
STARTUPS

Em 23 de maio de 2019, foi lançada consulta 
pública referente ao Marco Legal de Startups e Em-
preendedorismo Inovador, liderada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações 
(MCTIC) e Ministério da Economia, a qual tem por 
objetivo eliminar entraves ao empreendedorismo 
e de fomentar a criação e o desenvolvimento de 
startups no País. 

O NELM participou ativamente das discussões 
do Subcomitê que produziu o documento que 
serve de base para a consulta pública, que agora 
está aberta para obter sugestões da sociedade. Por 
meio deste link, os interessados poderão contri-
buir com ideias e opiniões sobre pontos relativos a 
Projetos de Lei que tratam de questões societárias, 
tributárias, trabalhistas e contratuais de grande re-
levância para a melhoria do ecossistema nacional.

Como observa Sérgio Alves Jr., Coordenador-
-Geral de Empreendedorismo Inovador do MC-
TIC, “o material submetido a consulta pública é 
fruto da construção coletiva de órgãos públicos 
e representantes de iniciativa privada ligadas ao 
ecossistema de startups brasileiro, como asso-
ciações de startups, fundos, anjos, escritórios de 
advocacia. MCTIC e Economia esperamos validar 
essas propostas e alcançar mais contribuições 
sobre medidas normativas que favoreçam o surgi-
mento e sucesso de startups no Brasil. Os passos 
seguintes envolverão análise das respostas e ne-
gociações de âmbito Presidencial e com Congresso 
Nacional. Em todos os momentos, o processo será 
conduzido em parceria com o ecossistema.”

O NELM continuará contribuindo para a cons-
trução do Marco Legal de Startups de duas formas. 
A primeira delas é a publicação de um Relatório 
de Apoio à Consulta Pública, que tem por objetivo 
fornecer subsídios e ideias para aqueles que pre-
tendam se envolver nesse processo. Nele, foram 
relacionadas as medidas legislativas voltadas a 
startups em trâmite no Brasil neste momento, bem 
como alguns exemplos de políticas adotadas por 
outros países para incentivar o empreendedorismo 
inovador (para download gratuito do Relatório, 
clique aqui. )

Além disso, tendo em vista seu relacionamento 
com diversos setores do mercado e da sociedade 
civil, o NELM se dispôs a servir como hub a fim de 
colher e uniformizar algumas propostas.

 Para tanto, o NELM irá receber sugestões de sua 
rede de clientes e parceiros e irá compilá-las e forma-
tá-las juridicamente, a fim de que estas sejam apre-
sentadas à consulta pública (para contribuir com 
sugestões, basta acessar este link ou enviá-las por  
e-mail para startups@nelmadvogados.com).

“As startups representam importante fonte de 
inovação e são fundamentais para superar alguns 
desafios da nossa sociedade e da nossa economia. 
A adoção de um Marco Legal que favoreça o cres-
cimento desse ecossistema de empreendedorismo 
inovador é algo que muito colaborará para o 
desenvolvimento do País”, afirma Eduardo Felipe 
Matias, sócio responsável pela área empresarial 
do NELM. 

NELM contribui para a criação  
do Marco Legal das Startups
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSV8SbCbJFt4imtXMQbZ4wA0BtlSbXYYyCD9KwXC5_5hoWsg/viewform
http://www.nelmadvogados.com/images/pdf/RelatorioMarcoLegalStartups.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYz062xZ9f4YNXoKy0lZVWVJWF7rXM06NPBBvF1ItFsaPSA/viewform
mailto:startups@nelmadvogados.com
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Antes de entrar em vigor a Lei 13.467/2017, 
a CLT proibia o trabalho da gestante e 
da lactante em qualquer atividade que 

fosse insalubre.
Com a nova lei, a gestante só deveria ser afas-

tada, obrigatoriamente, de atividades insalubres 
em grau máximo. Para as atividades insalubres 
em graus médio ou mínimo, o afastamento só 
aconteceria quando um médico recomendasse 
isso por meio de atestado.

