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No dia 14 de novembro, o BNDES lan-
çou o Edital de Chamada Pública para a 
contratação de Fundo de Investimento em 
Participações de Capital Semente, voltado 
para apoio e desenvolvimento de Startups 
e empresas inovadoras. Tal projeto tem 
por meta estimular o empreendedorismo 
no território brasileiro, buscando apoiar a 
evolução de empresas inovadoras em seu 
crescimento inicial, e por consequência, 
atuar para o fortalecimento da cultura de 
capital de risco.

O Fundo, que terá prazo de duração de 
até 10 anos a partir da data da primeira 
integralização de capital, conta com uma es-
timativa de patrimônio de R$ 100 milhões.

De acordo com o Edital, poderão ser 
apoiadas empresas inovadoras e com alto 
potencial de crescimento, que preferencial-
mente atuem nos setores de Agronegócios, 
Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Eco-
nomia Criativa, Nanotecnologia, Novos 
Materiais, Saúde e Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação, cujo faturamento 
apurado no exercício social encerrado no 
ano anterior ao primeiro aporte do Fundo 
seja enquadrado em um dos seguintes 
parâmetros:

a) receita bruta anual de até R$ 1 milhão 
para as Startups; ou

b) receita bruta anual entre R$ 1 milhão 

e R$ 16 milhões para pequenas empresas.
Para as Startups, o investimento inicial 

partirá do mínimo de R$ 100 mil, podendo 
atingir o teto de R$ 500 mil, sendo permi-
tidos aportes de capital adicionais em uma 
mesma empresa, desde que o montante 
total de investimentos não supere o máximo 
indicado. Em relação às pequenas empresas, 
foi estipulado o valor de R$ 5 milhões como 
limite de investimento.

Obrigatoriamente, o investimento deverá 
ser feito em conjunto com uma aceleradora, 
investidor anjo e/ou entidades de investi-
dores anjo (denominados coinvestidores) 
na mesma proporção e condições de aporte 
que o Fundo. “A constituição deste Fundo 
por parte do BNDES é uma demonstração 
de que o mercado está aquecido e de que 
as empresas qualificadas e aptas a receber 
investimentos têm grandes chances de 
êxito para obter o impulso necessário para 
levarem adiante os seus projetos”, afirma o 
especialista em Direito Empresarial Rogério 
Agueda Russo.

Além do investimento direto, as empresas 
que buscam formas de financiamento no 
mercado podem buscar outros meios, tais 
como o mútuo privado; equity crowdfun-
ding; debêntures; dentre outros e contar 
com um mercado mais aquecido e com 
maior oferecimento de crédito.

BNDES cria novo fundo para 
investimento em Startups

Publicação bimestral de Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados

Edição especial



Locação diária em condomínios residenciais por meio de sites similares ao airbnb

Em virtude das festas de final de ano, férias co-
letivas de empresas, recessos na administração 
pública e férias escolares, as pessoas viajam 

mais nos meses de dezembro e janeiro e também em 
fevereiro, por conta do feriado de Carnaval.  Por isso, 
quer seja no interior quer seja no litoral, é comum a 
locação de casas, apartamentos, fazendas ou chácaras 
por períodos curtos para curtir as merecidas férias! 

Com expansão de novas tecnologias, fomentadas 
pelas diversas startups entre outros empreendedores, 
atualmente há possibilidade da “locação diária” por 
meio de sites similares ao AirBnB, em que um pro-
prietário pode disponibilizar seu imóvel, por algumas 
horas, dia ou dias, a um turista, mediante pagamento 
de certa quantia. 

Nos casos em que a locação, por esse tipo de ser-
viço, é uma casa, não se verifica grandes problemas, 
salvo àquelas rotineiras, por exemplo, danificação 
do imóvel, falta de pagamento do aluguel ajustado, 
entre outras. Porém, quando o imóvel locado é um 
apartamento em Condomínio, verifica-se um ponto 
importante a ser levado em consideração, pois o pro-
prietário, obviamente, precisa respeitar a coletividade 
condominial, já que a locação diária ou por temporada 
pode incomodar os demais condôminos. 

Alemanha – A Corte de Justiça da União Europeia julgou as regras locais anti-
-abuso (‘Anti-Directive/Treaty Shopping Rules) incompatíveis com os princípios 
da UE. As regras que foram examinadas pela Corte foram editadas em 2011, 
mas como elas foram substituídas mais adiante pelo governo alemão, espera-se 
agora que a Corte examine também as regras locais vigentes. A probabilidade 
de uma decisão contrária do Fisco local é grande. 

