
Direito e
Negócios Ágide Meneguette, presidente da Federação da 

Agricultura do Estado do Paraná (Sistema FAEP)
e Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR-PR)

O Brasil ocupa a 124ª posição entre 191 países 
analisados pelo relatório “Doing Business” do Banco 
Mundial, considerando-se a qualidade do ambiente 
de negócios em cada jurisdição. Como a FAEP avalia 
as dificuldades do meio empresarial no país? Quais as 
principais medidas para avançarmos?

Os empreendedores brasileiros precisam lidar com 
fatores que dificultam quem quer gerar riquezas no país. 
Os empreendedores rurais, por exemplo, têm que lidar 
com o excesso de chuva ou seca, que geram perdas nas 
lavouras, a alta do dólar encarece insumos importados, o 
chamado “Custo Brasil”, que eleva os produtos no mercado 
internacional. Além disso, precisamos conviver com a 
insegurança jurídica. O produtor rural, e o mesmo pode se 
dizer sobre os empresários das mais diversas áreas, convive 
com incertezas na hora de investir, pois não há como saber 

se uma ação na esfera jurídica, no meio do caminho, irá 
mudar as regras do jogo. Os avanços para vencer percalços 
como esse dependem, especialmente, da articulação dos 
elos da cadeia produtiva para cobrar medidas efetivas que 
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nos ajudem a produzir, gerar empregos e riquezas. No 
campo, a mobilização por meio dos sindicatos rurais do PR 
tem gerado avanços significativos em gargalos históricos, 
como infraestrutura, logística, leis ambientais, seguro rural, 
entre outros.

O custo tributário é reconhecido como um dos grandes 
obstáculos para o setor do agronegócio. Quais seriam 
os principais pontos que deveriam ser privilegiados 
numa Reforma Tributária? É possível termos alguma 
mudança efetiva ainda em 2021?

A Reforma Tributária, sem dúvida, é um aspecto 
fundamental para destravar o desenvolvimento do PR e 
do Brasil. As três propostas que tramitam no Congresso 
Nacional devem passar por um profundo exame crítico 
a fim de evitar que as injustiças fiscais persistam, outras 
sejam perpetradas e que privilégios sejam mantidos, 
ampliados ou criados. As propostas, em geral, penalizam o 
setor rural, impondo regras e impostos incompatíveis com 
a natureza das atividades do campo, tais como a tentativa 
de transformar o produtor rural em pessoa jurídica. Por lei, o 
produtor é pessoa física, equiparado a empresa, certamente 
uma vantagem dada a especificidades da atividade, como 
a sazonalidade da sua receita e, sobretudo, o tamanho 
reduzido de milhões de propriedades, com baixa renda. 
Esperamos que os debates avancem em Brasília em 2021, 
porque sabemos que no ano que vem temos eleições e será 
um período mais difícil de fazer mudanças significativas.

Em diversas regiões do Brasil, os últimos meses têm 
sido marcado por medidas restritivas mais rigorosas, 
com o lockdown afetando severamente as empresas. 

Como representante do setor agro, como o senhor 
visualiza o cenário atual e as perspectivas a curto e 
médio prazo?

O agronegócio é um setor de suma importância para o 
abastecimento da população com alimentos de qualidade, 
não só no Brasil como no mundo. Em nenhum momento a 
agropecuária cogitou paralisar a produção, por esse caráter 
de importância. Os impactos da redução de demandas 
foram significativos em alguns setores, claro que houve 
impactos, mas de modo geral o campo conseguiu gerar 
resultados positivos no balanço final. Acredito que o cenário 
seguirá positivo para o agronegócio paranaense e brasileiro, 
já que apesar de problemas climáticos, devemos ter uma 
grande safra, o câmbio valorizado torna as exportações 
favoráveis.

A FAEP, em conjunto com outras entidades, enviou ao 
Mapa uma solicitação para que a subvenção do milho 
safrinha seja separada dos demais cereais de inverno. 
Quais as vantagens para o setor e a economia caso haja 
adesão da proposta? Como tem sido a recepção do 
Ministério sobre isso?

Estamos aguardando a manifestação do Ministério em 

relação aos nossos pedidos, que na verdade fazem parte de 
um documento com várias propostas de ajustes. A cada três 
anos, a FAEP, junto com outras entidades representativas da 
cadeia produtiva do agro, encaminha sugestões ao Plano 
Trienal do Seguro Rural (PTSR) 2022/24. O instrumento está 
em fase de elaboração para realinhar os rumos do Programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). A ideia de 
colocar a subvenção do milho segunda safra em outro 
grupo está relacionada às diferenças na dinâmica dessa 
cultura em relação aos outros cultivos de inverno (como 
trigo e cevada) nos últimos anos. Atualmente, o valor que 
o produtor precisa desembolsar para proteger uma lavoura 
de safrinha está pouco atraente, em parte por seguir a 
lógica de outras plantações da época mais fria do ano.