Para as lactantes, em qualquer atividade 
insalubre, o afastamento também só ocorreria 
no caso de atestado médico com essa reco-
mendação.

Em ambos os casos, se afastadas, não perde-
riam o adicional de insalubridade.

A Medida Provisória nº 808/17 chegou a 
rever essa mudança. Contudo, não foi votada 
pelo Congresso Nacional até o prazo necessário 
para se tornar lei e perdeu a validade.

Assim, permaneceu a regra do afastamento 
das atividades insalubres em grau máximo e 
da necessidade de atestado médico para o 
afastamento das atividades insalubres em grau 
mínimo e médio.

Apesar disso, recentemente, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitu-

cionalidade do dispositivo criado pela reforma 
trabalhista, que autoriza o trabalho da gestante 
e da lactante, nas hipóteses que acabamos de 
comentar. Isso porque a Constituição Federal 
protege a maternidade e a criança, incluído o 
recém-nascido.

Em que pese a posição do Supremo Tribunal 
Federal, a questão é muito mais complexa do 
que se imagina.

Isso porque, diante desta proibição, o em-
pregador deve encontrar outra função ou local 
para esta trabalhadora durante esses meses da 
gestação, situação que pode gerar discussão 
quanto à eventual desvio de função.

O mesmo se diga quanto ao pagamento, pois 
cessando a insalubridade, cessa o pagamento 
do adicional, o que também gera litígios.

Como se tudo isso não bastasse, caso a 
gestante ou lactante não possa exercer as 
suas atividades em local salubre na empresa, 
deverá ser afastada do trabalho, em condições 
semelhantes à gravidez de risco prevista na 
Lei nº 8.213/91, com a percepção do salário 
maternidade, o que só aumenta a quantidade 
de afastamento e o rombo previdenciário.

Não se busca aqui discutir a necessidade de 
proteção à saúde da mulher e do bebê, mas 

como o empregador passará a lidar com tal 
situação.

Com o afastamento da atividade insalubre, 
esbarramos na necessidade de preenchimento 
desta vaga.

Portanto, a atual disposição legal, tem pro-
vocado situações de discriminação ao trabalho 
da mulher em locais insalubres, tanto no mo-
mento da contratação quanto na manutenção 
do emprego.

Essa situação é marcante em setores como 
o hospitalar, em que quase todas as atividades 
são consideradas insalubres, o que já tem pro-
vocado reflexos, principalmente, nos setores de 
enfermagem, com o desestímulo à contratação 
de mulheres.

Assim, em que pese o princípio de prote-
ção à vida, a decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal certamente não considerou a 
necessidade de readequação destas vagas e a 
dificuldade em recolocação, causando grande 
impacto social. 

 Fabiana Machado Gomes Basso 
sócia do NELM Advogados, pós-graduada  

em Direito do Trabalho pela Pontifícia  
Universidade Católica de São Paulo.

 

Gestantes em local insalubre: as consequências da proibição  
do trabalho após decisão do Supremo Tribunal Federal

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 
julgamento de abril de 2019, aprecian-
do os Recursos Especiais nº 1.624.297, 

1.629.001 e 1.638.772, em regime de recursos 
repetitivos, decidiu que o ICMS deve ser excluí-
do da base de cálculo da CPRB, em consonância 
com a tese fixada no Recurso Extraordinário 
nº 574.706, no qual se decidiu que o ICMS 
deveria ser excluído da base de cálculo do PIS 
e da COFINS.

Apesar de não ter ocorrido o trânsito em jul-
gado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores 
já permite a aplicabilidade imediata das decisões 
publicadas em sede de repercussão geral e 
recurso repetitivo. “Esta é mais uma vitória aos 
contribuintes, ensejando a redução da carga 
tributária das empresas dos ramos industrial, 
tecnológico, de transportes, construção civil 

STJ decide pela exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB

TRIBUTÁRIO

e jornalístico, que optaram pela tributação da 
CPRB, nos termos da Lei nº 12.546/2011”, afir-
ma o especialista em Direito Tributário, Bruno 
Carvalho.

