
Direito e
Negócios Guilherme Moro Domingos, professor de Direito e sócio do 

escritório MDM Advogados, responde questões sobre os 
principais temas estratégicos para as empresas em 2021

Para as empresas, qual foi o impacto da crise e mu-
danças que marcaram 2020? Qual o balanço que o 
senhor faz do ano que passou?

Um escritório de advocacia com foco em negócios 
acaba funcionando como um termômetro da ativida-
de econômica, visto atuar em vários segmentos, como 
indústria, serviços, comércio, agricultura, comex etc. Al-
guns setores sofreram mais que outros.

De uma forma geral, os desafios de 2020 marcaram 
um processo catalisador da “digitalização” das relações 
empresariais e pessoais. As mudanças não se restringem 
às medidas sanitárias, mas também com o home office, 

uso massivo de internet e limitações drásticas de direitos 
fundamentais, como liberdades econômicas e locomoção. 
Há também o aspecto emocional e afetivo para as pessoas.
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Para as empresas, acentuou-se a urgência de uma 
estratégia de contingenciamento de crise e posiciona-
mento virtual eficiente, tanto interna como externa-
mente (com parceiros, clientes e mercado). As noções 
de resiliência e flexibilidade se mostraram imprescindí-
veis para enfrentar desafios intangíveis, fluídos e trans-
nacionais, que desafiam as concepções tradicionais dos 
negócios.

E para 2021, quais as expectativas e principais alte-
rações de cenário empresarial que devemos ter no 
país?

No âmbito sócio-econômico, aguarda-se o impacto 
da vacinação contra a Covid-19, aliada aos desdobra-
mentos da eleição nos USA. As empresas observarão o 
realinhamento político-comercial de países como China 
e Índia, bem como a força dos órgãos multilaterais na 
regulação dos mercados e blocos. Internamente, aguar-
da-se um processo de retomada, com o país voltando a 
priorizar temas estruturais, como a reforma administra-
tiva e tributária, desburocratização, controle das contas/
inflação, com o incentivo ao setor produtivo e empre-
gos. Este cenário é pautado por reformas legislativas 
importantes, com crescente protagonismo do Poder Ju-
diciário, especialmente do STF, que decidirá várias ques-
tões estratégicas para o meio político e empresarial.

No âmbito tributário, quais serão os principais casos 
que serão julgados pelo STF, de interesse das em-
presas? E a Reforma Tributária?

No ano passado, as empresas tiveram importantes 
decisões favoráveis, como a não-incidência da contri-

buição previdenciária sobre salário-maternidade, a va-
lidade de crédito de Pis e Cofins sobre depreciação de 
máquinas e a restituição destas contribuições na subs-
tituição tributária. O STJ também preferiu decisão im-
portante sobre a tributação de operações com a ZFM. 
Contrariamente, destaca-se as decisões no caso do IPI-
-revenda, do adicional de 10% do FGTS e da tributação 
do terço de férias.

Para 2021, estão previstos vários julgamentos rele-
vantes, como a eventual modulação da ação do ICMS 
na base de cálculo do Pis e Cofins; as repercussões desta 
tese; a tributação sobre software e sobre o diferencial de 
alíquota do ICMS.

Também deverá caminhar os temas de Reforma Tri-
butária, mediante reformas parciais, cogitando-se a tri-
butação de dividendos, a instituição de uma espécie de 
CPMF e um imposto sobre grandes fortunas, o aumen-
to de tributação sobre patrimônio, herança e mudanças 
no ITCMD. Os últimos temas, por sinal, possuem grande 
relevância para as medidas de Planejamento Societário, 
Patrimonial e Sucessório.

Internacionalmente, há a possibilidade de evolu-
ção do ingresso do Brasil da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o que 
implicaria a adesão a tratados, protocolos e regras inter-
nacionais de tributação e troca de informações com ou-
tros países e organismos, com impacto nas operações 
empresariais transnacionais.

Quais iniciativas podem ser tomadas pelas em-
presas para aproveitar as oportunidades/riscos de 
2021?

As empresas deverão ficar atentas às alterações 
políticas, econômicas e legislativas, que criam riscos e 
oportunidades. No âmbito fiscal, as reformas e decisões 
implicam a necessidade de planejamento para evitar 
perdas e, mais do que isso, gerar ganhos.

