
Direito e
Negócios “Ambiente de Negócios” no Brasil: entenda 

as principais inovações legais

Recentemente foi sancionada a Lei nº 14.195/21, 
oriunda da MP 1.040/21, introduzindo 
importantes alterações visando melhorar o 
“ambiente de negócios” no Brasil. Quais os 
principais pontos desta lei? 

De fato, o objetivo principal da Lei nº 14.195/21 
é promover ajustes em vários dispositivos legais 
diferentes, visando melhorar o ambiente de 
negócios do Brasil, especialmente aprimorando 
a posição do país na classificação geral do 
relatório “Doing Business” do Banco Mundial. 
Nas publicações anteriores, o Brasil sempre 
figurou em uma péssima posição no ranking de 
“melhores países para se fazer negócio”, devido ao 
chamado “Custo Brasil”, burocracia, instabilidade 
político-normativa e riscos do sistema como um 
todo. Assim, a nova legislação traz alterações 
em diversas leis, tais como Lei das Sociedades 
Anônimas (LSA), Código Civil, Código de Processo 
Civil (CPC), Lei da Representação Comercial, Lei 

de Registros Empresariais. De um modo geral, 
propõe-se a facilitação de abertura de empresas, 
do comércio exterior e de regras societárias, 
evolução das práticas de governança corporativa 
e de proteção a minoritários, sempre pautada no 
objetivo maior de aprimoramento das condições 
de negócios nacional em face da média mundial. 

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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No âmbito das Companhias, a lei criou a 
possibilidade de “voto plural” por acionistas, 
ou seja, um acionista pode ter mais de um voto 
por ação. Qual a importância prática desta nova 
regra? 

A possibilidade de “voto plural” certamente é 
uma das principais inovações da lei. Antes, a regra 
era: cada ação detém o direito a um voto. Agora, 
permite-se que sociedades anônimas criem uma 
ou mais classes de ações ordinárias com atribuição 
de “voto plural”, ou seja, cada ação poderá deter 
direito a até 10 votos. Apesar do “voto plural” ir de 
encontro às práticas defendidas de governança 
corporativa (uma ação = um voto), há salvaguardas 
para a proteção da empresa e de acionistas. Por 
exemplo, algumas matérias não poderão comportar 
este tipo de voto, como é o caso de definição da 
remuneração dos administradores e a aprovação 
de transações relevantes com partes relacionadas, 
em que será mantido o “voto único”. Além dessa, há 
outras limitações, como o prazo inicial de vigência 
do voto plural (que não poderá ser superior a 7 
anos) e o direito de retirada do acionista que não 
concordar com a instituição do voto plural. 

E quanto aos Diretores de empresas, quais as 
principais alterações? 

Neste ponto, houve uma significativa 
mudança porque foi autorizado a nomeação 
de diretores residentes no exterior, afastando 
uma dificuldade burocrática que existia para 

residentes estrangeiros investirem e controlarem 
seus negócios no Brasil. Além disso, é interessante 
lembrar que recentemente, a Lei Complementar 
182/2021 (comentada na Newsletter de Jul/2021) 
permitiu que a Diretoria de uma S/A seja composta 
por apenas um diretor. Estas novas regras dão mais 
dinamismo à estruturação de negócios no país, 
especialmente para empresas multinacionais ou 
sem pulverização de sócios. As regras anteriores 
faziam com que fossem indicados diretores 
diferentes apenas para cumprir uma formalidade 
legal, criando burocracia desnecessária. Agora, 
simplifica-se o sistema, tornando-o mais ágil e 
com menores custos. Todavia, este tema merece 
uma atenção especial em cada caso concreto, 
especialmente considerando os princípios de 
governança corporativa em face da liberdade 
de escolha da melhor estrutura dos órgãos de 
administração, seu tamanho, característica, 
finalidade e interesses. 

Uma importante alteração diz respeito 
à extinção das Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada (“Eirelis”). Quais os 
efeitos práticos desta extinção?

Na prática, as Eirelis já tinham entrado em 
desuso após o advento da Lei da Liberdade 
Econômica, que permitiu sociedades limitadas com 
apenas um sócio (a chamada “sociedade limitada 
unipessoal”). Esta forma jurídica se assemelha 
muito às Eirelis, mas sem algumas regras de capital 
social mínimo, por exemplo. Então, as Eirelis foram 
transformadas automaticamente em sociedades 
limitadas unipessoais, não sendo exigida qualquer 
alteração em seu ato constitutivo. 