Estados Unidos – Foi aprovada a maior reforma tributária desde o governo 
Ronald Reagan. As regras tributárias foram alteradas de forma expressiva tanto 
para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. Aguarda-se agora a 
edição das respectivas regulations por parte do IRS para que os contribuintes 
possam usufruir dos benefícios trazidos pela reforma e assim reestruturar os 
seus negócios. 

França – O Parlamento aprovou a criação de um adicional de 15% ao IRPJ para 
empresas com faturamento superior a 1 bilhão de Euros. O imposto será exigido de 
forma temporária até 31.12.2018 para cobrir a perda de arrecadação decorrente da 
declaração de inconstitucionalidade do IRRF sobre a distribuição de dividendos pela 
Corte de Justiça Europeia.

Itália – O Parlamento apresentou a proposta de Lei Orçamentária para 2018 a qual, 
entre outras disposições, traz medidas que visam tributar a chamada ‘Economia Digital’. 
Com base nas medidas propostas, os serviços digitais passariam a ser tributados à alíquota 
de 6%. Uma vez aprovada a lei, estima-se que até abril deste ano as novas regras sejam 
regulamentadas pelo Fisco local.

 
Luis Guilherme B. Gonçalves,  

especialista em Tributação Internacional

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal 
julgou improcedente a ação ajuizada pela 
Federação Nacional dos Bancos – Fenaban 

contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 
que alterou a base de cálculo de débitos trabalhistas. 
O Tribunal Superior do Trabalho havia determinado 
a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial – IPCA-E no lugar da Taxa Referencial 
Diária – TRD para a atualização dos débitos, o que 

STF mantém correção de débitos trabalhistas pelo IPCA-E

A locação “diária” de apartamentos em condo-
mínio, por meio desses aplicativos, é muito con-
trovertida, sobretudo por não existir uma legislação 
específica sobre o assunto, haja vista ser recente esse 
modelo de negócio. 

Vale esclarecer que nossa lei do inquilinato (Nº 
8.245/91) prevê a locação por temporada, modalidade 
que se assemelha à locação feita por meio do AirBnB, 
embora seja controvertida esta comparação, sendo 
que alguns estudiosos entendem se tratar de um novo 
tipo de locação.

A despeito do enquadramento legal dessa nova 
modalidade de negócio, é fundamental verificar a 
Convenção Condominial e o Regimento Interno, 
pois a maioria dos Condomínios são específicos em 
prever que sua destinação é exclusivamente residencial.

A locação diária ou por curto prazo em condo-
mínios pode causar, naturalmente, transtornos, 
incômodos e insegurança aos demais condomínios, 
pois haverá uma rotatividade de pessoas estranhas no 
condomínio. Vale dizer, seu vizinho a cada semana 
pode ser uma pessoa diferente, utilizando-se dos 
elevadores, das áreas de lazer etc. 

Como não há legislação específica para esta nova 
realidade, a jurisprudência em nossos Tribunais tem se 

posicionado no sentido de proibir nos condomínios a 
locação diária para hospedagem similares ao AirBnB, 
salvo estipulação contrária em Convenção de Condo-
mínio e Regimento Interno.

Pode o Condomínio, por meio de assembleia geral 
para esta finalidade, deliberar pela possibilidade de se 
permitir a locação diária para hospedagem. Porém, 
deverá o Condomínio se atentar ao quórum legal 
e, principalmente, às leis especiais acerca do tema, 
providenciando a regularização e licenças perante o 
poder público, conforme o caso.

Portanto, visando à pacificação condominial, sem, 
contudo, desprestigiar o direito de propriedade, esse 
modelo de negócio deverá ser disciplinado nas nor-
mas internas do Condomínio, seguindo as regras de 
quórum do Código Civil. 

O avanço tecnológico e os novos modelos de negó-
cio são bem-vindos, no entanto necessário resguardar 
o convívio condominial, conciliando a vontade da 
maioria dos condôminos com direito de propriedade 
de cada um.

Danilo de Barros Camargo 
graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Pós-graduado em Direito Contratual pela  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
(PUC/SP).

Índice substitui a Taxa Referencial Diária – TRD

foi questionado pela Federação, sendo obtida liminar.
A especialista em Direito Trabalhista e sócia do 

NELM, Fabiana Basso, explica que o impacto com a 
troca de índices de correção pode ser bem significativo. 
“Em 2017, a diferença entre os índices diminuiu - a TR 
acumula 0,59% e o IPCA-E 2,56% até setembro, mas 
já foi de mais dez pontos percentuais, em época de alta 
inflação”, afirma. 

Com o julgamento do mérito, o Tribunal Superior 

do Trabalho deve voltar a aplicar o IPCA. A decisão 
ainda não foi publicada e há necessidade de avaliar o 
alcance e como será a aplicação pelos juízes. Apesar do 
julgamento, a princípio, não ter entrado no mérito sobre 
a constitucionalidade da aplicação da TR como correção 
das dívidas trabalhistas, a decisão serve de alerta para as 
empresas, embora a reforma trabalhista tenha estabele-
cido como índice de correção a TR.