Como o câmbio e o cenário político têm impactado a 
concorrência das empresas brasileiras com produtos 
estrangeiros, especialmente vindos da Ásia?

O câmbio valorizado tem causado dois efeitos 
principais ao agronegócio. Um deles é que tem feito o preço 
das commodities agrícolas subirem a patamares recordes 
na conversão em real. A soja, por exemplo, alcançou níveis 
acima dos R$150 a saca, o que é totalmente inédito na 
economia brasileira. Por outro lado, os insumos usados para 
produzir grãos, como os fertilizantes, são cotados em dólar, 
o que encarece os custos de produção. Por um lado, nosso 
real desvalorizado e a conjuntura favorável têm mantido os 
preços dos grãos elevados, por outro, o valor de importação 
dos insumos também teve aumento expressivo. Portanto, 
a margem líquida de cada produtor depende dos preços, 
das tendências de mercado e do planejamento da 
comercialização e aquisição de insumos.
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Planejamento Sucessório em 
empresas familiares 

Pesquisas mostram que a grande maioria das 
empresas brasileiras são familiares, todavia apenas 5% 
chegam à terceira geração do fundador. Muitas vezes 
a não perpetuidade do negócio decorre da falta de 
planejamento da sucessão, ou seja, podem ser evitadas 
pelo empresário. 

Apesar de ser um assunto bastante sensível, é 
importante a reflexão sobre o tema e preparação da 
empresa e das gerações futuras, não só para manter 
e perpetuar o patrimônio familiar, mas também para 
evitar conflitos posteriores entre os herdeiros.  

De modo geral, a sucessão em empresas familiares 
é um processo que envolve transição da liderança, 
de gestão e da propriedade de ativos. É uma jornada 
longa, que abrange o entendimento dos interesses 
dos herdeiros, treinamento de membros da família 
que tenham interesse e aptidão para gerir o negócio, 
transmissão de know-how, estratégias, eventual 
escolha de profissionais de mercado, criação de regras 
e alinhamentos, dentre outros.  

Há casos em que a sucessão envolve três gerações. 
É bastante comum que a primeira geração tenha 
construído o negócio, mas sem tantas oportunidades 
de estudo, enquanto a terceira geração dedicou-se aos 

estudos, mas não possui tanta experiência. Portanto, 
pode haver a troca de conhecimento e experiência 
entre todos, trazendo inovação e mantendo-se a 
identidade e interesses familiares. Há casos também em 
que as gerações futuras não demonstram interesse em 
gerir o negócio, sendo possível optar pela contratação 
de profissionais de mercado para que o negócio e o 
patrimônio sejam mantidos, mesmo sem a gestão 
familiar. 

São diversas as possibilidades dentro de um 
planejamento de sucessão empresarial familiar. E, além 
dos alinhamentos familiares, é de extrema relevância 
que todo o planejamento e empenho na sucessão seja 
devidamente formalizados. A formalização pode ser 
feita por diversos instrumentos societários, de sucessão 
ou contratuais, tais como holdings, protocolos familiares, 
testamentos, acordos e outros, que poderão contar com 

cláusulas que reflitam os interesses e decisões familiares, 
e que estabeleçam mecanismos para seu cumprimento. 

Recomenda-se que tais instrumentos sejam 
preparados e orientados por profissionais capacitados, 
que possam auxiliar no planejamento e implementação 
das decisões tomadas pelo empresário e pela família, 
tomando os devidos cuidados para evitar futuras 
nulidades. Isso garantirá que as decisões e alinhamentos 
atuais sejam cumpridos no futuro, evitando-se que o 
esforço de preparação para a sucessão tenha sido em 
vão.

Luize Mazeto
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Artigo

A formação das relações consumeristas 
estão, cada vez mais, adquirindo velocidade, em 
decorrência da facilidade oferecida pelos sites. 
Com isso, os litígios judiciais decorrentes destas 
relações de consumo passaram a representar parte 
significativa das demandas que chegam diariamente 
ao Poder Judiciário. 

Essa alta no número de ações judiciais, por sua vez, 
acaba por trazer prejuízos não apenas ao consumidor 
- que se vê obrigado a adentrar em um litígio judicial 
para restabelecer seus direitos - mas também à 
empresa fornecedora de serviços, que se submete 
a sanções legais, pagamento de indenizações e, por 
vezes, pode ter sua imagem desgastada.