Os gestores devem acentuar a adequação às regras 
de Governança Corporativa, nos padrões internacionais, 
inclusive preocupando-se com a tendência de controle 
das medidas de proteção de dados, com destaque para 
a LGPD (cuja aplicação está crescendo pelos Tribunais). 
Muitos empresários já estão atentos à necessidade de 
um Planejamento Patrimonial e Societário, visando se 
adaptar às mudanças de cenários nos âmbitos fiscal, 
sucessório e patrimonial. Há tendência à diminuição de 
tributação sobre o consumo e aumento da tributação 
de patrimônio/renda/herança.

A partir daí, acentuam-se as questões específicas de 
setores, como retomada de negócios em stand by, no-
vos investimentos e aceleração do processo de consoli-
dação de vários setores, com operações de M&A apro-
veitando oportunidades de mercado.
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STF flexibiliza princípio da tipicidade para fazer incidir 
PIS/COFINS sobre receitas financeiras

Em 10 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) julgou o RE 1.043.313, que versava sobre a in-
constitucionalidade do estabelecimento das alíquotas de 
0,65% e de 4% para, respectivamente, a contribuição ao 
PIS/PASEP e à COFINS de pessoas jurídicas sujeitas à não 
cumulatividade e incidentes sobre receitas financeiras, feito 

por meio da edição do Decreto nº 8.426/15 editado sob a 
égide do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04.

Este dispositivo da Lei n.º 10.865/04 acima menciona-
do possibilita a redução e o restabelecimento das alíquotas 
da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS diretamente por 
ato do Poder Executivo, desde que atendidos os limites es-
tabelecidos na lei em sentido estrito. O ponto central era a 
constitucionalidade dessa delegação ao Poder Executivo.

Quanto ao primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal 
firmou entendimento de que as alíquotas de PIS e COFINS, 
incidentes quando pessoas jurídicas sujeitas ao regime da 
não cumulatividade das referidas contribuições auferem 
receitas financeiras, podem ser simplesmente reduzidas e 
restabelecidas pelo Poder Executivo, não necessita de lei 
formal expedida pelo Poder Legislativo para tanto.

Isto porque, os ministros entenderam que deveria ser 
aplicada uma flexibilização do princípio da legalidade tri-

butária, mesmo se tratando de contribuições destinadas ao 
financiamento da seguridade social, pois as balizas expres-
samente contidas na lei teriam “função extrafiscal a ser de-
senvolvida pelo Poder Executivo” (voto do relator, ministro 
Dias Toffoli).

Também os ministros do Supremo Tribunal Federal se 
manifestaram no sentido de que a revogação de dispositi-
vos das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei nº 10.865/04, 
que concediam o direito à apuração de créditos das citadas 
contribuições quanto às despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos, é constitucional. Segundo 
o entendimento, o Poder Legislativo tem ampla liberdade 
para versar sobre o regime não cumulativo do PIS e da CO-
FINS, inclusive revogar norma que conceda créditos.

A tese do Tema STF n.º 939 firmada foi: “É constitucio-
nal a flexibilização da legalidade tributária constante do § 
2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder 
Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, redu-
zir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da 
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas 
por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, 
estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.”

Michele Giamberardino Fabre
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Artigo

Percebe-se que, cada vez mais, consta em contratos 
empresariais a previsão de cláusula compromissória de 
arbitragem, a fim de ser utilizado este meio alternativo 
para a solução de eventuais conflitos entre as partes con-
tratantes. Em casos como esse, normalmente, a solução 
do litígio se submete ao juízo arbitral (art. 3º da Lei n.º 
9.307/1996), de modo que a sentença por ele proferida 
não estará sujeita à homologação pelo Poder Judiciário 
(art. 18 da Lei n.º 9.307/1996).

Há de se ressaltar que, diferentemente do magistra-
do, o árbitro não possui poderes de ingerência no pa-
trimônio do particular para expropriar seus bens e fazer 
valer, se não voluntariamente, as suas próprias decisões 
ou sentenças. Devido a isso, o Superior Tribunal de Justiça 
já decidiu que a inserção de cláusula compromissória não 
afasta a possibilidade de ser feita a execução do título ex-
trajudicial perante o Poder Judiciário. Tampouco impede 
que haja a concomitância da discussão do contrato na es-

fera arbitral e da execução do título extrajudicial no Poder 
Judiciário, desde que as obrigações sejam certas (existen-
tes), líquidas (valor determinado) e exigíveis (já vencidas).

