
IMOBILIÁRIO

O rompimento de contratos para a aquisição de 
imóveis na planta passou a seguir novas regras de 
sanções desde dezembro de 2018, com a publica-
ção da Lei 13.786/2018, que determina deveres e 
direitos de incorporadoras e clientes no caso de 
rescisão de contratos de aquisição de imóveis na 
planta ou em loteamentos.

De acordo com o novo texto, a desistência de 
um empreendimento no qual não haja patrimônio 
de afetação, prevê a restituição será de 75% dos 
valores pagos e, no caso de rescisão de imóveis 
em que há patrimônio de afetação, a restituição 
de 50% dos valores pagos.

Em situações de desfazimento de contrato de 
compra e venda de imóveis já disponibilizados ao 
comprador, este deverá arcar com os impostos 
reais, despesas de condomínio, entre outras, além 
de valor correspondente à fruição de 0,5% do valor 
atualizado do contrato, pro rate die.

Para o sócio do NELM Advogados e especialista 
em Direito Imobiliário, Rubens Carmo Elias Filho, 
a medida traz mais segurança ao empresário. 
Para ele, encerra-se o entusiasmo de comprar um 
imóvel sem se avaliar todos os riscos, sendo, desta 
forma, a rescisão a exceção e não a regra do mer-
cado. “O estabelecimento de regras claras e, prin-
cipalmente, equilibradas, certamente estimulará a 
retomada do mercado, já que o comprador estará 
ciente das condições contratuais estabelecidas, 
inclusive para o caso de opção por resolução do 
contrato”, explica.

Os consumidores, no entanto, também estão 
respaldados pela Lei. No caso de atraso na entre-
ga do imóvel em mais de 180 dias, por exemplo, 
deverá acontecer a devolução integral dos valores 
pagos, em até 60 dias. Caso o adquirente não 
pretenda o desfazimento do contrato, indenização 
de 1% do valor efetivamente pago, para cada mês 
de atraso.

Com relação ao parcelamento de solo, a rescisão 
de contrato implicará penalidade em favor do 
loteador, que receberá o valor correspondente a 
0,75% sobre o valor atualizado do contrato, pela 
fruição do imóvel, a partir da data da transmissão 
da posse até a sua restituição. 

Além disso, o loteador também irá receber o 
montante devido por cláusula penal e despesas 
administrativas, inclusive arras ou sinal, débitos 
de impostos, contribuições condominiais ou 
associativas, tarifas, entre outras, comissão de 
corretagem, desde que limitado a 10% sobre o 
valor do atualizado do contrato. “A Lei estabeleceu 
muitas mudanças e, por isso é importante a ade-
quação dos novos contratos e a interpretação dos 
antigos com base no novo texto”, conclui Rubens 
Carmo Elias Filho. 

Rescisão de contratos imobiliários  
tem novas regras
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O NELM Advogados produziu uma tabela  
para facilitar o entendimento das penalidades e 
restituições de incorporadoras e compradores nos 
diferentes tipos de contrato. Clique aqui e confira.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13786.htm
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/entenda-as-novas-regras-para-rescisao-de-contratos-imobiliarios/7640
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No início de janeiro de 2019, foi sancio-
nada a Lei nº 13.792/2019, por meio 
da qual implementou-se relevantes 

alterações nos artigos 1.063, 1.076 e 1.085 
do Código Civil, que tratam sobre os quóruns 
de deliberação das sociedades empresárias 
limitadas em relação a determinados assuntos 
específicos.

A primeira alteração trata da redução do 
quórum mínimo para a destituição dos sócio-
-administradores de sociedades limitadas, que 
passou a corresponder a mais da metade do 
capital social, ou seja, maioria absoluta. Ante-
riormente à esta Lei, os sócio-administradores 
nomeados em contrato social somente po-
deriam ser destituídos mediante a aprovação 
de titulares de quotas correspondentes a, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social. A 
legislação permite, no entanto, que as partes 
avencem de forma diversa no contrato social, 
aumentando-se o quórum específico para essa 
deliberação social. Considerando essa modifi-
cação, adaptou-se, também, o caput do artigo 
1.076, para fins de consistência, pois fazia 
referência à norma alterada.

A redução do quórum obrigatório para 
destituição de sócio administradores pode ser 
relevante na hipótese de ocorrência de diver-
gências entre sócios e algum deles detiver mais 

de metade do capital social, uma vez que este 
poderá destituir unilateralmente o(s) sócio(s) 
minoritário(s) do cargo de administrador, de 
forma a evitar que ocorram interferências 
negativas no âmbito da gestão da sociedade.