 Segundo a Ministra Relatora Regina Helena 
Costa, o julgamento consolidou o entendimento 
da Primeira Seção acerca da matéria, que se 
encontrava favorável aos contribuintes, mas de 
maneira pulverizada nas decisões oriundas das 
Turmas do STJ. Além disso, consignou também 
que o Supremo Tribunal Federal (STF) assen-
tou que o ICMS não se incorpora em caráter 
definitivo ao patrimônio dos contribuintes, vez 
que simplesmente transita na contabilidade da 
empresa. “Apesar de recolhido pela empresa, o 
ICMS é um imposto pago pelo consumidor e, por 
isso, não pode ser considerado faturamento ou 
receita bruta das empresas”, explica o advogado.

A Fazenda Nacional, por sua vez, argumentou 
que não haveria similaridade do caso concreto 
ao decidido no Recurso Extraordinário nº 
574.706, já que, no caso da CPRB, haveria 
um benefício fiscal em favor do contribuinte 
optante pelo regime do tributo, bem como a 
necessidade de ser excluído da base de cálculo 
somente o ICMS nas hipóteses em que o ven-
dedor de bens ou prestador de serviços seja 
substituto tributário, teses essas rechaçadas na 
ocasião do julgamento.

“Para a exclusão do ICMS da base de cálculo 
da CRPB, bem ainda para a restituição dos valo-
res pagos a maior nos últimos 5 anos, pode ser 
promovida a competente ação judicial”, explica 
Bruno Carvalho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm
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Publicada em 30 de abril de 2019, a  
MP nº 881, batizada como Declaração 
de Direitos da Liberdade Econômica, 

visa a proteção da livre iniciativa, reduzir a 
burocratização e permitir o livre exercício da 
atividade econômica, assim como conferir maior 
segurança jurídica nas relações econômicas.

A MP 881 traz alterações, inclusive de ordem 
prática, de normas do Código Civil (Direito So-
cietário e Contratual), de recuperação judicial, 
das sociedades anônimas, de registros públicos, 
dentre outras.

Ao tratar de capítulos direcionados aos fun-
dos de investimento e permitir a limitação de 
responsabilidade de cada cotista, assim como 
determinar a exata proporção da responsabili-
dade dos prestadores de serviços fiduciários do 
fundo, extinguindo a solidariedade, a medida 
provisória acaba por promover estruturas como 
as de venture capital, private equity e fundos 
com lastro imobiliários em geral não regrados 
pelo FII, tais como operações complexas e 
securitizações. 

Especialmente neste momento em que o 
mercado vive de dúvidas e incertezas quanto 
ao financiamento de projetos imobiliários, 

enxerga-se nestas mudanças meios alternativos 
de obtenção de crédito em geral para operações 
que envolvam as atividades econômicas em 
geral, sendo possível afirmar que, com a regu-
lamentação e delimitação de responsabilidade, 
prestadores de serviços fundiários passem a 
oferecer novos produtos, não menos seguros e 
tampouco mais caros necessariamente do que 
as plataformas oferecidas atualmente. 

Outro estímulo importante constante do 
bojo da medida provisória foi a desburocratiza-
ção para exploração de atividades econômicas 
consideradas de baixo risco, cuja classificação 
será definida pelo poder executivo na ausência 
de legislação estadual, distrital ou municipal. 
Neste campo, mediante autodeclaração do 
administrado, atividades que se enquadram no 
conceito de baixo risco passam a poder operar 
sem alvarás ou licenças, sem excluir, por óbvio, 
a fiscalização a posteriori. 

