
Direito e
Negócios Fernando Moraes, novo presidente da Federação 

das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná (Faciap)

Recentemente o senhor assumiu a presidência 
da Faciap e a do Conselho Deliberativo do 
Sebrae, com o país passando por um período 
agitado, seja no âmbito econômico ou social. 
Como o senhor visualiza as perspectivas nos 
planos estadual e nacional?

Procuro acreditar no crescimento sempre, 
manter o otimismo, porque assim conseguimos 
vislumbrar o desenvolvimento. As perspectivas são 
boas, de crescimento econômico no curto espaço 
de tempo. Para que isso seja pleno, é necessária a 
realização das reformas administrativa e tributária 
que tramitam há anos no Congresso Nacional e 
esperamos que neste ano isso aconteça. Sem essas 
reformas, que disciplinem as contas públicas e que 
façam justiça tributária no Brasil, o crescimento 
poderá ocorrer, mas de uma forma mais lenta. 

Entrevista

Esta Newsletter possui finalidade exclusivamente 
informativa, não consistindo em orientação 
legal específica ou recomendação de qualquer 
natureza. Para casos concretos, uma assessoria 
jurídica especializada deve ser consultada. As 
normas legais e jurisprudência podem sofrer 
alterações a qualquer momento. As opiniões dos 
entrevistados não refletem necessariamente a 
posição da MDM Advogados.
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Um tema polêmico para o setor produtivo 
é a decretação do lockdown em diversas 
localidades. Como tem sido o diálogo das 
autoridades públicas com o meio empresarial? 
Qual é a posição da Faciap sobre este tema?

A classe empresarial mantém um bom 
relacionamento com o governo do Estado. A 
Faciap participa de reuniões com o governo 
sempre que necessário, embora haja divergência 
de posicionamento em diferentes questões, 
o que é normal. Representamos mais de 300 
associações comerciais no PR, num universo de 
50 mil empresas, sendo contrárias ao lockdown 
decretado. Os empresários não podem pagar pela 
irresponsabilidade de parte da população que 
insiste em ignorar as medidas de prevenção. O setor 
produtivo vem trabalhando com responsabilidade, 
segurança e não é foco da propagação do vírus.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) tem realizado audiências públicas sobre 
o processo de concessão de rodovias no PR. 
Como a Faciap tem se posicionado sobre este 
importante tema para o setor produtivo?

Uma tarifa justa é aquela que remunera 
adequadamente o concessionário, sem onerar 
o usuário. Consta na apresentação que a tarifa 
base está calculada em razão do valor global da 
concessão, além dos reajustes anuais e dos degraus 
tarifários, que serão agregados ao valor da tarifa. 
Sugerimos que o valor da tarifa base seja para 
manutenção das rodovias atuais e os acréscimos 

ou degraus tarifários só ocorram em relação à obra 
específica, quando executada.

Um dos grandes obstáculos para as empresas, 
no Brasil, é o custo tributário. Quais os principais 
pontos que deveriam ser privilegiados numa 
Reforma Tributária? Acredita-se que seja 
possível alguma mudança efetiva ainda em 
2021?

A gente sabe que o ideal seria uma redução de 
impostos, mas neste momento o Brasil ainda não 
tem condições de fazer isso. Por isso, defendo uma 
reforma administrativa antes, para diminuir o peso 
do Estado e poder rever a questão da redução de 
impostos. Mas neste momento o que dá pra fazer é 
a simplificação da tributação. O Brasil é uma colcha 
de retalhos na questão tributária. É difícil, até 
mesmo, para os empresários entenderem a questão 
tributária no Brasil. Temos um excesso de normas.

Recentemente, a Faciap teve a aprovação do 
credenciamento de seu Instituto de Mediação 
e Arbitragem (ImaFaciap) perante o Tribunal 
de Justiça do Paraná, atuando como Câmara 

de Mediação e Arbitragem. Como o senhor 
visualiza atualmente a relevância da mediação 
e arbitragem para a solução eficiente das 
demandas dos empresários? O meio empresarial 
já incorporou a prática da mediação e arbitragem 
em seus negócios?

Não se pode olvidar que conflitos são 
decorrentes das relações sociais e na aplicação da 
lei, seja por infração pelas partes ou inconformismo 
da ação ou omissão das partes, ou até por desídias 
destas podem ocorrer conflitos. E, para resolvê-los 
é necessário escolher o método mais adequado. A 
resolução de conflitos mais utilizada no Brasil ainda 
é o Poder Judiciário, razão pela qual as estatísticas 
evidenciam a morosidade na efetivação. 

