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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), 
em reiterados pronunciamentos, confirmou a impossi-
bilidade dos Municípios se utilizarem da denominada 
“pauta fiscal mínima”, no âmbito da construção civil, para 
a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Contrariando o disposto no artigo 7º da Lei Com-
plementar nº 116/2003, que estabelece que a base de 
cálculo do referido tributo corresponde ao efetivo preço 
do serviço, certas Municipalidades – como São Paulo, 
Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba – defendem um 
valor mínimo para as atividades executadas em um metro 
quadrado, sobre o qual incide o imposto.

Na capital paulista, por exemplo, o artigo 14, § 3º, da 
Lei nº 13.701/2003, preconiza que “o preço mínimo de 
determinados tipos de serviço poderá ser fixado pela 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômi-
co em pauta que reflita o corrente na praça”. Assim, 
considerando a importância de R$ 905,55 para um 
apartamento residencial médio, prevista pela Portaria 
nº 209/2019, o Município presume terem sido toma-
dos R$ 905,55 mil em serviços em uma construção de 
mil metros quadrados. Sobre esse total, incidiria uma 
alíquota de 5%, totalizando R$ 45 mil de ISS. 

O Poder Judiciário estadual, contudo, ao apreciar 
recente recurso interposto por contribuinte, utilizou-se 
de inúmeros precedentes da Corte para asseverar que 
“descabe outra conclusão senão a de que houve ino-
vação na base de cálculo do ISS, não autorizada por lei, 
tornando nulos os lançamentos em questão”. Na opor-
tunidade, o órgão colegiado destacou, ainda, que, ao 
exigirem o ISSQN com base em pauta fiscal automática, 

os Municípios violam o artigo 148 do Código Tributário 
Nacional (CTN), que apenas admite o arbitramento de 
base de cálculo de tributos nas hipóteses em que as 
construtoras possuam documentos inidôneos ou seus 
registros contábeis não sejam suficientes para se apurar 
o real valor do serviço.

“As decisões proferidas pelo TJ-SP vêm prevalecen-
do, posto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem 
negado seguimento aos recursos das Municipalidades 
sobre a matéria. Na Corte Superior, aliás, há diversos 
julgados similares com a mesma argumentação, versan-
do sobre a pauta fiscal do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), em favor dos interesses 
dos contribuintes”, comenta o especialista em Direito 
Tributário, Guilherme Henriques.

Finalmente, cumpre destacar que os arestos que 
decretam a ilegalidade da exigência de montante fixo de 
ISS, atendendo aos pleitos das incorporadoras, também 
repelem a concessão do “Habite-se” condicionada ao 
recolhimento do aludido tributo. Nesse sentido, o De-
sembargador Fortes Muniz, integrante da 15ª Câmara 
de Direito Público do TJ-SP, ao apreciar o Agravo de 
Instrumento nº 2086660-02.2019.8.26.0000, salienta 
que “para fins de concessão da licença mencionada, a 
administração pública, no exercício de seu poder de 
polícia, deve ater-se à verificação objetiva do atendi-
mento, pelo requerente, dos critérios formais da obra, 
tal como especificados no projeto, em conformidade 
com a legislação de regência “.

Poder Judiciário paulista decreta a ilegalidade da 
cobrança de valor fixo de ISS das construtoras
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-13701-2003.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-13701-2003.pdf
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À primeira leitura, pode parecer que a tão 
comentada Lei Geral de Proteção de Dados 
(“LGPD”) somente será aplicada às relações 

entre empresas e seus clientes. Contudo, a LGPD 
regulará o tratamento de dados pessoais de toda e 
qualquer pessoa natural (ou seja, pessoa física), em 
qualquer relação, seja ela de consumo ou trabalhista. 

Conforme dispõe o inciso I, do artigo 5º da LGPD, 
dado pessoal é toda informação que possa identificar 
ou tornar identificável uma pessoa física. 

Nas relações trabalhistas, há um grande fluxo de 
dados pessoais, que começa antes mesmo da con-
tratação do empregado, durante o processo seletivo, 
para realização, por exemplo, do background check 
(análise de antecedentes). 

