
PÚBLICO

Foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº 
13.726/2018, que tem por objetivo determinar a des-
burocratização e racionalização dos procedimentos 
administrativos realizados junto aos cidadãos, por 
órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

De acordo com a nova Lei, os atos e procedimentos 
administrativos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios devem procurar suprimir formalidades e 
simplificar exigências, visando desburocratizar e reduzir 
os custos dos serviços aos cidadãos.

Dentre as principais medidas da norma está a 
dispensa de: (a) reconhecimento de firma, devendo o 
agente público evidenciar a sua legitimidade em con-
formidade com a assinatura constante do documento 
de identidade do cidadão, ou lavrar a autenticidade 
mediante a assinatura pelo cidadão em sua presença; 
(b) autenticação de cópia de documentos, cabendo ao 
agente administrativo realizar a comparação entre a 
via original e cópia; (c) juntada de documento pessoal, 
que poderá ser substituída por cópia autenticada pelo 
próprio agente administrativo; (d) apresentação de 
certidão de nascimento, a qual poderá ser substituída 
por cédula de identidade, título de eleitor, identidade 
expedida por conselho regional de fiscalização profissio-
nal, carteira de trabalho, passaporte, dentre outros; (e) 
apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou 
registrar candidatura; e (f) apresentação de autorização 
com firma reconhecida para viagem de menor se estiver 
acompanhado dos pais no momento de embarque.

Portanto, verifica-se a intenção governamental, de 
reduzir os custos econômicos e sociais, tanto para a 

gestão pública, quanto para os cidadãos, procurando 
manter a segurança contra os riscos de fraude, porém 
com maior simplicidade, utilizando-se de outros ins-
trumentos e documentos que já ofereçam segurança 
e credibilidade.

Com este intuito, a referida lei instituiu o Selo de 
Desburocratização e Simplificação, que será concedido 
para órgãos públicos que simplificarem as atividades da 
administração pública e aprimorarem seu atendimento 
aos usuários. “Esta ação também facilita o atendimento 
aos usuários, acabando com exigências desnecessárias, 
como reconhecimento de firma, autenticação de do-
cumentos, certidões de nascimento e necessidade de 
autorização para viagem de menores se os ambos os 
pais estiverem no embarque”, afirma o especialista em 
Direito Empresarial, Rogério Agueda Russo.

Além disso, como outra medida para incentivar os 
órgãos e agentes públicos, ocorrerá (i) o registro nos 
assentamentos profissionais dos servidores, de sua 
eventual participação no desenvolvimento e execução 
de projetos e programas que tenham por finalidade a 
desburocratização dos serviços públicos; e (ii) a premia-
ção anual de dois órgãos ou entidades públicas, em cada 
unidade federativa, selecionados com base nos critérios 
estabelecidos pela norma.

Para o advogado Rogério Russo, a Lei é benéfica 
tanto para os órgão e agentes públicos quanto para 
os cidadãos. “Na era da biometria e do blockchain não 
há porque se manter os custosos procedimentos de 
reconhecimento de firmas e autenticações em cartório. 
Com certeza, a medida trará mais agilidade e reduzirá 
os custos das transações”, finaliza. 

Publicada Lei que determina a desburocratização  
e racionalização de procedimentos administrativos  
de órgãos públicos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
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Em consonância com a matéria de des-
taque na edição 103 do Argumento 
(veja aqui), neste ano entrou em vigor 

mecanismo de incentivo fiscal, Pro-MAC, que 
utiliza o benefício fiscal de parcela de ISS e 
IPTU recolhidos, garantindo aos contribuintes 
a possibilidade de estimular a realização de 
projetos culturais em São Paulo.

Na ocasião, foi editado o Decreto Municipal  

No final de setembro, o NELM entregou seu 
quarto Comunicado de Progresso ao Pacto 
Global da Organização das Nações Unidas 
(ONU). De periodicidade anual, o documento 
elenca os resultados das iniciativas adotadas 
para inclusão da sustentabilidade na estratégia 
de negócio, cultura e meio ambiente organiza-
cional do escritório por intermédio do projeto 
NELM Sustentável.

