivo fica nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte, com proporções de doadores muito próximas (variação dentro da margem de
erro de 2 pontos percentuais).
Quando comparados os resultados 2015/2020,
verifica-se que a doação de dinheiro encolheu muito entre as classes menos favorecidas; em contrapartida, aumentou entre as classes com mais alta
renda (de 51% para 58% nas classes com renda familiar entre 6 e 8 salários mínimos, e de 55% para
59% entre as classes com renda familiar acima de 8
salários mínimos).
Durante a pandemia mudaram as prioridades
dos brasileiros ao escolher que causas beneficiar.
Enquanto em 2015 Saúde e Crianças ocupavam os
primeiros lugares na preferência, em 2020 o Combate à Fome e à Pobreza foi citado por 43% da população como sendo a causa mais sensibilizadora,

Em qual idade o brasileiro é mais doador?
Pergunta: Q58. Qual a influência da idade na prática da doação?
Resposta: Calculada a partir das Respostas. Base: População

35%

18 a 29 anos

38%

30 a 39 anos

39%

40 a 49 anos
50 anos ou mais

36%

Média Brasil

37%
Fonte: Pesquisa Doação Brasil 2020

“

Para construirmos uma sociedade
melhor precisamos de cidadãos de
bem, preocupados em produzir e
cuidar do ambiente e dos outros
Sandrya Valmana
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Causas que mais sensibilizam as pessoas em geral
%
seguida por Crianças, Saúde e Idosos.
Duas outras causas também ganharam muitos
adeptos nos últimos cinco anos: o Combate ao Abandono e Maus-tratos de Animais e Moradores de Rua.
O FATOR EMOCIONAL

O aspecto emocional da cultura de doação é
sempre ressaltado por aqueles que doam e pelos
que buscam doação. Os doadores afirmam que escolhem com cuidado as causas para as quais vão
doar e buscam se informar sobre as instituições
beneficiárias, demonstrando fidelidade a elas, ano
após ano. Confiança e segurança são sentimentos
comuns para fazer a cultura de doação se espalhar
cada vez mais.
De modo geral, as pessoas preferem abordagens mais distantes e impessoais para fazer
doação (rádio, TV, redes sociais ou internet). As
abordagens pessoais ou por telefone ainda são
consideradas inconvenientes por grande parte dos
doadores. Sentir-se impelido ou julgado bloqueia
os sentimentos de bondade e solidariedade.
Para construirmos uma sociedade melhor precisamos de cidadãos de bem, preocupados em
produzir e cuidar do ambiente e dos outros. Nesse
sentido, a melhor forma de estimular e reproduzir
esse espírito em cada um de nós é nos sensibilizar
com o entorno e exercitar a empatia. Isso gera um
círculo virtuoso que estimula o desenvolvimento
social e emocional.
Solidariedade não é só um valor social desejável: é uma forma de evoluir emocionalmente.
Na pesquisa comentada, por exemplo, os resultados das perguntas sobre motivação para doar
provam isso, quando apontam, principalmente, a
importância dos fatores emocionais: “Porque me
faz bem” e “Porque ajuda meu desenvolvimento como pessoa” são consideradas explicações
importantes, reforçando a noção de que doar faz
bem para o doador.
Divulgue ações sociais confiáveis e contribua
como for possível para diminuir o sofrimento de
outro ser humano. Doe amor, dinheiro, bens, tempo, experiência, informação ou o que puder, porque tudo é válido e necessário quando é do bem.
O Projeto Gaia Social (ver matéria págs 8 a 11)
vai ajudar a exercer esse espírito e provar que “Fazer o bem, faz bem”. Vamos juntos nesse propósito!

2020

2015

Bases: 2015 (2.230); 2020 (2.103)

Combate à fome/pobreza*
19%

Crianças
10%

Saúde
Idosos

6%

Causa Animal/Abandono/maus tratos...

5%

0%

4%
0%
3%

População de rua/Moradores de rua
Sit. Emergenciais

2%
0%
2%
0%
1%

Geração de trabalho e renda
Problemas gerados pela pandemia
Educação
Outros

2%
4%

Nenhuma específica

43%

29%
36%

40%
21%

12%

11%
15%
18%

*para efeito de comparação as categorias foram somadas
Fonte: Pesquisa Doação Brasil 2020

Motivações para doar (resposta estimulada)
Pergunta: Q32. Indique o grau de importância dos motivos abaixo, para levar uma
pessoa a realizar uma doação. Resposta: Única. Base: Doadores.
(5) Total importância

(4)

(3)

(2)

(1) Nenhuma importância

NS/NR

Porque me faz bem

86% 9%

Porque acredito na causa que ajudo

85% 10%

Porque acredito que todos precisamos
participar da solução dos problemas sociais

79% 12% 6%

Porque sinto que posso fazer a diferença

77% 13% 6%

Porque ajuda meu
desenvolvimento como pessoa

74% 13% 8%

Porque confio na entidade para qual doo

70% 16% 8%

Porque quero dar exemplo aos meus filhos,
familiares, amigos, colegas, funcionários etc.

57% 15% 12%

56% 16% 13% 6% 9%

Porque quero retribuir à sociedade
Porque tenho pena dos menos favorecidos

55% 16%

14%

Porque minha religião prega a caridade

49% 9% 14% 7%

Porque a sociedade espera isso de mim

35% 13% 20% 8%

Porque me pedem
Porque todos na minha família doam

Fwd d

11%

33% 11% 22%
28% 10%

24%

9%
20%
22%

12% 21%
12%

25%

1

Fontes dos gráficos e resultados das pesquisas:
https://pesquisadoacaobrasil.org.br/resultados/grupo-1/
https://www.idis.org.br/world-giving-index-mostra-que-a-pandemia-mudou-o-mapa-de-doacoes-nomundo-e-traz-a-indonesia-como-o-pais-mais-generoso-do-planeta-em-2020/
https://www.doar.org.br/iniciativas

Fonte: Pesquisa Doação Brasil 2020
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senior manager da área de Tributário da Unidade de São Paulo.
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