A MP 881 buscou ainda conferir maior rigor 
para a desconsideração da personalidade jurí-
dica, com alterações ao art. 50 do Código Civil, 
dentre elas (i) definição de desvio de finalidade 
como conduta dolosa com propósito de lesar 
credores e praticar atos ilícitos; (ii) fixação de 
requisitos para o reconhecimento de confusão 

patrimonial; e (iii) previsão de que a mera 
existência de Grupo Econômico não autoriza a 
desconsideração.

Por fim, houve um fortalecimento das rela-
ções contratuais, objetivando conferir maior 
grau de autonomia às partes nas relações pri-
vadas, devendo a intervenção do Estado ocorrer 
apenas como medida de excepcionalidade, e 
não como regra. 

Vale ressaltar que a medida ainda carece de 
aprovação pelo Congresso e de posterior regu-
lamentação específica para sua plena vigência, 
porém é vista pelo setor empresarial com bons 
olhos.  Estamos acompanhando! 

Priscila Nascimento Lassie
Advogada, formada pela Universidade  

Presbiteriana Mackenzie em e pós-graduanda  
em Direito Contratual pela Pontifícia  
Universidade Católica de São Paulo.

Telmo Arbex Linhares
Advogado, graduado pela Faculdade  

de Direito do Sul de Minas e, pós-graduado  
em Processo Civil pela Pontifícia  

Católica Universidade de São Paulo

A MP 881 e as perspectivas do mercado imobiliário

Em 8/05/2019, foi publicada, pelo Estado 
de São Paulo, a Resolução Conjunta 
PGE/SFP nº 1, de 7/05/2019, permitin-

do o reconhecimento de créditos relativos ao 
ICMS oriundos de operações em que tenham 
sido concedidos benefícios fiscais. Com isso, 
admite-se o cancelamento de diversos autos 
de infrações lavrados em face dos contribuin-
tes do referido tributo, que representa a maior 
fonte de arrecadação dos Estados.

Observa-se que, na prática, os entes fe-
derativos, visando atrair grandes indústrias 
e atacadistas, concediam inúmeros favores 
fiscais sem a permissão dos demais Estados, 
prática esta que é considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o objetivo de sanar esse problema, 
foi editada a Lei Complementar nº 160/2017, 

Estado de São Paulo perdoa lançamentos de ICMS decorrentes  
de benefícios fiscais

TRIBUTÁRIO

sucedida pelo Convênio ICMS nº 190/2017, 
permitindo: (i) a remissão dos créditos tribu-
tários, constituídos ou não, decorrentes dos 
incentivos concedidos sem o aval do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); e 
(ii) a reinstituição dos benefícios, por prazo 
determinado, conforme o tipo de atividade 
econômica beneficiada.

“Desta forma, com a recente resolução 
editada pelo Estado de São Paulo, os contri-
buintes autuados, que tiveram seus créditos 
glosados, poderão apresentar pedido pleitean-
do o reconhecimento dos mesmos”, afirma o 
especialista em Direito Tributário, Guilherme 
Henriques.

Neste contexto, a Resolução Conjunta 
PGE/SFP nº 1 trata de três modalidades de 
requerimento, que variam de acordo com os 

estágios dos processos fiscais, a saber: (i) autos 
de infração e imposição de multa (AIIM) em 
processo eletrônico não julgado definitiva-
mente na esfera administrativa; (ii) AIIM em 
processo físico não julgado definitivamente 
na esfera administrativa; (iii) AIIM em processo 
físico ou eletrônico julgado definitivamente na 
esfera administrativa.

“Os contribuintes deverão declarar expres-
samente, em seus respectivos requerimentos, 
que renunciam a quaisquer defesas, recursos 
administrativos ou judiciais. Assim, serão 
analisados os pleitos formulados, objetivando 
a ratificação dos créditos de ICMS”, finaliza o 
advogado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp160.htm
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Em maio, o NELM produziu dois novos 
vídeos do projeto Educar Direito voltados 
para mulheres. O primeiro deles focou a 

questão da violência doméstica contra mulheres, 
ressaltando seus diversos tipos que vão além da 
violência física, como a psicológica, sexual, patri-
monial e moral.O segundo vídeo divulgado pelo 
escritório teve como inspiração o Dia das Mães 

O sócio do NELM e especialista em Di-
reito Imobiliário, Rubens Carmo Elias 
Filho, ministrou palestra no II Con-

gresso Ibradim de Direito Imobiliário sobre 
governança condominial. O evento aconteceu 
nos dias 6 e 7 de junho, em São Paulo.  