O que antes era apenas um currículo, ou uma ficha 
de registro, com o advento da LGPD, passou a ser 
considerado um conjunto de dados pessoais e alguns 
deles, inclusive, são considerados como dados pesso-
ais sensíveis. Estes, conforme estabeleceu o inciso II, 
do artigo 5º da LGDP, são aquelas informações de uma 
pessoa física que podem, de alguma forma, discriminar 
um indivíduo, seja por sua origem racial ou étnica, 
por sua convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato, dado referente à saúde ou à vida sexual, 
e dado genético ou biométrico. 

A LGPD trouxe 10 hipóteses (chamadas de bases 
legais) para a utilização dos dados pessoais, sendo uma 

delas a do interesse legítimo (inciso IX do artigo 7º). 
O interesse legítimo é a base legal que melhor se en-
quadra na finalidade e na necessidade de as empresas 
obterem os dados pessoais dos candidatos para um 
processo seletivo. Importante ressaltar que, mais im-
portante do que as bases legais, a empresa precisa ser 
transparente com os candidatos às suas vagas sobre 
como será o tratamento dos dados pessoais coletados. 

Após a fase de processo seletivo, quando o candi-
dato se torna funcionário da empresa e, consequente-
mente é firmado um contrato de trabalho, a empresa 
passa a poder utilizar-se das bases legais de execução 
de contrato e de obrigação legal para justificar o 
tratamento dos dados pessoais de seus funcionários. 
Por obrigação legal entende-se o tratamento daqueles 
dados que o empregador deverá coletar, tratar e trans-
ferir em razão de lei ou regulamento que o obrigue.

Logo, haverá a necessidade de implantação de cláu-
sulas específicas no contrato de trabalho, para regular 
a forma de tratamento e proteção desses dados pes-
soais, assim como a elaboração de políticas internas 
definindo os profissionais que poderão ter acesso a 
dados pessoais de candidatos, empregados e terceiros, 
bem como a forma de utilização de tais informações, 
estabelecendo penalidades em caso de uso distinto da 
LGPD e das políticas internas da empresa. 

Como providências iniciais a serem adotadas pela 
empresa, podemos destacar o mapeamento dos 

dados pessoais, sua classificação (dado sensível ou 
não-sensível), como esses dados são atualmente tra-
tados (como são coletados, quem tem acesso, como e 
para que são utilizados, como são descartados etc.), a 
identificação da necessidade de manutenção de dados, 
quais podem ser mantidos sem consentimento e quais 
necessitam de consentimento. 

Há de se ressaltar que o consentimento deve ser 
obtido de forma livre, clara e inequívoca com finali-
dade específica e transparente, sob pena de alegação 
de vício de vontade. Além disso, o titular dos dados 
pessoais tem o direito de revogar o consentimento a 
qualquer momento. Sendo assim, o consentimento 
só se torna indispensável nos casos de tratamento 
de dados pessoais sensíveis. 

Por fim, é de se destacar que a LGPD entrará em 
vigor em 16 de agosto de 2020, data em que todas 
as empresas, indistintamente, deverão estar em com-
pliance com a nova Lei. 

Luiza Barbieri
advogada da área de inovação e startups do NELM, e 
Mayara Agrela, advogada da área trabalhista e 

sindical do NELM.

LGPD: Uma análise sobre o tratamento de dados pessoais nas 
relações trabalhistas

O NELM e a startup Kludo desenvolveram o game 
“LGPD Kludo powered by NELM”, que permitirá que 
os colaboradores de clientes do NELM ampliem e 

treinem seus conhecimentos sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados de forma lúdica e dinâmica.

“O game será uma importante ferramenta no trabalho 
desenvolvido pelo time do NELM junto a seus clientes, 
reforçando o aprendizado dos colaboradores da empresa 
e garantindo maior compliance desta em relação à LGPD”, 
detalha Eduardo Felipe Matias, sócio responsável pela área 
empresarial do NELM.

Para acessar o teaser do game, clique aqui. 
Para mais informações, Clique aqui.

NELM e KLUDO criam game sobre a LGPD

STARTUPS E INOVAÇÃO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fX6mETDg-9w&feature=youtu.be
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/nelm-e-kludo-criam-game-sobre-a-lgpd/827
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Recentemente, em 27 de setembro, foi pu-
blicado o julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo nº 1.729.593-SP, que trata sobre 

algumas controvérsias relacionadas ao atraso de 
obras.

Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça- 
STJ restringiu a decisão aos contratos de promessa 
de compra e venda de imóvel em construção, no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para 
os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, fixando 
as seguintes teses que deverão ser aplicadas em 
todos os Tribunais:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em cons-
trução, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do 
imóvel, o qual não poderá estar vinculado à conces-
são do financiamento, ou a nenhum outro negócio 

O Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (CARF), ao analisar 
recurso voluntário no Processo nº 

19515.721360/2017-23, decidiu, por maioria 
de votos, que os gastos de publicidade e marke-
ting da empresa Visa do Brasil Empreendimen-
tos Limitada poderiam ser considerados como 
insumos essenciais à sua atividade fim, gerando 
direito à tomada de créditos de PIS e COFINS 
no regime não-cumulativo instituído pelas Leis 
nº 10.637/2002 e 10.833/2003.

STJ julga mais um recurso repetitivo sobre atraso de obras

CARF decide que gastos com publicidade e marketing são 
insumos e geram créditos de PIS e COFINS

IMOBILIÁRIO

TRIBUTÁRIO

jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a 

entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, 
o prejuízo do comprador é presumido, consistente 
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o paga-
mento de indenização, na forma de aluguel mensal, 
com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 
com termo final na data da disponibilização da posse 
direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 
outro encargo equivalente, após o prazo ajustado 
no contrato para a entrega das chaves da unidade 
autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do 
imóvel, computado o período de tolerância, faz 
cessar a incidência de correção monetária sobre o 
saldo devedor com base em indexador setorial, que 
reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser 

O caso foi analisado em consonância com 
a posição mais recente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) sobre o tema, que, ao julgar 
o Recurso Especial nº 1.221.170, em sede de 
recursos repetitivos, determinou que o conceito 
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de 
“essencialidade” ou “relevância”, ou seja, deverá 
ser considerada a imprescindibilidade ou a im-
portância de determinado bem ou serviço para 
o desenvolvimento da atividade econômica da 
empresa, a fim de que gere o direito ao crédito.

substituído pelo IPCA, salvo quando este último for 
mais gravoso ao consumidor.

“Desde o início do ano, o STJ vem fixando repe-
titivos nos casos de atraso de entrega de imóveis 
com o intuito de melhorar a relação contratual entre 
construtoras e consumidores. A decisão acima ainda 
é passível de recurso, podendo sofrer pontuais alte-
rações”, afirma o especialista em Direito Imobiliário, 
Danilo Camargo.

O NELM participou do IRDR, representando a 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliá-
rias (ABRAINC), admitida como amicus curiae no 
incidente.

Clique aqui e confira a íntegra do acórdão

Em momento anterior, ainda em 2019, e 
com base no mesmo precedente do STJ, o 
CARF também já havia se manifestado de 
forma favorável a outra empresa, a Ricardo 
Eletro. Naquela oportunidade, no Processo nº 
10540.721182/2016-78, o Conselho decidiu 
que a empresa, atuante no setor varejista de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, teria 
comprovado que suas atividades de marketing 
e propaganda seriam imprescindíveis à sua 
atividade fim, determinando a possibilidade de 
tomar os créditos, reduzindo o auto de infração 
lavrado de R$ 258 milhões para R$ 125 milhões.

O especialista em Direito Tributário, Bruno 
Carvalho, afirma que a análise dos conceitos 
de “essencialidade” e “relevância” deve ser 
efetivada de maneira individualizada. “Apesar 
de ambos os julgados constituírem preceden-
tes importantes em favor dos contribuintes, é 
fundamental que as empresas estejam cientes 
de que a possibilidade de tomada de créditos 
de PIS e COFINS sobre tais despesas demanda 
uma análise pontual, devendo ser avaliada de 
acordo com o caso concreto, a fim de que seja 
possível aferir a imprescindibilidade das despe-
sas para a realização da atividade fim”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.nelmadvogados.com/arquivos/pdf_p3_imobiliario.pdf
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No dia 23 de agosto, o sócio e responsável 
pela área Empresarial do NELM, Eduardo 
Felipe Matias, apontou na revista InfoMo-

ney os possíveis efeitos da reação internacional ao 
aumento do desmatamento na região amazônica. 
O mesmo assunto foi abordado pelo especialista 
em artigo no jornal Folha de S. Paulo, no dia 28 
de agosto.Por meio do projeto NELM Sustentável, que organiza campa-

nhas e projetos sociais que objetivam contribuir a susten-
tabilidade do País, especialistas do NELM participaram do 