Destacam-se, entre as iniciativas desenvol-
vidas no âmbito da responsabilidade social, as 
diversas campanhas de doação de sangue, a 
realização do Natal e da Páscoa Solidários e 

Incentivo Fiscal Municipal voltado à responsabilidade social

NELM apresenta novo relatório para o Pacto Global

nº 52.266/2018, que concedeu crédito suple-
mentar para a Secretaria Municipal de Cultura 
fomentar este programa, no valor de quinze 
milhões de reais.

Diante disso, vários contribuintes passaram 
a se cadastrar como patrocinadores/incentiva-
dores e selecionar projetos culturais, tendo em 
vista a importância da responsabilidade social, 
seu impacto social positivo nas suas regiões 

as permanentes arrecadações de roupas, ali-
mentos e livros, esta última em parceria com a 
Fundação ABRINQ. 

Também neste período, o NELM deu início 
ao projeto Educar Direito, que consiste na 
transmissão de conceitos de cidadania global 
e diversidade cultural por meio de vídeo-aulas 
de curta duração voltadas ao público jovem, 
com o objetivo de promover acesso à justiça 
através da educação.

No que se refere às iniciativas voltadas ao 
meio ambiente, o NELM, além da consolidada 
prática de coleta seletiva do lixo, iniciou pro-

de atuação, bem como para obter outros 
benefícios decorrentes destes investimentos 
sociais. “Ainda, há recurso público e tempo para 
que novas empresas conheçam o mecanismo, 
cadastrem-se e realizem o incentivo social sem 
ter despesa alguma”, orienta o especialista em 
Direito Tributário do NELM, Daniel Gomes de 
Gouveia. 

grama de descarte consciente de equipamentos 
eletrônicos, pilhas, radiografias e similares.  
Os programas de economia de energia, água 
e papel, voltados à preservação dos recursos 
naturais do planeta, foram fortalecidos.

Por fim, com o intuito de contribuir para a 
mobilidade urbana e para a redução da emissão 
de gases causadores do efeito estufa, foi criado 
o Projeto Carona, estruturado internamente en-
tre os colaboradores com trajetos coincidentes.

Todas as iniciativas do NELM se encontram 
descritas no Relatório, disponível no site do 
Pacto Global. Clique aqui e confira

IMOBILIÁRIO

Patrimônio de afetação em recuperação judicial de incorporadoras imobiliárias

Recentemente, o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal proferiu importante 
julgado entendendo pela possibilidade 

de recuperação judicial de incorporadora SPE, 
desde que respeitada a incomunicabilidade do 
patrimônio de afetação.

O instituto do patrimônio de afetação foi 
positivado no Brasil e incluído na Lei de In-
corporações Imobiliárias no ano de 2004, com 
o objetivo de conceder maior proteção aos 
credores de incorporadoras, notadamente, 
aos adquirentes das unidades em construção 
e agentes financeiros do empreendimento.

Entretanto, somente a partir de 2016 tornou-
-se crescente a discussão sobre a possibilida-
de de sujeição do patrimônio de afetação à 
recuperação judicial e falência, em razão do 
evidente conflito de interesses entre credores 
e devedores.

Neste cenário, a jurisprudência tem entendi-
do que, se o patrimônio de afetação não pode 
ser atingido pelos efeitos da falência (art. 119, 
IX, da LRF e art. 31-F da LII), também não po-
deria ser objeto de recuperação judicial.

Conforme posicionamento fixado pela  

2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal 
Paulista, o instituto da recuperação judicial é 
incompatível com o patrimônio de afetação, 
excluindo, consequentemente, as empresas 
recuperandas da relação processual.

Verifica-se, portanto, que o regime de afeta-
ção em incorporações imobiliárias prima pela 
proteção dos adquirentes do imóvel e do agente 
financeiro da construção, sobrepondo-se ao 
princípio da preservação da empresa.