Para sociedades limitadas constituídas ante-
riormente à vigência desta Lei que possuam em 
seus contratos sociais uma remissão genérica 
aos quóruns de deliberação em conformidade 
com o Código Civil, faz-se necessária a reali-
zação de alteração do instrumento contratual 
para incluir previsão específica quanto aos 
quóruns de deliberação, caso haja pretensão 
de se manter a regra de quórum qualificado 
para aprovar a destituição de administradores.

Já com relação à segunda alteração, aplicada 
por meio da mudança do parágrafo único do 
artigo 1.085, nos casos em que haja apenas dois 
sócios, dispensa-se a realização de reunião ou 
assembleia convocada para a exclusão de sócio 
por justa causa. A eliminação da necessidade 
da convocação de uma reunião de sócios para 
sociedades com apenas dois sócios tem o ob-
jetivo de desburocratizar esse procedimento, 
considerando que, nesse caso, a lei obrigava 
a realização de uma reunião para que o pró-
prio sócio que deseja excluí-lo deliberasse 
sozinho sobre o assunto, o que é claramente 
dispensável.

Evidentemente, caso o sócio excluído enten-
da ser equivocada ou desarrazoada a decisão do 
sócio majoritário sobre a exclusão, este poderá 
produzir as provas que detiver perante o foro 
judicial ou arbitral, a depender do disposto 
no contrato social, pois a legislação manteve 
a necessidade de ter havido a prática de ato 
de inegável gravidade que coloque em risco a 
continuidade da empresa.

Nesse caso, o sócio excluído poderá con-
testar sua exclusão e apresentar todas as 
suas justificativas com o objetivo de anular a 
deliberação que o tenha excluído da sociedade.

Embora essas recentes alterações tenham o 
objetivo de impor regras que visem melhorar 
o ambiente empresarial produtivo, poderá 
ocorrer aumento considerável de demandas 
judiciais propostas por sócios minoritários 
que, pegos de surpresa com a sua exclusão da 
sociedade com o arquivamento unilateral do ato 
societário, busquem judicialmente medidas que 
visem reintegrá-lo à sociedade ou para tratar a 
respeito da apuração dos haveres. 

 

Rogério Agueda Russo 
Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, com especialização em  
Direito Societário e em Direito Civil.

Lei sancionada realiza alterações na forma de deliberação das sociedades limitadas

O Ministério do Trabalho alterou as regras do Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). O novo texto 
foi publicado no Diário Oficial em 10 de dezembro de 2018.

A partir daquela data ficou estabelecido que o exame demissional 
deve ser realizado até 10 dias após o término do contrato, desde que 
o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 
em até 135 dias para as empresas de risco 1 e 2 (aquelas entre 25 e 
50 funcionários) e há mais de 90 dias para empresas de risco 3 e 4 
(aquelas entre 10 e 20 funcionários). O texto anterior determinava 
que a avaliação clínica no exame médico demissional seria obrigato-
riamente realizada até a data da homologação.

Para a especialista em Direito Trabalhista, a mudança traz mais agi-
lidade ao cumprimento das normas trabalhistas. “Antes, o funcionário 
tinha que esperar por mais tempo pelo exame e, no caso da conquista 
de um novo emprego, a lentidão do exame poderia atrapalhar na nova 
colocação”, afirma Fabiana Basso.

As empresas também se beneficiaram com a mudança, na visão da 
advogada, mas irão precisar adaptar seus processos. “Toda mudança 
traz um pouco de transtorno no começo. As empresas terão que se 
organizar melhor, mas depois de alguns meses irão perceber que a 
agilidade do processo será benéfica tanto para elas quanto para em-
pregados”, conclui. 

Exame demissional tem prazo máximo de realização

TRABALHISTA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13792.htm


pág.3
ARGUMENTO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 
decisão publicada em novembro de 
2018, no Recurso Especial nº 1.733.560/

SC, no qual se discutia a legalidade da cobrança e 
possível restituição de valores indevidamente re-
colhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em 
contrato de permuta de imóveis, decidiu a favor 
do contribuinte, sujeito ao regime de apuração 
do lucro presumido.

Acolhendo os argumentos do acordão do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Corte 
Superior entendeu que não é possível interpretar 
o artigo 533 do Código Civil Brasileiro, que rege 
o contrato de permuta, de forma a equipará-lo, 
para fins de tributação, ao contrato de compra e 

A Medida Provisória nº 869/2018, sancio-
nada pelo ex-presidente Michel Temer, 
em 28 de dezembro de 2018, alterou 

alguns pontos do texto da Lei Geral de Proteção 
de Dados (Lei nº 13.709/18 – “LGPD”) e, dentre 
as mudanças, criou a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais – ANPD.