Projeto de Limpeza de Praia, no qual recolheram os lixos descartados 
inadequadamente nas praias de Santos – SP. A ação foi organizada 
pelo Instituto Mar Azul (IMA) e aconteceu em julho.

NELM participa do 
projeto  Limpeza de 
Praia

Pelo oitavo ano consecutivo, 
o NELM foi reconhecido pelo 
guia internacional de escritórios 

de advocacia The Legal 500, por sua 
atuação nas áreas de Resolução de 
Disputas, Direito Tributário e Direito 
Societário/M&A. 

Clique aqui e saiba mais.

NELM é indicado pelo 
guia The Legal 500

No dia 4 de outubro, a sócia e responsável pela área Trabalhista do 
NELM, Fabiana Basso, ministrou workshop “Nova lei da Liberdade 
Econômica: o que muda na prática?”, no NELM.

Na ocasião, advogados e profissionais de recursos humanos puderam 
entender as principais novidades trazidas pela lei, além de conferir os 
artigos da CLT que foram revogados com o novo texto.

NELM promove workshop sobre 
a Lei da Liberdade Econômica

NA MÍDIASUSTENTABILIDADE
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EXPEDIENTE

Acompanhe os vídeos do 
Projeto Educar Direito pelas 
mídias sociais do NELM. A 

iniciativa aborda temas jurídicos de 
maneira clara e simples que objeti-
vam contribuir para a formação de 
cidadãos!

Durante o último bimestre, foram produzidos alguns boletins NELMinforma tratando de 
novidades e mudanças legislativas que impactam as atividades empresariais. Clique nos 
títulos abaixo e confira:

NELM destaca novidades jurídicas em Informativos

INSTITUCIONAL

O advogado também analisou a precificação do carbono e os tributos 
relacionados a aspectos ambientais ao redor do mundo na edição de 2019 
da Revista da Lata, publicação da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Latas de Alumínio – Abralatas

Em setembro, Eduardo Matias concedeu entrevista à revista Exame 
CEO, destacando o impacto que a escalada de tensão entre os Estados 
Unidos e a China pode trazer para o combate às mudanças climáticas e 
outras questões ambientais.

No dia 25/09, o advogado analisou, em entrevista para a rádio CBN, 
o discurso do Presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, 
tratando da importância de se marcar uma posição sobre a preocupação 
brasileira em proteger o meio ambiente a fim de não afastar investimen-
tos no País.

Medida Provisória altera a Lei das Sociedades Anônimas acerca das publicações obrigatórias 
Lei nº 13.874/19 – As principais mudanças das regras trabalhistas
As principais mudanças das regras trabalhistas na Medida Provisória da Liberdade Econômica 
após aprovação no Senado Federal
Publicações de Sociedades Anônimas são regulamentadas

http://www.nelmadvogados.com/reconhecimento/o-nelm-e-mais-uma-vez-recomendado-pelo-legal-500/24
http://www.nelmadvogados.com/news/20190807/
http://www.nelmadvogados.com/news/20190923/
http://www.nelmadvogados.com/news/20190823/
http://www.nelmadvogados.com/news/20191004/
https://www.infomoney.com.br/politica/postura-equivocada-do-governo-na-area-ambiental-pode-ser-tiro-no-pe-diz-especialista-em-direito-internacional/
https://www.infomoney.com.br/politica/postura-equivocada-do-governo-na-area-ambiental-pode-ser-tiro-no-pe-diz-especialista-em-direito-internacional/
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/soberanamente-sustentavel/819
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/tributacao-verde-no-mundo/817
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/clima-quente/821
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/clima-quente/821
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/o-presidente-jair-bolsonaro-perdeu-uma-boa-oportunidade-de-reafirmar-um-compromisso-com-a-sustentabilidade/824