Por seu turno, o Tribunal Estadual do Dis-
trito Federal asseverou que a possibilidade de 
submissão do patrimônio de afetação a plano 
de recuperação judicial depende de análise das 
circunstâncias do caso concreto e visa a prote-
ção dos adquirentes, bem como resguardar os 
direitos da instituição financeira.

No julgado em questão, foi considerada a 
possibilidade de recuperação judicial da SPE, 
desde que respeitado o patrimônio de afetação, 
em razão da conclusão do empreendimento, 
com a devida averbação do “habite-se” na 
matrícula do imóvel, bem como desmembra-
mento das unidades autônomas, resultando 
apenas as obrigações pecuniárias decorrentes 

da incorporação. 
Não se trata de extinção do patrimônio de 

afetação, uma vez que ainda pendentes as 
obrigações da incorporadora perante o agen-
te financeiro, mas existência de obrigações 
exclusivamente pecuniárias que permitem a 
compatibilização com o instituto da recupe-
ração judicial.

Assim, no mesmo sentido do posicionamento 
do Tribunal Paulista, foi destacado que, na hipó-
tese de ainda não haver concluído a construção 
do empreendimento, a recuperação judicial se-
ria incompatível com a existência de patrimônio 
de afetação, “diante da possibilidade prevista em 
lei de, em caso de insolvência ou falência do incor-
porador, ou ainda no caso de paralisação de obras, 
haver a continuidade da obra pelo condomínio de 
adquirentes”. 

Priscila Nascimento Lassie
Advogada, formada pela Universidade  

Presbiteriana Mackenzie em 2016  
e pós-graduanda em Direito Contratual  

pela Pontifícia Universidade  
Católica de São Paulo .
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SUSTENTABILIDADE

http://www.nelmadvogados.com/news/103/empresas-passarao-a-contar-com-um-novo-incentivo-fiscal/
https://bit.ly/2yrKEMS
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NELM na The Legal 500

O guia internacional de advocacia, The 
Legal 500 possui 29 anos de prática na 
análise de capacitação de escritórios de 

advocacia em todo o mundo, por meio de um 
programa de pesquisa abrangente, avaliando 
os pontos fortes dos escritórios de advocacia 
em mais de 100 jurisdições. O resultado da 
pesquisa é divulgado anualmente por meio do 
guia da editora, que é disponibilizado gratuita-
mente em seu site.

Na edição de 2018, o NELM foi novamente 
destacado por sua atuação. De acordo com o The 
Legal 500, na área de Direito Societário/M&A:

“Nogueira, Elias, Laskowski & Matias Advo-
gados possui uma base de clientes diversificada 
que abrange múltiplos setores da economia e 

inclui empresas brasileiras e multinacionais; os 
clientes recorrem regularmente à equipe para 
assistência em fusões e aquisições e em assuntos 
corporativos do dia-a-dia. Ele também se firmou 
como o escritório a ser procurado pelas startups. 
Outra característica marcante é a sua prática de 
sustentabilidade, com o líder da área Eduardo 
Felipe Matias e outros, assessorando clientes em 
práticas sustentáveis, sustentabilidade e legislação 
ambiental e análise de políticas.”

Pelos trabalhos prestados na área de Resolução 
de Litígios, foi citado como:

“Especialista em contencioso em direito do consu-
midor, Nogueira, Elias, Laskowski & Matias Advogados 
recentemente atuou nesse sentido em casos em favor 
de empresas líderes na área de saúde e de produtos 

de consumo. Rubens Carmo Elias Filho e Carla Maluf 
Elias são os dois sócios da equipe.”

Já por sua performance em Direito Tributário, 
de acordo com o guia:

“A diversificada base de clientes de Nogueira, Elias, 
Laskowski & Matias Advogados inclui empresas de 
construção, educação e saúde, que buscam assesso-
ria da equipe tributária em transações corporativas, 
litígios e questões tributárias do dia-a-dia. José Rei-
naldo Nogueira de Oliveira lidera o departamento.” 