Contudo, quando as empresas utilizam 
a mediação para resolver conflitos com os 
consumidores ou entre relações contratuais 
estabelecidas com fornecedores ou parceiros, 
deixam de submeter ao judiciário as causas que 
não necessariamente dependem deste para ser 
resolvidas, contribuindo com a sociedade para que 
os conflitos que prescindam do Poder Judiciário 
sejam resolvidos de forma mais célere, considerando 
a média de tempo de resolução dos litígios judiciais.

Quanto à utilização pelas empresas destes 
procedimentos, percebemos uma crescente adesão 
pelas grandes e médias empresas. Nosso trabalho 
é voltado para disseminação desta cultura, mas 
principalmente de que para cada espécie de 
conflito e de interesse das partes haja um método 
adequado de resolução.
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ESG e governança em 
empresas familiares

A pandemia tem conduzido a sociedade a ter um 
olhar mais crítico das práticas empresariais, e muito tem 
se falado em ESG, sigla em inglês para ações ambientais, 
sociais e de governança tomadas por empresas. Com 
relação ao ESG por empresas familiares, o estudo Family 
1000, publicado pelo Credit Suisse, apontou que empresas 
com controle familiar tendem a ter melhores práticas 
nos âmbitos ambiental (E) e social (S) em comparação 
às empresas não familiares. Porém, a conclusão não é 

a mesma para “governança” (G), que se mostrou mais 
enfraquecida frente às demais empresas.

Isso é bastante preocupante, pois existem questões 
familiares que podem prejudicar os negócios, tais 
como falta de planejamento sucessório, existência de 
confusão patrimonial, decisões de caráter emocional, 
conflitos familiares, etc. Assim, a governança é um tema 
de extrema relevância para todas as empresas familiares, 
das maiores às menores, obviamente adequada a cada 
negócio e dinâmica familiar.

A melhoria da governança pode ser feita por meio 
de implementação de uma Governança Familiar e uma 
Corporativa que, apesar de estarem intimamente ligadas, 
são diferentes. A Governança Familiar está relacionada à 
harmonia e funcionamento da dinâmica familiar e envolve 
práticas visando manter a união da família, a conservação 
de sua identidade, a renovação do negócio, a prevenção 

e remediação de conflitos, a existência de estratégias 
de liquidez em casos de crises familiares, planejamento 
sucessório, preparação das próximas gerações, etc. Sua 
incorporação envolve o estabelecimento de regras, 
limites, procedimentos e parâmetros por meio de 
regimentos, protocolos, acordos, formação de conselho 
de família, dentre outros instrumentos e estruturas.

A governança corporativa, por sua vez, está ligada à 
relação entre sócios, conselho de administração, diretoria 
e demais órgãos de controle da empresa, compostos por 
familiares ou não, que muitas vezes pode ser abalada 
por conflitos de interesses. Neste viés, podem ser 
implementadas estruturas de órgãos de governança 
e a relação entre todos será balizada por instrumentos 
contratuais como contrato/estatuto social, acordo de 
quotistas, regimentos internos, etc, respeitando os 
princípios e regras aplicáveis.

Com isso, haverá uma melhor estruturação de 
regras e procedimentos que pautarão a relação familiar 
e corporativa, possibilitando não só a mitigação de 
conflitos familiares, mas também a proteção, otimização 
e longevidade do negócio.

Luize Mazeto
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Artigo

A Lei nº 9.363/96 criou o benefício fiscal do 
crédito presumido de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para o ressarcimento do valor 
de Programa Integração Social (PIS) e Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
incidentes sobre as aquisições no mercado interno de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem utilizados no processo produtivo do 
produto exportado.

No cenário atual, as receitas sujeitas à incidência 
não-cumulativa do PIS e da COFINS não dão direito 
ao crédito presumido do IPI, conforme art. 14, Lei 
10.833/03. Porém, esse crédito é concedido mesmo 
quando o produto industrializado é sujeito à alíquota 
zero e nas vendas à empresa comercial exportadora, 
com o fim específico de exportação.

No entanto, a entrada de insumos isentos, 
sujeitos à alíquota zero e não tributáveis não fazem 
jus ao crédito presumido, estando a matéria já 
sumulada no STF (Súmula Vinculante STF 58).

Os produtos da atividade rural usados como 
matérias-primas, produtos intermediários ou materiais 
de embalagem, na industrialização de produtos 
exportados dão direito ao crédito presumido que é 
calculado, apenas, em relação às aquisições de pessoas 
jurídicas sujeitas ao PIS e à COFINS.