Quais são as outras alterações importantes para 
a abertura e manutenção de empresas, trazidas 
pela Lei nº 14.195/21? Foram diversas as alterações 
que repercutem em celeridade e desburocratização 
do processo, com destaque para: (i) automatização 
da emissão do alvará de funcionamento e licenças 
para empresas com risco médio, mediante assinatura 
de compromisso do empresário responsável; (ii) 
dispensa de reconhecimento de firma nos atos 
levados a arquivamento nas juntas comerciais; (iii) 
possibilidade de realização de assembleias por 
meio eletrônico; (iv) dispensa de coleta de dados 
adicionais pelos Estados e Municípios para emissão 
de inscrições fiscais, devendo o sistema Federal 
compartilhar os dados coletados para emissão do 
CNPJ; e (v) a possibilidade de utilizar o número de 
inscrição no CNPJ como nome empresarial.

Luize Mazeto
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional prorroga prazo para 
adesão aos acordos de transação até 29 de dezembro de 2021

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
através da Portaria PGFN/ME n.º 11.496/21, reabriu prazo 
para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito 
da Fazenda Nacional, que antes finalizava em 30/09/2021.

Trata-se da reabertura do Programa de Retomada 
Fiscal pela PGFN, consistente no conjunto de medidas 
voltadas ao estímulo da conformidade fiscal relativa a 
débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS. 
A reabertura visa estimular a retomada fiscal referente 
aos débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS 
inscritos até 30 de novembro de 2021, com o objetivo de 
amenizar os danos causados pela pandemia de COVID-19 
e auxiliar na recuperação econômica do contribuinte.

São destinatários do programa tanto as pessoas físicas 
quanto as jurídicas, incluindo as pessoas de direito público. 
Para as pessoas jurídicas, estão disponíveis as seguintes 
modalidades de transação: a) Contencioso Tributário 
de Pequeno Valor do Edital PGFN nº 16/20; b) Transação 
Extraordinária da Portaria PGFN nº 9.924/20; c) Transação 
Excepcional da Portaria PGFN nº 14.402/20; d) Transação 
Excepcional do Simples Nacional prevista na Portaria PGFN 
nº 18.731/20; e) Transação de débitos de operações de 
crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo 
de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 

4.147-BR da Portaria PGFN nº 21.561/20, e f) Programa 
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE da 
Portaria PGFN nº 7.917/21. Além disso, há a possibilidade 
de celebração de negócio jurídico processual estabelecida 
na Portaria PGFN n.º 742/18.

Por meio da adesão ao programa, em suma, o 
contribuinte pode ter:

- A certificação de regularidade fiscal por meio de 
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos e regularidade perante o FGTS;

- A suspensão do registro no CADIN relativo aos 
débitos da PGFN;

- A suspensão da apresentação a protesto da CDA 
– Certidão de Dívida Ativa ou sustação do protesto já 
efetivado;

- A suspensão das execuções fiscais e dos pedidos de 
bloqueio judicial ou leilões já designados;

- A suspensão de demais atos de cobrança 
administrativa ou judicial, até mesmo dos Procedimentos 

de Reconhecimento de Responsabilidade (Portaria PGFN 
n° 948/2017).

Os descontos sobre os acréscimos legais e a quantidade 
de parcelas variam de acordo com as modalidades, sendo 
possível a repactuação da respectiva modalidade para a 
inclusão de outros débitos.

O prazo de adesão da Transação da Dívida Ativa do 
FGTS encerra em 30/11/2021, as demais modalidades 
de acordos permanecem abertas aos contribuintes até 
29/12/2021.

Lorena Pazianello Dagios
Michele Giamberardino Fabre
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Por mais estranho que possa parecer, a taxa 
Selic incidente sobre os tributos reconhecidos 
como sendo indevidos por decisão judicial era 
tributada até o entendimento recente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) no RE 1063187. Isto porque, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já tinha firmado 
entendimento, em recurso repetitivo, de que a taxa 
Selic incidente nesses casos, inclusive quando o 
contribuinte fazia depósitos judiciais, era tributada 
pelo IRPJ e pela CSLL.