A partir do julgamento pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) do Recurso Especial 
nº 1.221.170/PR (sujeito à sistemática 

dos “recursos repetitivos”), em fevereiro de 
2018, a Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) e o Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF) adaptaram seus 
entendimentos à tese pacificada pela Corte 
Superior sobre o conceito de “insumo” para fins 
de creditamento na apuração da contribuição 
ao PIS e da COFINS.

Em síntese, o STJ havia consolidado o con-
ceito de “insumo”, para possibilitar a tomada de 
créditos de PIS/COFINS, que deve ser aferido 
de acordo com os critérios da essencialidade e 
relevância, em cada processo produtivo.

Em seu voto, a Ministra Regina Helena Costa 
trouxe à lume detalhamento sobre a essencia-
lidade: “(..) o critério da essencialidade diz como 
item do qual dependa, intrínseca e fundamen-
talmente, o produto ou o serviço, constituindo 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) iniciou o julgamento de recurso em     
que contribuinte pleiteia a possibilidade 

de transmitir para os herdeiros a isenção de 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) inci-
dente sobre o ganho de capital. Dois votos já 
foram proferidos em favor dos contribuintes, 
resultado este que altera a jurisprudência da 
Corte Superior com relação ao tema.

O relator do caso, Ministro Campbell Mar-
ques, ressaltou que o direito à isenção adqui-
rida após cinco anos de permanência com a 
participação societária é transmitido para os 

PGFN e CARF adotam o entendimento do STJ sobre insumos aptos a gerar créditos

STJ analisa se isenção de IRPF em participação societária pode ser transmitida a herdeiros

elemento estrutural e inseparável do processo 
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando 
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quan-
tidade e/ou suficiência (...)”.

No que tange à relevância, a Ministra consi-
derou que sua finalidade, embora não seja indis-
pensável à elaboração do produto ou prestação 
do serviço, ainda integra sua produção por suas 
singularidades na cadeia produtiva.

A partir desta decisão, a interpretação res-
tritiva conferida pela Receita Federal do Brasil 
(RFB), a partir das Instruções Normativas (INs) 
247/2002 e 404/2004, restou prejudicada, de 
modo que o próprio órgão passou a adotar um 
juízo intermediário, que exige uma análise apu-
rada em cada caso, quanto à atividade principal 
do contribuinte e o seu processo produtivo.

Neste sentido, a PGFN editou a nota expli-
cativa nº 63, em setembro de 2018, acatando 
o parecer da Corte Superior e, por sua vez, 
declarando a ilegalidade das INs acima, bem 

herdeiros. Na oportunidade, o magistrado justi-
ficou que mudou seu posicionamento acerca da 
matéria após a alteração da redação do artigo 
4º, alínea “b”, do Decreto-lei nº 1.510/1976, 
que substituiu a expressão “alienações mortis 
causa” por “transferências mortis causa”. “Deste 
modo, a isenção poderia ser transmitida para 
os herdeiros, pois eles a receberiam como 
herança e não como uma alienação”, explica o 
especialista em Direito Tributário, Guilherme 
Teixeira Henriques.

Vale lembrar que, em junho deste ano, o 
Ministério da Fazenda já havia aprovado o 

como orientando os procuradores pela dispensa 
de contestação e recursos em litígios sobre esta 
matéria. “Todavia, nada impede que a RFB edite 
nova IN com base na inteligência apresentada 
pelo STJ”, afirma o especialista em Direito Tri-
butário, Daniel Gomes de Gouveia. 

Na mesma direção, os conselheiros do CARF 
passaram a seguir a orientação da PGFN, 
garantindo-lhes maior segurança jurídica sobre 
o tema. Com isso, houve as primeiras decisões 
favoráveis aos contribuintes, a partir de uma 
análise individual, em razão dos critérios es-
tabelecidos.