Assim, a fim de evitar a instalação de um litígio, 
as empresas fornecedoras têm buscado, cada vez 
mais, a utilização de Compliance com a intenção 
de viabilizar o respeito e aplicabilidade correta 
do Código de Defesa do Consumidor aos seus 
consumidores. 

Compliance nada mais é do que um instrumento 
de governança e administração, utilizado para 
identificar e reduzir riscos corporativos pelas próprias 
empresas, caracterizando-se como uma maneira de 
disseminar uma atuação ética, propagando valores 
positivos dentre os colaboradores de forma instintiva.

Na seara consumerista, a Compliance é 

utilizada através de um plano a ser repassado 
aos colaboradores, capaz de associar os ditames 
legais, normativos e principiológicos aos valores da 
empresa, com as adaptações necessárias a partir de 
uma análise do tratamento que é dispensado pelo 
fornecedor aos consumidores. Dentre os pilares 
básicos para a implantação do programa, destacam-
se a gestão de riscos, código de conduta, fases de 
implementação, treinamentos, controle interno, 
canal de denúncias e monitoramento.

Neste caso, o instrumento da Compliance objetiva 
a construção de um programa que proporciona maior 
equilíbrio às relações de consumo, se ocupando 
com a prevenção de possíveis violações ao CDC e os 
consequentes litígios, ao mesmo tempo em que visa 
elevar a credibilidade da empresa e do fornecedor 
perante o seu público. 

Conclui-se que o programa em Compliance, 
desde que pautado nos valores morais e éticos, 
vislumbra-se como uma ferramenta extremamente 
positiva na aplicabilidade das normas contidas no 
CDC e na prevenção de litígios, podendo, inclusive, 
ajudar a restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da empresa.

Valéria Jacobovicz
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Notícias

CVM publica resolução sobre
agente autônomo de investimento

Lei Complementar 179/2021 e 
suas alterações no Banco Central

A nova Resolução n.º 16/2021 revoga a IN
n.º 497/2011 e outras que regulamentavam 
o tema

Crédito presumido de ICMS não 
é tributado por PIS/COFINS
STF decide que PIS/COFINS não incidem 
sobre créditos presumidos de ICMS

Ela estabelece objetivos da Autarquia
e traz mudanças estruturais no banco

Em março de 2021, começou a vigorar a nova 
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
– n.º 16/2021, que regulamenta a atividade de agente 
autônomo de investimento (Resolução 16, de 9 de 
fevereiro de 2021), revogando também as INs CVM n.º 
497/2011, 515/2011 e 610/2019.

A nova resolução é bastante semelhante 
às instruções revogadas, com exceção de que 
possibilita às instituições integrantes do sistema de 
distribuição e entidades credenciadas a manutenção 
de arquivos em via digital. Ficou autorizado o 
descarte do documento original (físico) desde que 
sua digitalização e arquivamento sejam realizados 
de acordo com o disposto no §1º do art. 27 da nova 
resolução. 

Luize Mazeto

O STF firmou o entendimento de que os créditos 
presumidos de ICMS concedidos pelos Estados e 
Distrito Federal não são incluídos na base de cálculo 
do PIS/COFINS, devido ao fato de configurarem como 
redução ou ressarcimento de custos, revelando 
renúncia fiscal por aqueles entes. 

Em que pese o crédito presumido reduzir o ICMS 
a pagar e contabilmente ser lançado como ingresso, 
não é transmutado em receita, não revela por si só 
capacidade contributiva.

Assim, foi considerado ser incompatível com 
a Constituição Federal a inclusão dos créditos 
presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da 
COFINS. 

Michele Giamberardino Fabre

Com o advento da LC 179/2021, definiu-
se a estabilidade de preços como o principal 
objetivo do Banco Central, sem prejuízo de suas 
outras finalidades fundamentais de zelo pela 
estabilidade e eficiência do sistema financeiro, 
suavização das flutuações do nível de atividade 
econômica e fomento do emprego. 

A alteração mais substancial da nova 
norma, entretanto, é a concessão de autonomia 
técnica, operacional, administrativa e financeira 
ao Banco Central, de modo que a Autarquia não 
mais se vincula a um Ministério, como ocorria 
anteriormente. 

A ideia primordial da Lei é garantir uma 
gestão técnica própria à Autarquia, não a 
sujeitando às interferências políticas, além 
de trazer a noção de segurança do órgão 
aos investidores externos e conduzir mais 
livremente a política econômica do País.

Valéria Jacobovicz
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