Para a apuração desses créditos, a legislação 
estabelece dois métodos: sistemática ordinária da 
Lei 9.363/96 e a sistemática alternativa prevista na 
Lei 10.276/01, para a qual o contribuinte faz a opção 
irretratável e abrange todo o ano-calendário. 

E no caso de a Receita Federal demorar para analisar 
o pedido de ressarcimento dos créditos de IPI, ou seja, 
demorar mais do que 360 dias, há a possibilidade de 
ser impetrado Mandado de Segurança para que seja 
analisado o pedido e aplicação da SELIC sobre o valor 
dos créditos. A data inicial para a incidência da SELIC, 
nesses casos, se dá com o escoamento do prazo de 
360 dias, isto é, incide a partir do 361º dia do protocolo 
do pedido conforme posicionamento do STJ. 

Cumpre destacar que, em decisões recentes, o 
STJ tem entendido que o valor recebido de créditos 
presumidos deve ser excluído da base de cálculo 
do IRPJ e CSLL quando comprovado que os créditos 
se refiram a período no qual o contribuinte tenha se 

submetido ao regime de lucro presumido ou arbitrado 
e, se sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido 
feita a dedução (EREsp 1210941). 

A disciplina dos créditos presumidos de IPI, 
além de trazer inúmeras discussões, propicia reais 
oportunidades aos exportadores, tendo-se aqui 
abordado apenas algumas delas.

Michele Giamberardino Fabre
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Notícias

STF proíbe tributação de doações 
e herança no exterior

STF: cessão de compromisso de 
compra de imóvel não gera ITBI

Julgamento teve placar de sete votos à 
quatro, prevalecendo o entendimento 
pela proibição

É inconstitucional a cobrança
de DIFAL sem lei complementar
Só com lei complementar o DIFAL em 
operações com consumidor final não 
contribuinte pode ser cobrado

ITBI apenas pode ser cobrado quando 
houver registro da transferência da 
propriedade imobiliária

O plenário do STF discutiu se a cobrança de 
ITCMD sobre as doações e heranças de bens no 
exterior deve ser instituída, obrigatoriamente, por 
meio de lei complementar federal ou se os Estados 
podem estabelecer a cobrança por normas próprias, 
como vinham fazendo.

 A maioria dos ministros entendeu pela 
necessidade da regulamentação do imposto via 
lei complementar, de modo a vetar a atuação dos 
Estados nesse sentido. 

A corte ainda não definiu se os Estados deverão 
devolver aos cidadãos os valores do imposto 
cobrados por eles até hoje ou se a decisão só valerá 
da publicação do acórdão do julgamento em diante. 

Dos 27 Estados brasileiros, 22 têm normas 
prevendo o ITCMD sobre as doações e heranças de 
bens no exterior, sendo previsto um grande impacto 
aos cofres públicos em virtude da decisão. 

Valéria Jacobovicz

O STF decidiu, em 24.02.2021, que a cobrança 
do diferencial de alíquotas inserida na Constituição 
Federal pela Emenda Constitucional 87/15 não pode 
ser feita sem que seja editada lei complementar para 
disciplinar. 

Desde 2015, a matéria era disciplinada pelo 
Convênio ICMS 93/15, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, que versava sobre as operações 
e prestações com bens e serviços a consumidor final 
não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade 
federada.

 O entendimento do STF se baseou no fato de que 
teria havido usurpação da competência da União, uma 
vez que só ela pode legislar sobre norma geral nacional 
nesses casos, já que há a necessidade de se regular os 
elementos essenciais do tributo.

O STF também modulou os efeitos e estabeleceu 
que a decisão só passará a surtir efeitos em 2022. 

Michele Giamberardino Fabre

Em recente julgamento do ARE 1294969 
(Tema 1124), o Supremo Tribunal Federal – STF 
fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O 
fato gerador do imposto sobre transmissão inter 
vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre 
com a efetiva transferência da propriedade 
imobiliária, que se dá mediante o registro”.

No caso, o município de São Paulo pretendia 
a cobrança de ITBI sobre a cessão de direitos de 
compromisso de compra e venda de imóvel, 
por entender ser irrelevante o registro ou não 
do título para fins de incidência do imposto. 
Contrariamente, a Corte reafirmou que é 
descabida a exigência de ITBI sobre tal operação, 
uma vez que a obrigação tributária nasce com a 
efetiva transferência da propriedade mediante 
registro imobiliário, não se operando na cessão 
de direitos pretendida.

Luize Mazeto
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