O ministro Moura Ribeiro do Superior Tribunal de 
Justiça, no RESP 1.864.686, menciona que “questões de-
correntes do contrato ou obrigações nele consignadas 
(existência, constituição ou extinção do crédito)” é objeto 
de apreciação na via arbitral, porém, se for caso de ina-
dimplemento, pode-se recorrer desde logo à via judicial.

Assim, é possível ajuizar diretamente a execução 
extrajudicial do débito, sem que se recorra à arbitra-
gem, desde que o objeto se resuma ao débito executa-
do. Como meio de defesa do devedor, é possível utilizar 
embargos à execução ou exceção de pré-executividade, 
conforme o caso.

Cumpre relembrar que a pactuação válida de cláu-
sula compromissória arbitral tem efeitos vinculantes às 
partes do contrato, as quais estão obrigadas a respeitá-la, 
devendo instaurar a arbitragem para resolver conflitos 
desse contrato.

Por fim, deve-se ressaltar que cada caso é um caso e 
necessita sempre ser bem avaliado, tendo em vista a dife-
renciação entre as matérias que podem ser discutidas na 
esfera arbitral e na do Poder Judiciário.

Valéria Jacobovicz
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Notícias

Paraná edita lei para 
reparcelamento de ICMS

Empresas podem integralizar
o capital com criptomoedas

Estado permite o reparcelamento de
rescisões ocorridas de março a junho de 2020

STF inicia julgamento sobre 
aplicação de benefícios da ZFM 
a bens de informática
O julgamento ainda não finalizou e 
conta com um voto desfavorável

Ministério da Economia entendeu que 
não há vedação legal ao pagamento do 
capital com tais bens

O Paraná editou a Lei n.º 20.418/20 que permite o 
restabelecimento de parcelamentos de ICMS rescin-
didos entre 1º de março e 30 de junho de 2020. Para 
tanto, o contribuinte deverá pagar integralmente as 
parcelas vencidas em até 90 dias contados do primeiro 
dia do mês seguinte ao da reativação do TAP.

Contudo, não há a exoneração de multa e juros re-
ferentes às parcelas vencidas, devendo as demais con-
tinuarem a ser pagas nas datas originais e nos mesmos 
termos do parcelamento originário.

Por fim, destaca-se que também foi editada Lei nº 
20.392/20 que estabelece às pessoas jurídicas em re-
cuperação judicial a possibilidade de restabelecer os 
parcelamentos rescindidos no período de 1°/03/2020 
a 30/06/2020.

Michele Giamberardino Fabre

O STF começou o julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade – ADI 2399 – que visa à decla-
ração de incompatibilidade com a Constituição de 
alterações promovidas por dispositivos das Leis nº 
10.176/01 e 8.387/91, cujo teor supostamente confli-
ta com “preservação constitucional da Zona Franca de 
Manaus”. Isto porque, passou a existir exceção aos be-
nefícios da ZFM aos bens de informática.

No voto proferido pelo relator, ministro Marco Au-
rélio, foi entendido que a Constituição Federal “desau-
toriza a operação, para menor, dos incentivos, surgin-
do imprópria disposição que conduza à mitigação das 
vantagens comparativas conferidas à Zona Franca”, 
assentando inconstitucional a restrição imposta aos 
bens de informática.

O julgamento ainda não finalizou e conta com um 
voto desfavorável.

Michele Giamberardino Fabre

O Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração do Ministério da 
Economia expediu, em 01/12/2020, o Ofício 
Circular SEI nº 4081/2020/ME, no qual ratifi-
cou a possibilidade de utilização de cripto-
moedas para integralização (pagamento) do 
capital social das sociedades.

De acordo com o ofício, para integraliza-
ção de capital com criptomoedas, devem ser 
respeitadas as mesmas regras aplicáveis à 
integralização com bens móveis, devendo as 
Juntas Comerciais apenas se aterem ao exa-
me de cumprimento das formalidades legais 
do ato arquivado.

O ofício ainda destacou o tratamento 
dado pela Receita Federal às criptomoedas, 
que são consideradas ativos financeiros que 
devem ser declarados na declaração anual de 
imposto de renda.

Luize Mazeto
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