O entendimento do STF se baseou no fato de 
que para haver a incidência do Imposto de Renda, 
deve necessariamente existir acréscimo patrimonial, 
riqueza nova. É nesse sentido que a Constituição 
entende ser a materialidade do tributo, o conceito 
constitucional de renda e de lucro. Esse entendimento 
não é novo na Suprema Corte, há vários julgados 
entendendo ser inconstitucional a cobrança do 
Imposto de Renda apenas quando efetivamente há 
o acréscimo ao patrimônio, não só a recomposição 
do valor. No mesmo sentido, é o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal em relação à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, cuja base de cálculo 
é o lucro, diga-se, deve haver o resultado positivo 
decorrente da atividade da empresa.

Como sabido, a taxa Selic é composta por 
correção monetária e juros, além de ser o único 
índice aplicável aos tributos federais. Com base na 
natureza jurídica da taxa Selic, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que devido aos seus juros, visam 
recompor as perdas e os decréscimos decorrentes 
de atraso no adimplemento, por isso não implicam 
em aumento patrimonial.

Ao não implicar aumento patrimonial, mas mera 
recomposição do patrimônio, é inconstitucional 
a incidência do Importo de Renda das Pessoas 
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido.

Assim, no julgamento do RE 1063187, foi 
aprovada a seguinte tese para o Tema STF n.º 962: “É 
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre 
os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão 
de repetição de indébito tributário.”

Michele Giamberardino Fabre

Artigo
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Notícias

STF proíbe tributação sobre 
doações e heranças no exterior 

Lei nº 14.195/21 altera forma 
de citação prevista no CPC

Decidiu-se que estados não possuem 
competência para instituir ITCMD sobre
bens oriundos do exterior

Poder Executivo Estadual 
regulamenta o Programa 
Retoma Paraná
Decreto n.º 9.090/2021 regulamenta a lei 
Estadual n.º 20.634/2021

A citação dos réus em processos 
judiciais passa a ser preferencialmente 
de forma eletrônica

Em julgamento com repercussão geral (Tema 
825), o Supremo Tribunal Federal – STF proibiu 
estados e Distrito Federal de cobrar Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD de bens 
localizados no exterior ou, de doador, ou pessoa 
falecida residente no exterior. Isso porque não há, até 
o momento, Lei Complementar Federal regulando 
o tema, conforme exigido pela Constituição. Assim, 
as leis estaduais prevendo a cobrança da tributação 
nestes casos seriam, atualmente, inconstitucionais. 

Há modulação dos efeitos da decisão, com eficácia 
ex nunc a partir de 20/04/21, ressalvando-se os casos 
com ações judiciais pretéritas. Em recente decisão 
em Embargos de Declaração, entendeu-se também 
que o imposto poderia ser cobrado na hipótese 
recebimento de doações/heranças ocorridos até 
20/04/21.

Conforme noticiado em nosso Informativo de 
agosto, o Programa Retoma Paraná foi instituído pela lei 
nº 20.634/21, com o objetivo de trazer condições mais 
favoráveis a contribuintes em Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial ou em regime falimentar, o qual foi, agora, 
regulamentado pelo Decreto n.º 9.090/2021.

O Decreto citado previu a adesão aos parcela-
mentos nele tratados a partir de 04/10/2021.

Os descontos previstos são de até 95% do valor 
de multa e juros e de 85% do valor dos honorários 
advocatícios, além de parcelamento em até 180 vezes. 
Os descontos previstos ainda são aplicáveis para a 
quitação de dívida tributária parcelada por intermédio 
de Regime Especial de Acordo Direto com Precatórios. 

Michele Giamberardino Fabre

A lei nº 14.195/21, que busca a facilitação 
da abertura de empresas, a fim de recuperar a 
economia do país, também fez alterações no 
Código de Processo Civil no que tange à forma 
preferencial de citação nos processos judiciais, 
facilitando-a. 

Segundo a Lei, a citação   ocorrerá, prefe-
rencialmente, por meio eletrônico, através de 
e-mails indicados pelo citando no banco de 
dados do Poder Judiciário, e não mais através 
de carta com Aviso de Recebimento enviado via 
correio ao endereço da parte. 

A partir da entrada em vigor da lei, as demais 
formas de citação, como através de correio, Oficial 
de Justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria 
e por meio de edital, apenas ocorrerão em caso 
de ausência de confirmação do réu, em até três 
dias úteis, contados do recebimento da citação 
eletrônica.

Valéria Jacobovicz
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