A ANPD será o órgão orientador e fiscalizador 
de aplicação da LGPD. As principais atribuições 
deste órgão serão: deliberar, na esfera admi-
nistrativa, sobre a interpretação da LGPD, suas 

venda, previsto no artigo 481 do mesmo diploma 
legal. Tal limitação encontra-se disposta também 
no artigo 110 do Código Tributário Nacional.

O Ministro Relator Herman Benjamin entendeu 
que, na maioria das vezes, não se constata o au-
ferimento de receita nos contratos de permuta, 
tratando-se de mera substituição de ativos, 
excetuando-se o valor pago a título de torna, 
sobre o qual ainda incide a tributação. “Ainda 
que a decisão não tenha caráter definitivo, pois 
a Fazenda provavelmente recorrerá, se traduz 
em importantíssimo precedente que autoriza os 
contribuintes a ingressarem com ações pleiteando 
a inexistência da tributação no futuro, bem como 
a restituição de todos valores indevidamente 

recolhidos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento 
da demanda”, comenta o especialista em Direito 
Tributário, Bruno Oliveira de Carvalho. 

Não obstante a publicação do acórdão pelo STJ, 
em novembro de 2018, fixar a impossibilidade 
da tributação, a Receita Federal do Brasil editou, 
após a publicação do acórdão, a Solução de 
Consulta COSIT nº 339/2019, por meio da qual 
considera cabível a tributação do IRPJ e CSLL.

“Desta forma, a partir de assessoria jurídica 
adequada, mostra-se viável a elucidação das ques-
tões discutidas no recente julgamento acima dis-
criminado, bem como a avaliação da instauração 
de medidas judiciais cabíveis em favor das pessoas 
jurídicas interessadas”, conclui o advogado. 

ARTIGO

A Receita Federal do Brasil (RFB) publi-
cou, no final de dezembro de 2018, a 
Instrução Normativa (IN) nº 1.862/2018, 

ampliando as hipóteses em que seus auditores 
fiscais podem indicar responsáveis por dívidas 
tributárias cobradas de terceiros. Ocorre que 
o referido ato infralegal foi recebido com pre-
ocupação por diversos setores da economia, 
pois há risco de violação às prerrogativas dos 
contribuintes constitucionalmente asseguradas.

Nota-se que, até o advento da norma em 
referência, sócios ou administradores podiam ser 
apontados como responsáveis, em cobranças fis-
cais lavradas contra pessoas jurídicas, apenas no 
momento do lançamento de ofício. Para tanto, 
deveria se verificar a liquidação da sociedade de 
pessoas ou, então, a conduta dolosa das pessoas 
físicas beneficiadas pela suposta infração, em 
situações de fraude ou conluio, nos moldes do 
que preconizam os artigos 134, inciso VII, e 135 
do Código Tributário Nacional.

No que tange à responsabilidade de diretores, 
gerentes ou representantes de pessoas jurídi-
cas de direito privado, o jurista Hugo de Brito 
Machado  assevera que, em regra, estes “não 
respondem pessoalmente pelos tributos devidos 
por tais pessoas jurídicas. E a exceção é a de 

que existirá tal responsabilidade tratando-se de 
créditos decorrentes de obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos”.

A partir da recente iniciativa da RFB, foram 
autorizadas quatro oportunidades para a co-
brança da dívida fiscal de terceiros: (i) na rejeição 
de um pedido de compensação; (ii) antes do 
julgamento do processo administrativo fiscal, 
em primeira instância; (iii) após decisão definitiva 
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF); e (iv) em casos de dívidas confessadas 
na Declaração de Créditos e Débitos Tributários 
Federais (DCTF).

A autoridade fiscal defende que a aludida 
medida promove a transparência e assegura uma 
atuação uniforme do órgão na responsabilização 
tributária.

Contudo, o que se observa, na prática, é 
que a orientação em comento possui o condão 
de dificultar a defesa do contribuinte e o con-
traditório. Afinal, a regra instituída possibilita 
que os auditores fiscais apontem responsáveis 
solidários indefinidamente, o que deve ensejar 
discussões administrativas e judiciais. Não obs-
tante, o sujeito passivo que venha a ter o seu 

pleito de compensação indeferido pode ficar 
sujeito à imposição de uma multa de até 50% 
dos tributos devidos.

Logo, os contribuintes devem permanecer 
atentos à regulamentação consubstanciada na 
IN nº 1.862/2018, bem ainda aos reflexos dela 
decorrentes, sobretudo buscando a assessoria 
técnica adequada para coibir possíveis arbitra-
riedades. Afigura-se de rigor a indispensável 
observância à Constituição Federal, bem como 
ao Código Tributário Nacional, o qual, nas pala-
vras do mestre Luís Eduardo Schoueri2 , “limita 
a possibilidade de designação do responsável 
a alguém que esteja vinculado ao fato jurídico 
tributário. Assim, a solidariedade não poderá 
alcançar qualquer pessoa, mas apenas alguém 
que possa ser enquadrado como responsável”. 