ARTIGO

TRABALHISTA

GIRO TRIBUTÁRIO
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Empresas que adotarem a terceirização terão créditos de PIS e COFINS

Com o advento da Reforma Trabalhista, 
instituída pela Lei nº 13.467/2017, a con-
tratação do trabalho terceirizado se tornou 

ainda mais vantajosa ao empregador, uma vez que 
o novo texto permite a terceirização de quaisquer 
atividades desenvolvidas pela empresa contratante, 
inclusive aquelas relacionadas à sua atividade-fim.

Além deste ponto, as empresas também receberam 
um outro estímulo à adoção da terceirização. A Receita 
Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de 
Divergência Cosit nº 29, de 16/11/2017, reconheceu 

Há algum tempo as empresas tiveram que iniciar a implantação dos 
novos sistemas de escrituração eletrônica, a partir da instituição do 
Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. E é necessário 

se preparar, pois, a partir de janeiro deste ano, será obrigatória a utilização dos 
módulos do e-Social e do EFD-Reinf, conforme os prazos estabelecidos pelo 
Governo Federal de acordo com os perfis financeiro de cada empresa.

Os mecanismos em questão irão substituir a GFIP e a DIRF. O eSocial, 
instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, tem por escopo a unificação e a 
padronização da transmissão, validação, armazenamento e distribuição das 
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, substituindo a obrigatoriedade da entrega destas informações em 
outros formulários e declarações. 

Já a EFD-Reinf, complemento do eSocial, foi instituída pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.701/2017, para possibilitar a escrituração de rendimentos 
pagos e retenções do Imposto de Renda e contribuições sociais.

Os últimos anos têm apresentado um cenário 
desafiador para o empresariado no Brasil. 
Soma-se a isso a mudança significativa na 

legislação trabalhista realizada em 2017 e as mudanças 
prometidas para este ano, a Reforma Previdenciária 
e a Tributária.

Neste contexto, surge a necessidade das empresas 
se organizarem e se tornarem mais competitivas, 
de modo que um dos mecanismos para isso é o 
planejamento tributário. “O objetivo principal deste 
planejamento é a redução dos custos fiscais, o que, 
por conseguinte, pode representar o aumento do 
faturamento, estimular novos investimentos e mais 

que os valores despendidos com a contratação de mão 
de obra terceirizada geram créditos de PIS e COFINS, 
os quais podem ser utilizados para o pagamento de 
qualquer tributo federal. “Atualmente, a maioria das 
empresas, na condição de empregadores, arca com 
uma alíquota destes impostos correspondente a 9,25% 
sobre sua receita bruta. Com o posicionamento da 
RFB, as pessoas jurídicas que adotam o regime não 
cumulativo passam a ter direito a créditos, ou seja, a 
descontos em razão da compra de bens e serviços que 
estiveram submetidos à incidência de PIS e COFINS 

A especialista em Direto Tributário, Mayara de Oliveira Vitorio, explica que as 
mudanças são positivas para as empresas pois proporcionam a informatização e a 
unificação de diversas atividades da organização. 

Confira o cronograma de implantação dos sistemas em questão:

Valor acumulado poderá ser utilizado para o pagamento de qualquer tributo federal 

Prazos variam de acordo com o faturamento da organização

Ação garante melhor gestão organizacional 

Empresas devem implantar novos sistemas de escrituração

Em 2018, planejamento tributário deve ser regra 

na fase anterior da cadeia de comercialização ou pro-
dução”, explica o especialista em Direito Tributário, 
Guilherme Teixeira Henriques.

Para o advogado,  nova redação da legislação 
trabalhista, aliada à solução ofertada pela autoridade 
fazendária, incentiva a terceirização de mão de obra. 
“Na prática, isto pode representar relevante redução de 
custos para as empresas, especialmente em um cenário 
de recuperação da economia, após meses de recessão”, 
avalia Guilherme Teixeira Henriques.

TRIBUTÁRIO

Setor E-social EFD-Reinf

Empresas com faturamento 
acima de R$ 78.000.000,00  
no ano de 2016

Janeiro de 2018 1º maio de 2018

Demais empresas Julho de 2018
1º de novembro  
de 2018

Administração Pública Janeiro de 2019 1º de maio de 2019

contratações, garantindo maior alento e saúde finan-
ceira às empresas”, explica o especialista em Direito 
Tributário, Daniel Gomes de Gouveia.