Para o advogado Daniel Gouveia, a decisão 
é uma vitória para os contribuintes. “Porém 
haverá a necessidade de um esforço técnico 
para atender aos requisitos apontados pelos 
ministros, como condição para que o insumo 
seja apto a gerar créditos”, conclui. 

Parecer SEI nº 74/2018, da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), que dispensou os 
procuradores da Fazenda Nacional de contestar 
ou recorrer nas ações judiciais em que se discu-
te o direito adquirido à isenção do IRPF sobre 
ganho de capital na alienação de participação 
societária.

No STJ, o Ministro Og Fernandes também 
votou de forma favorável aos contribuintes. 
Atualmente, o julgamento da questão foi sus-
penso, em virtude de pedido de vista formulado 
pelo Ministro Herman Benjamin. 

TRIBUTÁRIO

TRIBUTÁRIO

Pelo sétimo ano consecutivo, o NELM foi recomendado pela Legal 500, com destaque para  
sua atuação nas áreas de Direito Societário/M&A, Resolução de Litígios e Direito Tributário

INSTITUCIONAL

https://www.legal500.com/c/brazil/corporate-and-manda-including-compliance-
https://www.legal500.com/c/brazil/dispute-resolution
https://www.legal500.com/c/brazil/dispute-resolution
https://www.legal500.com/c/brazil/tax
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1510.htm
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas/advocacia-da-concorrencia/2018/parecer-74-2018
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Em 13 de setembro, o sócio do NELM e especialista em Direito 
Empresarial, Eduardo Felipe Matias, participou do programa Em 
discussão - Arena Livre, no canal de TV da Assembleia Legislativa de 

São Paulo, para apresentar os resultados do Panorama Legal das Startups. 
O levantamento também foi destaque no programa Mundo Corporativo, 
da Rádio CBN, em 29/09, no jornal Estado de Minas, no dia 4/10 e no 
Diário da Indústria & Comércio de Curitiba, em 11/10.

Também no dia 11/10, Eduardo foi entrevistado em matéria do portal 
Exame, que apresentou a opinião de especialistas sobre as propostas na 
área da inovação e do empreendedorismo dos candidatos à Presidência.

O sócio do NELM e especialista em Direito Imobiliário, Rubens Carmo 
Elias Filho, foi destaque em matéria do portal EPM – Escola Paulista da 
Magistratura, por sua atuação no curso Questões controvertidas do 
Direito Imobiliário, promovido pela EPM. 

Para integrar a sustentabilidade a sua estratégia de negócio, cultura 
e ambiente organizacional, o NELM promove diversas ações por 
meio do programa NELM Sustentável. 

A última campanha realizada pelo escritório foi o descarte consciente 
de equipamentos eletrônicos, pilhas, radiografias e outros itens com 
características nocivas para o meio ambiente e, consequentemente para 
o ser humano. 

No total, foram arrecadados 75 materiais, entre computadores, cd’s, 
controles remotos, celulares, entre outros itens, além de fios, cabos e 
extensões. A campanha foi prorrogada até o final de novembro. “Em um 
descarte irregular, estes materiais podem contaminar o solo e água. O 
contato humano com a água e o solo contaminados podem causar do-
enças graves nas pessoas.”, afirma a especialista em Direito Trabalhista, 
Cristina Fregnani Ming Elias. 

Programa NELM Sustentável promove descarte consciente 
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http://www.nelmadvogados.com/publicacao/em-discussao-arena-livre-eduardo-felipe-matias/728
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/em-discussao-arena-livre-eduardo-felipe-matias/728
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/216183/os-principais-erros-de-quem-esta-comecando-um-nego.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/216183/os-principais-erros-de-quem-esta-comecando-um-nego.htm
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/exposicao-do-em-celebra-a-uniao-de-japao-e-minas/741
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/falta-de-planejamento-afeta-startups/743
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/bolsonaro-ou-haddad-quem-pode-fazer-mais-pelas-empresas-do-brasil/742
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