Guilherme Teixeira Henriques 
Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, com Especialização em Direito Processual 

Civil por esta instituição e em Direito Tributário pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGVLAW). É membro do 

Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT).
 

1-  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª edição.  
 Malheiros, 2017, pág. 164.
2 - SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição, Saraiva, 2018,  
 pág. 574.

Novas regras sobre responsabilização tributária ofendem direito de defesa dos contribuintes

STJ assegura não incidência de tributação em permuta de imóveis

Medida Provisória determina criação de órgão para proteção de dados pessoais

TRIBUTÁRIO

EMPRESARIAL

competências e os casos omissos; requisitar in-
formações, a qualquer momento, aos controlado-
res e operadores de dados pessoais que realizem 
operações de tratamento de dados pessoais; 
fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de trata-
mento de dados realizado em descumprimento 
à legislação, mediante processo administrativo 
que assegure o contraditório, a ampla defesa e 
o direito de recurso; e comunicar às autoridades 
competentes as infrações penais das quais tiver 
conhecimento.

Para evitar as penalidades, que tem alto custos, 
o advogado ressalta que todas as entidades que 
realizarem tratamento de dados pessoais devem 
começar a adequar os seus processos para seguir 
a Lei. “É importante dar início a implementação de 
regras de boas práticas e governança para estar 
em conformidade com a LGPD no momento em 
que entrar em vigência”, afirma Rogério Russo.  

Saiba mais no NELM INFORMA, clique aqui.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97728&visao=anotado
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/medida-provisoria-determina-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais/763
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Em 6 de janeiro, o sócio do NELM e Eduardo Felipe 
Matias publicou um texto na revista eletrônica 
Consultor Jurídico sobre os principais aconte-

cimentos da área internacional de 2018.  O advogado 
também escreveu para edição de dezembro/18 da 
Revista Global sobre as consequências que uma pos-
sível guerra comercial entre países poderia trazer para 
o multilateralismo.

Em 9 de janeiro, o portal Exame publicou a matéria 
“Ideias geniais fracassam por 3 erros que a maioria 
comete”, utilizando como base no levantamento “Pa-
norama Legal das Startups”, produzido pelo NELM. Em 
28 de janeiro, os resultados deste levantamento foram 
comentados por Eduardo Felipe Matias em entrevista 
para a Agência RadioWeb.

Os advogados do NELM Rubens Carmo Elias Filho e 
Danilo de Barros Camargo escreveram artigo na Revista 
Opinião Jurídica, do SECOVI -SP sobre a “Denúncia 
Vazia em Contratos de Locação em Shopping Centers 
Utilizados por Estabelecimento de Saúde e de Ensino”. 
O advogado Telmo Arbex Linhares, também do NELM, 
também contribuiu para a mesma revista com o artigo 
“Os desafios na Gestão do Contencioso Imobiliário Em-
presarial”, em coautoria com Rubens Leonardo Marin. 

NA MÍDIA

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

O guia jurídico internacional Best Lawyers 
lançou recentemente sua edição de 
2019, contendo as mais novas indica-

ções de escritórios de advocacia e advogados 
ao redor do mundo. O ranking norte-americano 
classifica os advogados que obtiveram destaque 
em suas respectivas áreas de atuação através 
da votação dos seus pares.

E m continuidade ao projeto Educar Direito, 
foram publicados novos vídeos que abor-
dam o tema da repartição dos três pode-

res, tratando do Poder Legislativo e Judiciário.  
Por meio de vídeos veiculados nas redes so-
ciais do NELM, o projeto tem como objetivo 
apresentar aos jovens do ensino fundamental 

 Nesta edição, Eduardo Felipe P. Matias, 
sócio do NELM, foi reconhecido pelo guia 
jurídico como um dos advogados mais admi-
rados de São Paulo, na área de International 
Arbitration (Arbitragem Internacional).  

 
Para obter mais informações sobre as indi-

cações desta edição, clique aqui

e médio temas relativos a Constituição Federal 
e Teoria Geral do Estado, contribuindo assim 
para o desenvolvimento de futuros cidadãos 
conscientes das questões relacionadas à sus-
tentabilidade, cultura, educação e cidadania.   

Confira os novos vídeos, clique aqui 

Eduardo Matias é reconhecido pela Best Lawyers

NELM lança novos vídeos do projeto Educar Direito
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