Para a realização do planejamento tributário eficaz, 
uma série de ações devem ser examinadas, tais como: 
(i) o estudo do regime tributário adequado às ativi-
dades realizadas pela pessoa jurídica; (ii) a apuração 
de possíveis créditos tributos a serem compensados 
ou restituídos; (iii) a atualização acerca das novas 
obrigações acessórias para 2018, a fim de evitar mul-
tas; (iv) a regularização dos atos societários da pessoa 
jurídica perante aos órgãos da Receita Federal e Junta 
Comercial, visando evitar uma maior tributação; (v) 

a revisão dos contratos privados, objetivando uma 
renegociação “saudável” entre as partes; (vi) a revisão 
dos contratos de trabalho com funcionários, terceiros 
e demais parceiros da empresa, promovendo uma 
adequação à nova legislação trabalhista.

O advogado afirma que a realização de um trabalho 
criterioso e estratégico é primordial para a gestão e 
sucesso das empresas em 2018. “Este será um ano 
repleto de acontecimentos que podem impactar o 
faturamento de vários setores da economia”, finaliza 
Daniel Gomes de Gouveia.
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Durante o ano de 2017, o NELM Advogados teve seu trabalho reconhe-
cido por importantes guias do setor. O anuário Análise Advocacia 500, 
considerado o maior e mais relevante levantamento do mercado jurídico 

brasileiro, indicou o escritório pelo quinto ano consecutivo. 
O escritório também foi destaque em diversas publicações internacionais. No 

guia internacional The Legal 500, as áreas de Direito Empresarial, Resolução de 

NELM foi indicado por importantes guias de advocacia 
Disputas e Direito Tributário foram reconhecidas. Esta foi a sexta vez consecutiva 
que o NELM foi reconhecido pelo guia. 

Já na edição de 2018 do Best Lawyers, o sócio do NELM, Eduardo Felipe Matias 
foi mencionado com um dos principais advogados do Brasil na área de Arbitragem 
Internacional. E, no ranking de 2018 da Leaders League, o escritório foi indicado 
na área de Corporate Law and M&A.

A especialista em Direito Trabalhista do 
NELM, Cristina Fregnani Ming Elias, 
concedeu entrevista ao jornal O Estado de 

São Paulo sobre como a nova legislação do trabalho 
interfere nos condomínios. A matéria foi publicada 
no dia 14/01/18.

INSTITUCIONAL

NA MÍDIA

O jornal Argumento chegou à edição número 
100 e comemora o sucesso de sua história. 
Desde 2001, ano de sua criação, o jornal traz 

matérias atuais sobre diversas áreas do Direito, tratando 
de assuntos relevantes para o empresariado. 

A publicação acompanhou a evolução do escritório, 
cuja origem data de 1956, ano de fundação da Elias 
e Laskowski Advogados Associados que, em 2008, 
uniu-se à Advocacia J.R. Nogueira e Associados. Em 
2011, Eduardo Felipe Matias se juntou à sociedade e 
o escritório passou a ter o seu nome atual – Nogueira, 
Elias, Laskowski e Matias Advogados.

Quando criada, a publicação tinha um layout bem 
diferente, mais clássico. “Nesta edição, de número 100, 
buscamos recriar esse layout inicial na primeira página, 

Argumento completa 100 edições
para comemorar o primeiro jornal publicado”, explica 
José Reinaldo Nogueira Júnior.

Para o sócio do NELM, o Argumento é uma mais 
do que uma simples ferramenta de comunicação entre o 
escritório e clientes. “O jornal tem a função de advocacy, 
de disseminar ideias importantes para a comunidade e 
para a sociedade, como os princípios de responsabilidade 
socioambiental do Pacto Global da ONU, além de ser 
um veículo de divulgação das iniciativas de nosso projeto 
NELM Sustentável”, afirma.

Atualmente, o jornal é bimestral e eletrônico e 
apresentado por meio de newsletter, o que facilita a 
navegação e a leitura do público.

No dia 02/01/18, o sócio do NELM, Eduardo 
Felipe Matias, foi mais uma vez convidado 
pelo site Consultor Jurídico (ConJur) para 

apresentar a retrospectiva dos principais acontecimentos 
do ano que passou na área internacional, tratando de 
assuntos como globalização, livre comércio e mudanças 
climáticas. Eduardo tratou dos mesmos temas, com 
destaque para a relação entre China e Estados Unidos, 
em entrevista para a Rádio Justiça, do STF.

No dia 30/11/17, o especialista em Direito 
Imobiliário e sócio do NELM, Rubens 
Carmo Elias Filho, teve um artigo publicado 

no jornal DCI, que abordou os impactos das Reforma 
da Previdência na economia do País. No dia 10/12/17, 
o advogado falou sobre a locação de áreas comuns dos 
condomínios, no jornal Folha de S. Paulo.
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