Telmo Arbex Linhares, também especialista 
em Direito Imobiliário do NELM, foi pales-
trante em evento da Abrainc - Associação 
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – 
onde falou sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados aplicada aos contratos imobiliários.  

Pelo segundo ano consecutivo, o NELM 
é reconhecido por sua atuação na área 
de Startups e Inovação, através da pes-

quisa Innovation – Techonology & IP Report 
2019 da publicação internacional Leaders 
League, na área de Startups & Innovation.  

Para mais informações, clique aqui.

NA MÍDIA

Em 11 de abril, o sócio do NELM, Eduardo Felipe Matias,  
contribuiu para matéria da revista Crusoé, na qual são  
analisadas as possíveis consequências da prisão de Julian  

Assange, fundador do site Wikileaks.

O sócio do NELM, Eduardo Felipe Matias, 
participou da reunião global da Legal 
Netlink Alliance (LNA) promovida em 

maio na cidade de New Orleans, nos EUA. A LNA 
é uma aliança global com membros de mais de 
40 países, presentes nos cinco continentes, que 
seleciona escritórios de advocacia que apresen-
tam um alto nível de qualidade e integridade, o 
que proporciona aos clientes do NELM a pos-
sibilidade de consultar escritórios parceiros em 
diversas jurisdições ao redor do mundo.

Na ocasião, os representantes dos escritórios 
membros se reuniram para debater assuntos 

No dia 3 de junho, o sócio do NELM, Ru-
bens Carmo Elias Filho e o especialista 
em Direito Imobiliário do escritório, 

Danilo de Barros Camargo, participaram do 
coquetel de lançamento do livro “Direito 
Imobiliário e Urbanístico”, do qual são dois dos 
autores. O evento aconteceu no dia 3 de junho, 
no Clube Athletico Paulistano.Os dois especia-
listas contribuíram para a obra com o artigo “A 
Rescisão do Contrato de Venda e Compra de 
Imóveis, Histórico e Primeiras Impressões da 

e foco o direito das trabalhadoras no período da 
gestação e maternidade. Com estes vídeos, o 
NELM pode cumprir a missão do projeto que é 
de ajudar jovens na sua formação como futuros 
cidadãos conscientes das questões relacionadas 
à cidadania. 

Confira os novos vídeos. Clique aqui e acesse.

NELM apresenta vídeos educativos voltados para mulheres

Especialistas do NELM 
ministram palestras

NELM é  
reconhecido pela  
Leaders League 

NELM participa de reunião  
global da LNA

Especialistas do NELM  
publicam artigos em livro  
do setor imobiliário

LITERATURA

INTERNACIONAL

Lei 13.786/18”. O sócio do NELM também tem 
outro artigo no livro, somente de sua autoria, 
com o tema “Repactuação de contrato de alie-
nação fiduciária de bem imóvel e seu acesso ao 
registro imobiliário.” 

jurídicos relevantes. Vários painéis especiais 
foram apresentados, discutindo temas como 
blockchain e criptomoedas, efeitos das fake 
news sobre as empresas, prestação de serviços 
legais pro bono, alterações nas leis de imigra-
ção dos EUA e estratégias para a recuperação 
internacional de ativos.  

Em maio, sócio do NELM, Rubens 
Carmo Elias Filho, foi nomeado Presi-
dente da Comissão Especial de Direito 

Imobiliário da OAB SP. A comissão tem o 
objetivo de debater atualizações jurídicas 
relacionadas ao setor imobiliário.
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